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Van de  redact ie

Nazomer
Een t ypische Nederlandse zomer 
is er toch gekomen. Droog en nat, 
hogere en lagere temperaturen 
wisselden elkaar af. De vakantie-
periode kon ermee door. De eco-
nomische en/of f inanciële crisis 
trok zich kennelijk geen van deze 
dingen aan. Deze situatie hoor t 
en lijkt nog even beroerd, al lees 
je hier en daar over een lichtpunt. 
We hopen dat dit punt weer hele-
maal licht wordt. Daar zouden bij-
voorbeeld bedrijven en werklozen 
baat bij hebben. Ja, wie niet? De 
Binnenste Buiten Post leed of lijdt 
er gelukkig niet onder. Die blijf t 
bloeien en hopelijk boeien. Ook dit 
augustusnummer is zonder hor-
ten en stoten tot stand gekomen. 
Aan kopij en adver tenties geen 
gebrek . Hoewel het redactielid 
dat de lay-out verzorgde, de pagi-
na’s zo goed mogelijk invulde dus, 
er toch weer wel een hele puzzel 
aan had om op een zodanige ma-
nier door de rijstebrijberg heen te 
komen dat er uiteindelijk sprake 
was van een leesbare en lezens-
waardige krant. Als er veel kopij 
is ,  moet de beperkte r uimte goed 
benut woden. Dan moeten we 
keuzes maken en dat gebeur t op 
basis van actualiteit. Wat actueel 
is ,  zoals mededelingen en infor-
matie van organisaties en vereni-
gingen, krijgt voorrang. Dat be-
tekent dat ar tikelen die niet aan 
tijd gebonden zijn, doorschuiven 
naar een volgend nummer. Het is 
maar dat u het weet en dat u zich 
niet gepasseerd gaat voelen. Dat 
is zeker niet de bedoeling. Met be-
grip voor deze situatie blijven we 
het nodige voor elkaar betekenen. 
Dat is in het belang van ons aller 
dor psblad.

De gemeenteraad heeft op 24 januari 2013 een 
structuurvisie vastgesteld. Hierin wordt vooruitge-
blikt naar de komende 15 à 20 jaar en gaat vooral 
over de kernen, onder andere Buitenpost. Er is 
overleg gevoerd met de verenigingen voor plaat-
selijk belang,  handelsverenigingen en vertegen-
woordigers van andere belangrijke organisaties. 
Hieruit kwamen de sterke en zwakke punten van 
de gemeente naar voren. Ook is verkend waar zich 
kansen en bedreigingen voordoen in het licht van 
de trends en ontwikkelingen die op de gemeente 
afkomen.

Buitenpost
In deze Structuurvisie wordt het volgende over 
Buitenpost gezegd.Buitenpost heeft zich van een 
oud agrarisch wegdorp aan de weg Leeuwarden - 
Groningen ontwikkeld. Aanvankelijk als grenspost, 
later als pleisterplaats tussen de twee steden. 
Ook groeide Buitenpost uit tot bestuurscentrum 
van de omgeving. Uitbreiding van het dorp vond 
aanvankelijk in zuidoostelijke richting plaats. In de 
afgelopen decennia heeft woningbouw plaatsge-
vonden in het plangebied Molenerf aan de zuid- 
en zuidwestkant van het dorp en ten oosten van 
Lutkepost. Het doorgaande verkeer door het dorp 
is gaandeweg een steeds zwaardere belasting 
voor het dorpshart gaan vormen. Buitenpost kent 
als regionaal centrum beleidsmatig ruimere moge-
lijkheden. De realisatie van de oostelijke rondweg 
en de verdergaande opwaardering van de spoor-
lijn Leeuwarden – Groningen bieden extra moge-
lijkheden voor Buitenpost als woon- en werkdorp. 

Woningbouw
De structuurvisie kent twee locaties voor het wo-
nen. De komende jaren zal woningbouw plaats-
vinden in het plan Lutkepost. Op andere locaties 
wordt gestreefd naar een ruimtelijke verbetering. 
Het gaat bijvoorbeeld om de invulling van de plek 
van het kassencomplex aan de Jeltingalaan. Bij 
deze locatie moet een balans worden gevonden 
tussen de economische haalbaarheid en het kwa-
liteitsniveau. Indien dit slaagt krijgt het project de 
status van een geprojecteerd woongebied. Een 
strook van het Mejontsmaveld, de locaties aan 
weerszijden van de weg Lutkepost en de locatie 
van het garagebedrijf aan de Voorstraat/het Oost 

zijn als studiegebieden voor wonen aangewezen. 
Vanwege de ambitie om ondersteuning te bie-
den aan de verzorgende functie van Buitenpost 
voor de omgeving, de beleidsmatig ruimere mo-
gelijkheden en de gunstige ligging aan regionaal 
belangrijke infrastructuur, is voor de uitbreiding 
van het aantal woningen op de langere termijn 
een duidelijke richting aangegeven. Na voltooiïng 
van de woningbouw op de locatie Lutkepost en 
eventueel op de locatie aan de Jeltingalaan, kan 
woningbouw –afhankelijk van de beschikbaarheid 
van contingent en de ontwikkeling van de woning-
vraag- plaatsvinden aan de oostkant van het dorp. 
De inrichting van het gebied bij de westelijke en-
tree van het dorp vormt een onderwerp voor na-
der onderzoek. Een in november 2007 gehouden 
brainstormsessie resulteerde in de suggestie om 
hier (naast het inmiddels gerealiseerde Chinees-In-
disch restaurant) een sociaal duurzame en ener-
getisch bijzondere invulling tot stand te brengen. 
Dit zou mogelijk in de sfeer van woningbouw en 
voorzieningen kunnen gebeuren. Het beschikba-
re woningbouwcontingent biedt voor het eerste 
voorshands echter geen ruimte. Daarnaast wordt 
het gebied vanuit het dorp genoemd als een mo-
gelijke locatie voor een nieuw evenemententer-
rein. De positie van de in dit gebied aanwezige ijs-
baan en de monumentale molen zal bij een nadere 
verkenning van de mogelijkheden uiteraard mee 
gewogen moeten worden. Buitenpost heeft een 
uitgesproken functie in de regio op het gebied van 
het voortgezet en middelbaar onderwijs. De loca-
ties van het Lauwers College en de dependance 
aan de Halbertsmastraat komen voor opwaarde-
ring in aanmerking. Deze gebieden zijn als ‘studie-
gebied voorzieningen en wonen’ aangegeven. Het 
wonen in combinatie met zorg is ter plaatse van 
Haersmahiem voorzien. 

Ontwikkeling stationsgebied
De gemeente streeft in Buitenpost naar de vesti-
ging van arbeids- en/of bezoekersintensieve bedrij-
ven/voorzieningen. Het stationsgebied is hiervoor 
bij uitstek geschikt. Bij de ontwikkeling van diverse 
functies in de omgeving van het station dient de 
planvorming steeds in relatie tot de potenties van 
het station te worden bezien. Zo zullen er goede 
loop- en fiets-verbindingen moeten worden gere-

aliseerd en zal in architectuur en detaillering aan-
dacht moeten worden besteed aan de relatie met 
het station. Ten behoeve van de ontwikkeling van 
het stationsgebied is op basis van deze uitgangs-
punten een visie opgesteld. Het gebied is als ‘ont-
wikkelingsgebied stationsgebied’ weergegeven. 

Uitbreidingsrichting bedrijven
Aansluitend op het stationsgebied biedt het bedrij-
venterrein ruimte voor ambachtelijke en dienstver-
lenende bedrijven. De verdere ontwikkeling van 
dit bedrijventerrein kan in noordoostelijke richting 
plaatsvinden. De ontsluiting van het bedrijventer-
rein is sterk verbeterd door de aangelegde oostelij-
ke ontsluitingsweg. 

Herinrichten weg
Met de realisatie van de zuidoostelijke rondweg 
vervalt de stroomfunctie van het Oost, de Voor-
straat en het West. Deze weg wordt heringericht. 
Daarmee worden de uitstraling van het centrum 
en de mogelijkheden om er te verblijven verbe-
terd. In relatie tot deze herinrichting is tevens een 
gebied aangegeven, waarbinnen de voorzieningen 
mogelijk vergroot kunnen worden. Het complex 
ouderenwoningen Herbranda behoort eveneens 
tot dit gebied. Deze locatie biedt mogelijkheden 
voor een verdere versterking van de combinatie 
zorg en wonen.

Recreatieve voorzieningen
De Kruidhof is aangegeven als ‘studiegebied 
groen/recreatieve voorzieningen’. Doel is om De 
Kruidhof in dit gebied te versterken. Onder meer 
door de reeds gerealiseerde educatieve natuur-
speelplaats, de voorgenomen vestiging van een 
Natuur- en Milieueducatiecentrum, toevoegingen 
in het kunst- en cultuurprogramma en versterking 
van het karakter van De Kruidhof als re-integra-
tie-omgeving. Ambitie is tevens om de verbin-
dingen tussen het centrum en De Kruidhof en De 
Kruidhof en het station te versterken. Zo wordt 
deze belangrijke voorziening beter vindbaar en be-
reikbaar en worden onderlinge relaties tussen het 
hart van Buitenpost en deze toeristisch-recreatie-
ve voorzieningen hechter. Bezoekers van het één 
worden daarbij uitgenodigd om ook het ander te 
bezoeken.

Structuurvisie: hoe gaat ons dorp er over 20 jaar uitzien?

Van puinhoop naar promenade?
De gemeente Achtkarspelen heeft opdracht gegeven voor de reconstructie van het West, de Voorstraat en het Oost. De werkzaamheden zijn in volle 
gang. De reconstructie wordt in 4 fases aangepakt en moet tegen de zomer van 2014 zijn afgerond. Het beoogde resultaat kun u onder andere bekijken 
in de etalages van Voorstraat 35A en 37. Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van de gemeente Achtkarspelen.
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Vuurwerk op twee orgels

In de Kruiskerk was op zaterdag 12 augustus jongsleden een spectaculair 
orgelconcert op twee orgels. Het orgel van de kerk zelf en een Content 
orgel. Martin Mans en Wim Magré, de beide organisten speelden klas-
sieke muziek en psalmen op twee orgels. En, apart van elkaar, een aantal 
improvisaties. In januari 2014 is er, weer zoals vanouds, in de Mariakerk een 
concert van Martin Mans, begeleid door twee panfluiten.

Bijzondere verjaardag voor Caleb Hamstra
Verjaardagen zijn eigenlijk altijd bijzonder, maar voor Caleb 
Hamstra was het een hele speciale verjaardag. Caleb werd 
op 8 augustus 10 jaar, en het bijzondere was dat hij het in 
Buitenpost kon vieren! Dit was de eerste keer dat hij zijn 
verjaardag met pake en beppe van de Troelstralaan en oma 
en opa van het Oost en alle ooms en tantes kon vieren. 
Caleb woont namelijk in Manitoba, Canada, samen met zijn 
ouders en broers en zusje. Zijn ouders Ronald Hamstra en 
Janneke Nienhuis-Hamstra zijn beiden in Buitenpost opge-
groeid, en met zijn allen kwamen ze hier om de feestweek 
mee te beleven en de verjaardag te vieren.  
“Ik moest op de stoel staan en toen zong iedereen voor 
mij. Het was fijn dat iedereen op mijn verjaardag wilde ko-
men. Ik had een stroopwafeltaart gekozen, omdat we in 
Canada geen stroopwafels hebben. ’s Avonds mocht ik bij 
mijn oom en tante slapen”. Aldus Caleb.
“Op verjaardagen missen we de familie vaak het meest, en 
het was heel bijzonder om het deze keer wel met de hele 
familie te kunnen vieren!” zegt Janneke, Caleb’s moeder. 
“In Canada eten we ook wel taart en geven cadeau’s maar 
het is het leukste met familie”. Hier volgt een verslag van 
Caleb:

Hallo, myn name is Caleb. Ik won in Canada. Ik heb myn 
erstee veryadag in 10 yaren geverd in Nederland! Ik heb ok 
myn erstee veryadaag geveret met myn halye familly. In de 
morogen heb ik 1 feshe gevert met  myn mems famillie. 
In de midag heb ik 1 feshe gefered met myn heits familie. 
Dy nacht heb ik by myn oom en tante geslaaped  met myn 
brouche Gideon. De morochen hefet myn heit hele famillie 
met onze naar Scheirminikoog for de weekenche.

Zoals wellicht bekend staat Het Glazen Huis dit jaar 
in december in Leeuwarden. De organisatie van Het 
Glazen Huis doet elk jaar een andere stad aan en 
heeft elk jaar een ander doel voor het inzamelen van 
geld. Dit doet men in samenwerking met de dj’s van 
3 FM en o.a. het Rode Kruis.

Het doel: Minder kindersterfte door diarree !
Jaarlijks sterven er 800.000 kinderen onnodig aan di-
arree, dat zijn 2200 kinderen  per dag. Een stille ramp 
die het gevolg is van gebrek aan schoon drinkwater, 
zeep en toiletten. Jonge kinderen met name die tot 
5 jaar oud zijn nog ontzettend kwetsbaar omdat ze 
weerstand op moeten bouwen.

Wat maakt het diarreevirus bij kinderen in arme 
landen zo gevaarlijk?
Diarree zorgt ervoor dat vocht niet meer wordt opge-
nomen, waardoor je heel snel uitdroogt. In de rijke 
landen gebruiken we infusen om uitdroging tegen te 
gaan, in arme landen zijn infusen meestal niet voor-
handen. Jonge kinderen zijn gevoeliger voor uitdro-
ging dan volwassenen. Bovendien is het zo dat hun 
lichaam niet snel kan reageren op een virus. Dat komt 
doordat bij jonge kinderen het geheugen van het im-
muunsysteem nog opgebouwd moet worden .Als het 
virus voor de eerste keer langs komt is er nog geen 

herkenning. De indringer heeft dus relatief veel tijd 
om zich voort te planten. Het duurt enige tijd voordat 
het lichaam doorheeft wat het is en afweergeschut in 
stelling kan brengen.

Het Glazen Huis en de Friezen
Vorig jaar december stond Het Glazen Huis in Ensche-
de en werd er voor een nieuw record bedrag aan geld 
ingezameld. Nu willen wij als Friezen en natuurlijk als 
inwoners van Buitenpost laten zien dat we boven dit 
bedrag van vorig jaar uit kunnen komen.Dus bij deze 
een oproep aan alle inwoners, bedrijven, scholen en 
verenigingen en wie dan ook om leuke acties te be-
denken om geld in te zamelen voor Het Glazen Huis.
Begin nu! Hoe meer geld hoe meer hulp voor het 
goede doel. Het rekeningnummer is:  82 89 494 68 
t.n.v. Het Glazen Huis Buitenpost. In elke editie van 
de Binnenste Buiten, tot aan het einde van de lande-
lijke actie in december, wordt de tussenstand van Het 
Glazen Huis Buitenpost opgenomen.
Dus inwoners van Buitenpost laat zien dat we ook op 
dit vlak Buitengewoon zijn en doe mee!

Voor vragen:
Petra Bouwmeester: plmbouwmeester@hotmail.com 
en Hannie Rienks: prienks@xs4all.nl 

Buitenpost en Het Glazen Huis

Op woensdagavond 11 september spreekt ds. Robert Jan Perk in Bui-
tenpost over de betekenis van Grote Verzoendag. De avond wordt ge-
houden in gebouw “Het Lichtbaken”, Marconistraat 5 en begint om 19.30 
uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom en 
de toegang is vrij. De samenzang wordt begeleid door een combo. Ro-
bert Jan Perk is als predikant werkzaam in de PKN van Nijverdal spreekt 
regelmatig voor het Evangelisch Werkverband over het thema ‘Verzoe-
ning’. De organisatie van de avond is in handen van de Israëlwerkgroep 
Buitenpost. 

Grote Verzoendag
Verzoening is een van de belangrijkste thema’s in de bijbel: verzoening 
tussen God en mensen, maar ook verzoening tussen mensen of groe-
pen onderling. Verzoening in de Bijbel is niet goedkoop of op basis van 
menselijke vriendelijkheid of vergevingsgezindheid. Verzoening in de 
Bijbel gaat diep, zo diep dat er bloed voor vloeide, het bloed van Jezus 
de Messias. De Joden vieren Yom Kippoer, Grote Verzoendag, waarop 
herdacht wordt dat God verzoening bracht door zijn Zoon Jezus. Tegelijk 
wordt er tijdens het feest de oproep gedaan om jezelf te verzoenen 
met God, met anderen, met situaties en om los te komen van oude 
conflicten en wonden. Yom Pippoer leidt tot shalom, vrede en heelheid 
in je leven en je omgeving. Ds. Perk zal ons meenemen in  de betekenis 
van Grote Verzoendag, in ons eigen leven en in ons eigen dorp Buiten-
post. Bovendien zal duidelijk worden dat ook de relatie tussen Israel en 
de kerk een Grote Verzoendag nodig heeft: eeuwenlang hebben wij als 
christenen geen oog gehad voor de bijzondere positie van Gods volk en 
stelden wij ons in de plaats van Israël. 

Na afloop van de avond is er ruimte voor onderlinge ontmoeting en een 
bezoekje aan de Israel-productentafel. De collecte die gehouden wordt 
is voor het dekken van de onkosten en voor het ondersteunen van het 
project CFOIC Informatie: Israëlwerkgroep Buitenpost (0511-542744)
 

Israëlavond over Grote Verzoendag

De Seniorensoos Buitenpost is er 
voor alle vijf en vijftig plussers. Mo-
menteel telt de soos 41 leden. We 
komen van oktober tot en met april 
één keer per twee weken samen. 
’s Middags van 14.00 tot 16.30 uur 
in Herbranda. De ene keer is er een 
spreker, meestal met een diavoor-
stelling of één of meerdere perso-
nen met een muziekinstrument. 
Soms ook met zang. De andere 
keer is er een spelmiddag met Bin-
go en prijsjes, rummikub, sjoelen 
en kaarten. We vieren Sinterklaas 
met pakjes en gedichten. Ook de 
Kerst wordt niet vergeten. Na af-
loop van de viering is er een geza-
menlijke broodmaaltijd. Het gaat bij 
de soos om de gezelligheid en de 
sociale contacten. Vanaf 1 oktober 
aanstaande bent u welkom als gast 
c.q. lid van de soos. 

Kom gerust een kijkje nemen. Voor nadere inlichtingen: 0511-543580.

SeniorensoosWat verenigt  ons... 

Kerstdiner 2010 (eigen foto)

De foto

Het geldautomaat van de ING, bij het postkantoor, is weggehaald. Geldopname is nu 
mogelijk bij de Poiesz service balie.
Het geldautomaat van de Frieslandbank verdwijnt begin september.
Pinnen bij het geldautomaat van de Rabobank blijft wel mogelijk. En er is nog een pinau-
tomaat in de Coop, deze is te gebruiken tijdens de openingstijden van die supermarkt.
(foto: Hielke Boorsma)

Laatste (foto)nieuws! 

www.binnenbuitenpost.nl  (k l ik  op de onderste balk van de dorpskrant )
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™
> De tienjarige Nynke van der Wal uit Bui-
tenpost mag een zeebeer aaien in Aqua Zoo 
Friesland. Hiermee komt de dierentuinwens 
van het blinde meisje voor een deel uit. Ze 
wilde eigenlijk altijd al eens een zeehond 
aaien. Maar omdat zeehonden lastig aan te 
raken zijn, gaat het Leeuwarder dierenpark 
regelen dat Nynke een zeebeer kan aaien. 
Om te zorgen dat de zeeberen niet schrikken, 
gaat Aqua Zoo eerst oefenen met de zeebe-
ren, zodat ze gewend raken aan bezoekers. 
De verwachting is dat de zeeberen in septem-
ber klaargestoomd zijn om Nynke van der Wal 
te kunnen ontvangen, zodat haar bijzondere 
dierentuinwens werkelijkheid wordt.
> Enitor BV met circa 190 arbeidsplaatsen 
bestaat in november 75 jaar, maar haalt de 
verjaardag niet onder eigen naam. Sinds 
26 juni heet het bedrijf Essentra. Het Britse 
moederbedrijf wil meer eenheid in de groep 
brengen. Voorheen opereerden alle dochters 
onder eigen naam met 42 fabrieken in 29 lan-
den. Ze zijn actief in uiteenlopende markten 
met onder meer filters, componenten, coa-
tings, profielen en verpakkingen. Moeder en 
dochters heten nu allemaal Essentra. In Bui-
tenpost aangevuld met ‘Extrusion’.
> De gemeente Achtkarspelen ziet voor-
lopig af van grootschalige bebouwing van 
het Mejontsmaveld. Het veld blijft daarmee 
behouden voor het jaarlijkse Concours Hippi-
que Buitenpost en voor de andere gebruikers 
zoals o.a. het Lauwers College, het Nordwin 
College en Scoutingvereniging De Brimzen. 
De Paardensportcommissie heeft het afge-
lopen jaar constructief overleg gehad met de 
gemeente Achtkarspelen en is blij dat het veld 
in de huidige vorm behouden blijft.

Al gelezen?
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PBB Van de bestuurstafel...

Augustus 2013

Na een mooie zomer, kijken we nog even ter ug op wat het bestuur van 
Plaatselijk Belang heef t gedaan in de afgelopen tijd. Voordat het echt 
mooi weer werd, is de burgemeester eind juni op bezoek geweest. Het 
was een zeer plezier ige ontmoeting, waarbij aandacht is besteed aan 
het werk van PBB, een rondleiding door it Koar tling is gehouden en we 
een wandeling hebben gemaakt door het centr um van Buitenpost. De 
ontmoeting eindigde in Nijenstein, waarna we ook afscheid hebben ge-
nomen van ons bestuurslid Jan Klaas Gatsonides. We zijn in juni ook 
aanwezig geweest bij de presentatie van de inventar isatie van gemeen-
telijke monumenten. U kunt de lijst inzien op de website van de gemeen-
te (w w w.achtkarspelen.nl/wonen-en-leven/gemeentelijke-monumen-
ten _41805/) .  Dat is zeker de moeite waard, omdat er een foto van het 
betref fende huis is opgenomen en een lijst met cr iter ia. In Buitenpost 
zijn meer dan 100 huizen bezocht, onder meer aan de Jeltingalaan, de 
Kuipersweg, de Julianalaan, de Stationsstraat en de Schoolstraat. B&W 
zal de def initieve lijst vaststellen. U zult er binnenkor t op de gemeen-
telijke pagina wel meer over lezen. Verder zijn we ook nog op bezoek 
geweest bij de brandweer. Ze trakteerden ons op gebak omdat ze een 
wedstrijd van Fr iese brandweerkor psen hadden gewonnen. Daarna 
hoorden we de consequenties van de regiovorming bij de brandweer. 
Omdat er een hele organisatie moet worden opgetuigd, zal er meteen 
bezuinigd moeten worden. Als daarmee de kazerne uit Buitenpost ver-
dwijnt, dan betekent dat ook voor ons dor p heel veel .  “Dat gaat op slot ”, 
volgens de brandweermannen (en één -vrouw). “Er kan dan geen ver-
pleeghuis komen bijvoorbeeld ” en “ook aan vestiging van industr ie zul-
len beperkingen worden opgelegd ”. Ten slot te hebben we commentaar 
gegeven op een - mede door ons gef inancierd - projectplan Br uisend 
Buitenpost, die in opdracht van de Taskforce Buitenpost is geschreven. 
U ziet wel, ook in de zomer is het bestuur actief. De volgende keer zullen 
we ter ugkijken op onze successen en aandacht besteden aan nieuwe 
plannen.

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

Winterprogrammering 

Zondagmiddag 6 oktober 2013: Concert Irish Stew 
Irish Stew staat garant voor een gevarieerd programma onvervalste folk-
muziek. Met 35 jaar is Irish Stew de langst bestaande groep van Friesland. 
Al jaren zijn ze een graag geziene gast op de podia in Friesland en ver 
daarbuiten.
Aanvang: 15.30 uur / Zalencentrum The Point.

Sneintemiddei 27 oktober 2013: Pieter en Jens & Michiel en Sytske
Pieter en Jens binne noch net sa lang lyn útein set om tegearre muzyk 
te meitsjen. Pieter spilet al in moai skoft en hat in soad optredens mei 
ferskate minsken dien, ûnderoare mei Iris Kroes. Jens is foar de twadde 
kear fereale rekke op syn banjo, hy waard ynspirearre troch Mumford & 
Sons. Michiel & Sytske foarmje in muzikaal duo út de hoeke fan Eastermar 
en Rottevalle. Fan de legere skoalle ôf hawwe beide muzikanten tegearre 
muzyk makke. Sytske is ergotherapeut en Michiel stiet foar de klasse yn 
Bûtenpost. Mei twa akoestyske gitaren en in lege en in hege stim sjonge 
sy no al in skoftsje op ferskate plakken yn en bûten Fryslân.
Oanfang 15.30 oere / Kafee The Point.

Sneintemiddei 10 novimber 2013: Optreden Inez Timmer
De Fryske sjongeres Inez Timmer, foar-
hinne Bûtenpost, bringt in kabaratesk 
lietsjesprogram fol mei sketskes, fer-
halen en grappen. En dat allegearre yn 
it Frysk.
Oanfang 15.30 oere / Túnkafe De Kruid-
hof. 

Zondagavond 15 december 2013: mannenkoor Westlauwers
Kerst met mannenkoor Westerlauwers en soliste Miranda van Kralingen.  
Naast vele optredens in binnen- en buitenland en haar werk voor radio en 
tv kennen we Miranda van Kralingen natuurlijk allemaal van haar optreden 
tijdens de huwelijksdienst van Willem Alexander en Maxima waarin zij het 
“Ave Maria” zong. Samen met de mannen van “Westerlauwers” verzorgt 
zij een kerstconcert in de Kruiskerk aan de Voorstraat in Buitenpost.
Aanvang 20.00 uur.

Sneintemiddei 19 jannewaris 2014: Toanielfoarstelling De Emigrant 
Mei Freark Smink en Theo Smedes. Al mear as twa ieuwen reizgje lânfer-
huzers de wrâld yn op syk nei in nij en better bestean. Benammen nei de 
twadde wrâldoarloch wie emigraasje it grutte toverwurd. Wêrom gongen 
se, wat beweegde harren, al dy emigranten. Sa fier fan hûs. In net te ferne-
aren ûnwennigens. Bikkelje yn it lân fan dream en winsken. De foarstelling 
soarge dit jier allinnich mar foar útferkochte sealen, wurdt yn septimber 
spile yn it Kanadeeske Ontario en is yn 2014 wer te sjen yn Fryslân.
Oanfang 15.00 oere / Sealesintrum The Point.

Sneitemiddei 9 febrewaris 2014: De fjouwer Trûbadoers
“De fjouwer Trûbadoers”, Wilkens, Douwstra, Veeman en Louwes. It is gjin 
reuny, gjin come-back en alhiel gjin ôfskiedstoernee, nee de Fjouwer Trû-
badoers binne gewoan wer mei-elkoar by’t paad. Wêrom? Om’t sy maten 
foar it libben binne en it meitsjen fan muzyk, it betinken fan nije lietsjes én 
de optredens gewoan te moai en ynspirearjend binne om it net te 
dwaan.
Oanfang 15.30 oere / Sealesintrum The Point.

Zondagmiddag 22 maart 2014: Tet Rozendal
Tet Rozendal speelt “Mata Hari”. Bijna 100 jaar na de executie van de le-
gendarische Mata Hari, geeft multitalent Tet Rozendal haar opnieuw een 
stem. Wat bezielde Grietje Zelle uit Leeuwarden toch? Met die vraag loopt 
Tet al een tijdje rond. Het gevolg is een zoektocht in de vorm van een 
muzikale Nederlandstalige theatervoorstelling met de intrige van een spi-
onageschandaal.

Voorverkoop kaarten vanaf heden: ”Bloemtique” Kerkstraat Buitenpost.

De foto

Buurtvereniging Het Kruirad had vrijdag 23 augustus hun jaarlijkse barbeque. Het was 
heerlijk weer, het eten smaakte goed en het was gezellig tot diep in de nacht. 
Op burendag (zaterdag 21 september), worden er door en voor de buurt bloembakken 
gevuld. Om de buurt in de herfst een vrolijk tintje te geven. Deze activiteit wordt onder-
steund door het Oranjefonds.  (foto: Klaas Gatsonides)

Keunstkrite Kunstmarkt
Op zaterdag 31 augustus is er een Keunstkrite Kunstmarkt in De Kruidhof.  
Er zijn 12 volle kramen met schilderwerk, fotografie, keramiek, dichtbun-
dels, botanische kunst en ambachtelijk smeedwerk. Ingang via De Kruid-
hof, Schoolstraat 29B, 9285 NE Buitenpost. 
Aanvang: 11.00 uur. Bezoekers betalen entree voor De Kruidhof. 

Curusaanbod EHBO 
Weet u wat u moet doen als een pleister niet voldoende is…

Bij voldoende deelname start de EHBO afdeling Buitenpost – Gerkeskloos-
ter weer een beginnerscursus EHBO op een nog nader te bepalen avond. 
De cursus bestaat uit 12 lessen van 19.30 uur tot 21.30 uur en wordt af-
gesloten met een officieel examen. Ook kunt u bij ons terecht voor een 
cursus Reanimatie / AED. Deze training wordt op één avond gegeven. De 
cursus Eerste Hulp aan Kinderen kunnen we ook voor u verzorgen.

Inlichtingen: Jan van der Bij 0511 541838 
aanmelding : ehbobuitenpost@hotmail.com  

Strijd mee tegen MS 
Meer dan 16.000 mensen in Nederland hebben Multiple Sclerose (MS). 
Deze ongeneeslijke ziekte treft vooral jonge mensen tussen de 20 en 40 
jaar oud, die in de bloei van hun leven staan. Dit zijn mensen die vaak aan 
de top van hun carrière staan, een gezin stichten of aan een nieuwe studie 
beginnen. Mensen met dromen, mensen met een positieve toekomst in 
het voorruitzicht. En dan valt de klap: MS. Een ziekte die het hele gezin 
treft.
MS is ongeneeslijk! Om MS patiënten een toekomst te geven is geld no-
dig. Het Nationaal MS Fonds helpt mensen die MS hebben met coaching, 
voorlichting en financiering van wetenschappelijk onderzoek. 
Wij zijn Jorrit en Francisca Jorritsma en helaas is ook ons gezin getroffen 
door MS. In de bloei van ons leven staat ineens alles op de kop en gaan 
we een onzekere toekomst tegemoet. Graag willen wij strijden tegen MS 
en zijn we op zoek naar mensen die ons hierbij willen helpen. 
Voor de collecteweek  van 18 tot en met 23 november zijn wij op zoek naar 
collectanten. Collecteren is niet moeilijk! Je zet je minimaal 1 avond per 
jaar in voor mensen met MS. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden 
met jouw voorkeuren.
Aanmelden kan via de website van het Nationaal MS Fonds (http://www.
nationaalmsfonds.nl/help-mee/ms-collecte), per telefoon op 0511-542035 
of via de e-mail naar jhjorritsma@gmail.com.
 



Nieuwe oogst aardappelen 

Fr iese Borgers  5 ki lo  € 5.95 

Fr iese Doré  5 ki lo  € 4,95 

Bananen   per ki lo  € 0,99 

Bospeen   per bos  € 0,89
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(advertentie)

Talant helpt mensen met een be-
perking in Friesland hún leven te 
leiden. Of het nu gaat om wonen, 
werk en dagbesteding of leren, 
om 24-uurszorg of enkele uren be-
geleiding per week: de zorg en on-
dersteuning die Talant biedt, past 
bij de vraag en de individuele mo-
gelijkheden. Talant is er voor kin-
deren (en hun gezin), volwassenen 
en ouderen met een beperking. 
(bron: www.talant.nl)

Een eigen huis
Om Rommy en Marjel te spreken, 
fi ets ik naar het fl atgebouw dat 
naast Tjaskerhiem ligt. Hier werkt 
Rommy en woont op nummer 100 
Marjel. Rommy neemt me eerst 
mee naar het kantoor. Over de 
locatie vertelt ze: “Het is een fl at-
gebouw waar iedereen zelfstandig 
woont en waar mensen soms één 

keer per dag of soms twee keer 
per dag begeleiding krijgen. En dat 
is dan echt gericht op persoonlijke 
hulpvragen. De een heeft onder-
steuning nodig bij het boodschap-
pen doen, een ander bij de fi nan-
ciën, een derde bij het innemen 
van medicatie.” Er is dus sprake 
van een zekere mate van zelfstan-
digheid, waarbij mensen ook gesti-
muleerd worden die te vergroten. 
“Zo is er sinds kort in Haersma-
hiem een kleine locatie dagbeste-
ding van start gegaan. In het win-
keltje van Haersmahiem staan een 

aantal cliënten van Talent die de 
kassa bedienen en de producten 
aanvullen. Ook een paar van onze 
cliënten doen daaraan mee. Zo 
leren ze met geld omgaan en om 
met mensen te communiceren. 
Het niveau van begeleid wonen is 
hier vrij hoog”, geeft Rommy als 
voorbeeld. “Aan de andere kant 
is het zo dat sommige cliënten 
niet in een groep kunnen wonen. 
Mensen met ASS (Autisme Spec-
trum Stoornis) bijvoorbeeld. Het 
kost hen moeite om de wereld om 
hen heen te begrijpen. Voor deze 
mensen is het heerlijk om hier in 
hun eigen huis hun eigen dingen 
te kunnen doen. Wij proberen ie-
dereen in hun waarde te laten en 
structuur te bieden. Wij komen op 
vaste tijden, zodat de cliënten we-
ten waar ze aan toe zijn.” 

Rommy werkt al achttien jaar bij 
Talant, waarvan de laatste drie 
in Buitenpost. Ze volgde de MG-
DO-opleiding (nu SPW) en de op-
leiding Middle Management. “Die 
laatste kant wilde ik niet echt op. 
De werkvloer trok me veel meer 
aan, ik ben liever met de mensen 
zelf aan het werk. En dat is prach-
tig. Elke dag is weer een verras-
sing. Ondanks werkroosters en 
schema’s zijn er elke dag weer 
nieuwe dingen. Het maakt het 
werk spannend”, zegt ze enthousi-
ast. “Het mooie aan dit werk is dat 

mensen iets bereiken 
waarvan ze gedacht 
hadden dat ze het niet 
konden. En dat wij 
hen daarbij kunnen 
helpen.”
In de fl at wonen der-
tien cliënten en één 
woont even verderop 
in een woning. “Het 
begeleid wonen in 
de fl at is 22 jaar ge-
leden ontstaan toen 
twee cliënten in Tjas-
kerhiem veel meer 
zelfstandigheid nodig 
hadden”, weet Rom-
my. “En zo zijn er ge-
staag steeds meer cli-
enten vanuit Tjasker-
hiem op deze locatie 
komen wonen. Toen 
is er ook een eigen 
begeleidingsteam op-
gezet. Er werken nu 
elf personen, een invalkracht en 
een stagiaire. De locatie bestaat 
eigenlijk al heel lang. Maar men as-
socieert ons nog altijd met Tjasker-
hiem, terwijl het er los van staat. 
We hebben als begeleidingsteam 
niks met het tehuis te maken. Het 
team is hier bijna voortdurend aan-
wezig. De mensen kunnen altijd 
naar ons toekomen. Overdag zijn 
onze cliënten naar de dagbeste-
ding of aan het werk op de sociale 
werkplaats. Het is heel gevarieerd 
wat iedereen doet, dus ze komen 
elkaar gelukkig op het werk niet 
tegen. Nu komt iedereen met zijn 
eigen verhaal van het werk thuis.” 

Kom eens langs
Een van de doelstellingen van deze 
vorm van begeleiding is dat de cli-
enten in de dorpsgemeenschap 
integreren. Maar dat lukt niet al-
tijd. “De buren aan de overkant 
zijn heel coulant”, zegt Rommy. 
“Ze komen wel op verjaardagen 
van onze cliënten. Voor de rest is 
er weinig interactie. Het zou fi jn 
zijn als dat wat meer gebeurde. Ik 
snap het wel. Sommige van onze 
cliënten hebben een gebruiksaan-
wijzing en reageren onverwacht 
of impulsief. Soms is een uurtje 
genoeg om iemand een leuk uitje 
te bezorgen. ‘It kofjehûske’ is ook 
bepaalde tijden open om een kopje 
koffi e te komen drinken. “Van vier 
tot half vijf en van 8 tot half negen 
is iedereen van harte welkom. Dan 
heeft men ook eens een ander ta-
felgesprek. En misschien komt van 
het ene wel het andere”, hoopt 
Rommy. Hierbij zijn dus de bewo-
ners van Buitenpost uitgenodigd 

om eens langs te gaan bij Mole-
nerf 100-112/68-98 en te stoppen 
bij ‘it kofjehûske’.  

In ‘it kofjehûske’ zoekt Rommy 
Marjel op, die ons meeneemt naar 
haar appartement. Aan de buiten-
muur hangt een paardenhoofd, dat 
al verraadt dat Marjel van paarden 
houdt. Om te voorkomen dat haar 
naam verkeerd in de Binnenstebui-
ten Post terecht komt, schrijft ze 
zelf haar naam even op. En maar 
goed ook, want ik had er Mariël 
van gemaakt. “Ik ben 30 jaar”, 
stelt ze zich verder voor. “En ben 
zelfstandig beperkt. Ik kan niet 
goed rekenen. Ik heb het wel ge-
probeerd door stage te lopen in 
winkels. Ik heb op verschillende 
woonvormen gewoond. Ik ben 
begonnen in Drachten en daarna 
heb ik in Damwoude geleerd om 
zelfstandiger te worden. En toen 
kwam ik hier.”
Trots wijst ze naar de muur waar 
een diploma hangt van de Win-
gerd, een school voor speciaal 
onderwijs in Damwoude. Nu is 
ze aan het werk. “Ik sta al vroeg 
op, soms al om kwart over vijf”, 
vertelt Marjel. “Om kwart over 
zeven wacht ik op het station op 
twee collega’s en dan fi etsen we 
naar Kollum. Ik werk bij de NEF, 
een werk– en leerbedrijf. Ik werk 
in de schoonmaak.” Begeleidster 
Rommy is heel tevreden over haar. 
“Je bent echt wel veranderd. Van 
druk en onrustig ben je een stuk 
volwassener en zelfstandiger ge-
worden.” Sportief is Marjel ook: 
ze rijdt paard en werd kampioe-
ne judo bij JV De Sweach. En ze 

maakt mooie 3D-kaarten.
Het wonen in de fl at aan het Mo-
lenerf bevalt Marjel wel. Ze kan er 
zichzelf zijn. “Ik heb ook al vier jaar 
een vriend”, vertelt ze trots. “In 
het dorp woont nog een vriendin 
en soms maak ik een praatje met 
de buren. Als ze maar fatsoenlijk 
met me omgaan en me niet nege-
ren.” Zo te horen redt Marjel zich 
wel met behulp van haar begeleid-
ster.

Zorg
Rommy maakt zich wel zorgen 
over de toekomst als met ingang 
van 1 januari 2014 de gemeente de 
indicatie van de cliënten beoorde-
len moet. “Hoe komt het er straks 
uit te zien?”, vraagt ze zich af. “De 
regering wil de zorg zo goedkoop 
mogelijk inkopen en de gemeenten 
moeten dat maar regelen. Die heb-
ben hier een hele klus aan omdat 
deze cliënten om specifi eke onder-
steuning/begeleiding vragen en ze 
hier niet bekend mee zijn. Iedereen 
doet wat anders. Voor Talent als 
organisatie is dat heel spannend, 
omdat ze in verschillende gemeen-
ten zitten.” De bezorgdheid is niet 
geheel onterecht, want in 2011 be-
richtte RTV Noordoost-Friesland 
nog dat Tjaskerhiem vervangen 
zou worden door nieuwe eenhe-
den. Veranderende wet en regel-
geving hebben tot vandaag de dag 
voor vertraging gezorgd. Of gaat 
ook hier de uitdrukking ‘Van uitstel 
komt afstel’ op?

Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Elke dag is weer een verrassing
Rommy Koree helpt Marjel om zelfstandig te wonen

Rommy en Marjel bij it kofjeh�ske

Wie Talant zegt, denkt al gauw aan Tjaskerhiem. En dat is niet zo 
gek, want het gezinsvervangend tehuis is inderdaad eenTalantlo-
catie. Maar Talant doet nog meer in Buitenpost. Naast wonen in 
Tjaskerhiem loopt er een project voor dagbesteding en is in een 
appartementencomplex plaats voor dertien mensen die extra on-
dersteuning nodig hebben. Over deze vorm van begeleid zelfstan-
dig wonen vertelt Rommy Koree ons meer en we ontmoeten Marjel 
Hospes, die door haar begeleid wordt.

Marjel bij haar eigen huis

Swijend rinne wy oer it terrein fan 
it eardere konsintraasjekamp. It lij-
en fan twa-en-fyftichtûzen slacht-
offers hinget swier tusken de be-
ammen. Hjir gjin gaskeamers mar 
úthongering oant op ‘e bonken. Yn 
it dokumintaasjesintrum fertelle 
oerlibbenen har ferhaal op it wite 
doek, en bringe de ferskriklike fei-
ten ûnder wurden. Doe’t de Brit-
ten yn april 1945 it kamp befrijden 
fûnen se tûzenen ûnbegroeven 
lichems en úthongere minsken. 
Alles wat se oantroffen setten se 
op fi lm as bewiismateriaal. Unt-
set sjogge wy de bylden fan sol-
daten dy’t ien foar ien de lichems 
nei massagrêven slepe. Uteinlik 

bulldozers ynsette omdat der gjin 
ein oan komt. SS-offi sieren ste-
and foar de massagrêven, dy’t har 
namme, rang en ôfkomst lûdop 
foar de kamera sizze moatte. Yn 
de stilte fan de fi lmseal begjint in 
stel Nederlanners hinderlik te pra-
ten. ‘Zulke fi lms moet je met een 
korreltje zout nemen’, seit myn lin-
kerbuorman. De stikels stean my 
fuortdaliks rjocht oerein. Se kletse 
mar troch oer har sa freeslik ferr-
einde fakânsje. Dan kin ik my net 
mear ynhâlde. ‘Wat meer respekt 
alstublieft’, sis ik lûdop. Fersteurd 
sjogge se op en ferlitte mei ferûn-
gelike gesichten úteinlik de seal.

Bergen-Belsen 
door Janne Oosterwoud

Onze mailadressen:

 Kopij: bibupost@gmail.com

 Advertenties: ursulagroenhart@upcmail.nl 

 Correspondentie: redactie.bibupost@gmail.com



LAATSTE RONDE ! 
ALLES NU € 10,= of goedkoper

OP = OP

HG vliegenvanger; de ouderwetse!!
* uiterst sterke kleefband

* bevat geen giftige stoffen
* absoluut geurloos

€  2,95 per verpakking van 4 stuks

Voorstraat 5 - 9285 NM - Buitenpost  
tel. 541545 - fax. 541524

 winkel@enormvanderveen.nl - www.enormvanderveen
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Desperate 
Hyveswife 

-14-

Gesien Leguijt, 29 jaar, moeder 
van drie zoons. Hier is het verhaal 
van een doodgewone huisvrouw, 
een doodgewone moeder met een 
doodgewoon leven.

Ik weet dat ik normaliter schrijf 
over de perikelen binnen het ge-
zin, die me bezig houden. Maar er 
zijn natuurlijk ook momenten dat 
ik met hele andere zaken bezig 
ben. Net als ieder ander welden-
kend mens heb ik zo ook wel eens 
mijn vragen en bedenkingen over 
hoe dingen gaan en lopen. Deze 
maand had ik weer een zeldzaam 
moment van bedenksels beden-
ken (ik wijt dit moment aan de va-
kantie, die me de mogelijkheid gaf 
niet alleen aan kinderen en vrou-
wenzaken te denken, maar mijn 
blik iets verder dan mijn neus te 
laten gaan). En aangezien dit pie-
keren ook helemaal bij mij hoort 
vond ik het een leuk idee dit een 
keer met u allen te delen. Dus bij 
deze:

Vrijheid…
We wonen, zo genoemd, in een 
vrij land. We hebben de vrijheid 
van meningsuiting, de vrijheid van 
drukpers, de vrijheid van seksuele 
geaardheid (alhoewel dit toch vaak 
een gevoelig punt blijkt, kijk naar 
de voetbalwereld) en de gods-
dienstvrijheid. Wat zijn we toch 
een vrij volk met vrije opvattingen. 
We zijn tolerant, geven iedereen 
de ruimte om te leven en te zijn. In 
ons perfecte landje is ruimte voor 
verschillende culturen, we leren 
van elkaar en waarderen elkaar. 
En we weten wat het is om voor 
elkaar klaar te staan. Mensen die 
het minder goed hebben dan wij 
kunnen onvoorwaardelijk op onze 
hulp en steun rekenen. We heb-
ben allemaal een hekel aan roddel 
en achterklap en doen niet mee 
aan vooroordelen. Wij zijn name-
lijk Nederlanders, een beschaafd 
volk. We zijn een ontwikkeld land 
met mogelijkheden en kansen 
voor iedereen. En iedereen krijgt 
die kansen ook. We zijn een slim 
land, staan bekend om onze in-
genieuze dijken en slimme han-
delstactieken.  We vechten voor 
een gezonde wereld en leven dus 
bewust in deze wegwerpmaat-
schappij. Als er in tijden van eco-
nomische zorgen bezuinigd moet 
worden, zetten we allemaal de 
schouders eronder. We weigeren 
bedrijven en gezinnen ten onder 
te laten gaan voor geld. We zijn 
eerlijk en dragen onze belasting af 
zodat we ook ons steentje bijdra-
gen aan de stimulering van de eco-
nomische groei. Want we willen 
immers vrij blijven?  We weigeren 
slaven te worden van macht, we 
weigeren te buigen voor geld en 
we geven ons niet gewonnen aan 
haat, roddel en onrecht. We zijn 
immers slimme mensen, met een 
eigen wil… en we hebben de vrij-
heid om goede keuzes te maken, 
dus doen we dat…toch?!

De volgende Binnenste Buiten Post 
wordt verspreid in 

de week van 23 september 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

Uit  de oude doos

Schoolfeest 3 september 1936. Dominee Goslinga met zijn twee zonen Simon en Gerrit. 
Het vliegtuig was zelf gemaakt en “vloog” mee met de optocht. (foto: Juul Beerda)

> Open dag bij de Swadde Ikker
De open dag van de tuindersvereniging Buitenpost wordt niet gehouden op 
24 augustus maar op zaterdag 31 augustus. U bent welkom op de Swadde 
Ikker van 10 tot 13 uur. Informatie: S Postma ( 544482) of A Faber ( 541012).

> ‘Winkelcentrum nog steeds bereikbaar
Ondanks de vele wegopbrekingen en wegversperringen in de Voorstraat, 
Oost en West zijn de winkels gewoon bereikbaar. Laat u niet weerhouden 
om hen te bezoeken! Ze rekenen op u.

> Muzikale middag in Haersmahiem
Op 21 september organiseert het activiteitenteam van Haersmahiem een 
gezellige muzikale middag. Popkoor Akkoord uit Surhuizum zal deze middag 
een tweetal optredens verzorgen. Het repertoire bestaat uit de meest uit-
eenlopende popsongs van vroeger en nu. 
En niet alleen de bewoners van Haersmahiem kunnen van dit koor genie-
ten, maar iedereen is van harte welkom in de grote zaal van Haersmahiem.

Meldpunt  bedr i jv igheid

Het  monument

De percelen West 22, 24, 26 en 28. De kazerne van de Koninklijke Marechaussee met  
paardenstallen is gebouwd in 1927 in sobere baksteenarchitectuur in opdracht van het 
departement van Oorlog te Den Haag. Doel van de legering van de brigade was de orde 
in de heidedorpen te bewaren. De kazerne bestond oorspronkelijk uit een bureel met 
cellen en drie wooneenheden. In 1961 werd dit complex in gebruik genomen door de 
Rijkspolitie. (foto: Hielke Boorsma)

Sprek wurd  fan  ‘e  moanne

Noas

Der is net in noas gelyk. In noas as in abrikoas of in noas as in komkom-
mer, en soms wiist in noas nei Damaskus. Dan stiet er in bytsje skeef. 
Wêrom nei Damaskus? Gjin idee hoe’t dizze siswize ûntstien is.

Hy is oeral op ‘e noas en earen by
Hij is nieuwsgierig, staat altijd vooraan

Soks komt jin alle dagen net foar de noas
Zoiets bijzonders krijg je niet elke dag

Dy hûn hat in noas as in klomp
Die hond is ongeschikt voor de jacht

Dy’t in noas hat kin it mar rûke
Wie de schoen past trekke hem aan

Myn âlde noas rûkt wol wat
Ik merk dat er iets gaande is

Dyn manier fan dwaan noasket my net
Jouw manier van doen staat mij niet aan

Op 4 september om 14.30 uur openen wij het seizoen met gezellig samen 
koffie/theedrinken bij Pilat & Pilat

De programma avonden worden gehouden in “De Schakel”, aanvang 19.45 
uur. De midwinterviering ook in “De Schakel”, aanvang 15.00 uur. De nieuw-
jaarsreceptie in “De Schakel, aanvang 10.00 uur.

17 september : De heer J. Jongsma Bergum. De stillen op it lân. Het leven 
van de Amish
15 oktober: Mevrouw Jantje Oost. Hoe kinst de lucht in dyn besit ha?
19 november: Mevrouw Anneke Kuipers Het dokkumer Lokaaltsje
18 december: Midwinterviering m.m.v. leerlingen van de muziekschool, 
daarna een koffietafel
7 januari: Nieuwjaarsreceptie
21 januari: De heer B. Bilker, burgemeester Kollum. De Fryske Oranjes
18 februari: Jaarvergadering. Nadien de heer H. v.d. Zwaag, kaasboer Drie-
sum. Kaasproeverij met een glaasje wijn of fris
18 maart: mevrouw W.  Lageweg, haar reis naar Malawi, project i.s.m. World 
Servants
15 april: Slotavond  met de Burgumer Folksdounsploech.

Excursies 
24 september  Ziekenzaal van het Kloostermuseum in Aduard
26 november  Frisia Zout, Harlingen
6 februari  Windpark, Westereems
27 maart  Blokhuispoort, Leeuwarden
8 mei   Het gevangenismuseum in Veenhuizen

Voor inlichtingen kunt u terecht bij mevr. A. Lammerts, tel. 0511541327
Voor inlichtingen over de excursies bij mevr. W. Lageweg, tel. 0511452062.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Programma 
nieuwe seizoen 2013/2014

Bridge 
Op 12 september a.s. start Bridge Club Buitenpost met de clubcompetitie 
van het seizoen 2013-2014. 
Er wordt op de donderdagavonden, vanaf 19.25 uur, gespeeld in Hore-
ca-Centrum The Point aan de Voorstraat 54 te Buitenpost. 
De clubcompetitie wordt gespeeld in 3 lijnen, de zgn. A-, B- en C-lijn. Voor 
de komende jaarvergadering, 5 september a.s., liggen er twee voorstellen 
ter tafel. 
1)  Het aantal te spelen spellen per avond terug te brengen van 28   
 naar 24. Dit betekent ‘s avonds omstreeks 22.45 uur de uitslag i.p.v   
 anders om 23.15 uur.
2)  De reguliere competitie van 4 perioden van 6 avonden te wijzigen in   
 een zogenaamde Laddercompetitie, met wekelijks promotie en 
 degradatie.

Daarnaast wordt er ook gebridged op dinsdagmorgen, informatie bij Gerrie 
Hiddema, 0511-541058
Lid worden!? De bridgeclub heeft momenteel voldoende ruimte om nieu-
we leden in te schrijven voor de competitie. Zij die hierin geinteresseerd 
zijn kunnen zich wenden tot het secretariaat van de club, mevrouw Fré 
Bootsma, telefoon 0511-443977. 
Op 5 september om 19.30 uur, eveneens aan de Voorstraat 54, vindt de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. U kunt desgewenst al op 
deze avond kennismaken met de club.



Tankstation Veenstra 
uitgeroepen als beste van Nederland

Afgelopen weekend is Tankstation Veenstra in Londen uitgeroepen tot  beste Texaco tank-
station van 2012. Wieberen en Siemen Veenstra waren daar uitgenodigd met  negen andere 
genomineerde ondernemers  om de uitslag van beste tankstation 2012 bij te wonen.

Eerder was al bekend dat Texaco Veenstra bij de top 10 tankstations behoort, dit succes is 
gevierd met alle medewerkers. Het is vooral  dankzij het personeel dat de beoordeling van 
de mysterieshopper zo hoog is.
Zij zijn het gezicht van het tankstation en hebben dagelijks met de klanten te maken. 
De  mysterieshopper,  die onaangekondigd langskomen, letten met beoordelen vooral op 
de klantbehandeling en de netheid van het station. 
Daarnaast wordt beoordeeld op het voeren van interessante acties voor de klant en het 
volgen van de juiste trainingen door de medewerkers.
Op zowel klantbehandeling, netheid, acties en trainingen is Tankstation Veenstra als beste 
uit de bus gekomen.

Siemen Veenstra is verrast en trots met dit resultaat. “Enkele aanpassingen in de shop en 
vooral het bieden van acties heeft tot succes geleid. Daar zijn we in 2013 uiteraard mee 
doorgegaan.” 

Voor meer informatie: Tankstation Veenstra: 0511-541222

Pizzeria / Steakhouse Italia
 
Sinds mei zetelt in de 
Kerkstraat 32 een nieu-
we onderneming en 
door ruimtegebrek in 
deze krant is het er nog 
niet eerder van geko-
men om aan Pizzeria 
en Steakhouse Italia 
aandacht te besteden. 
In de korte tijd dat ze in 
dit pand zitten, hebben 
intussen al veel Buiten-
posters en ook velen 
van ver daarbuiten, de 
weg al gevonden naar 
deze ambachtelijke piz-
zeria. U kunt in de open 
keuken kijken en met ei-
gen ogen zien wat voor 
vlees er in de kuip gaat, 
de steaks en spareribs 
worden niet op gas ge-
bakken, maar op een echte barbeque. Eigenaar Yosry is geen beginneling, hij heeft inmid-
dels 21 jaar ervaring en dat proef je , zijn 3 zonen hebben het vak ook met de paplepel (of 
zoals in dit geval met de pizzavork) ingegoten gekregen en de pizzabakker werkt al die tijd 
al met de familie samen. Na eerst een pand in Workum en Hoogezand te hebben gehad, 
is Buitenpost nu aan de beurt om de kook- en bakkunsten te vernemen. In de zaak zelf 
zijn 28 zitplaatsen. Maar afhalen en bezorgen is natuurlijk geen enkel probleem.  Dagelijks 
bezorgen ze tussen 17.00 en 22.00 uur en bij een bestelling vanaf  15 euro is dit in Buiten-
post gratis en binnen een straal van 5 kilometer om Buitenpost wordt slechts 2,50 bere-
kend. Ook bezorgen voor grotere groepen of catering bij u thuis is mogelijk, belt u even of 
loop gerust binnen en bekijk wat de mogelijkheden zijn. De menu´s zijn betaalbaar en zijn 
eventueel aan te passen in bijv. een kinderportie, u beslist mee, want ook hier geldt het 
motto : de klant is koning! Wilt u een gezellig etentje, kom dan naar Pizzeria/Steakhouse 
Italia aan de Kerkstraat 32 te Buitenpost, de tap is gevuld met Krombacher, maar ook een 
Heineken is te verkrijgen, evenals gedistilleerd. 
De openingstijden zijn: 
Zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 16.00 tot 22.00 uur, vrijdag van 
16.00 tot 02.00 uur en op zaterdag van 16.00 tot 03.00 uur. 
Contact? Telefoonnummer. : 0511 769019 en facebook.com/pizzeriabuitenpost.

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga
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Impressie van de feestweek

Braderie en rommelmarkt

Kermis

Viswedstrijd voor de jeugd

Paardenmarkt

Kinderdienst

Kinderspelen

Circus

Kruidenmarkt

Piratenfeest

Brochje

De foto’s op deze pagina zi jn gemaakt 
door Hielke Boorsma. 

Meer foto’s van de feestweek, gemaakt 
door Hielke,  v indt u op 

www.feestweekbuitenpost.nl / fotoboek

Bingo



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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Nu ook voor al uw catering!
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De spor t foto’s

Tijdens de feestweek werd de Switte run weer gehouden. 25 kinderen renden rondjes 
om het winkelcentrum . En 50 deelnemers gingen voor de 5 of 10 km waaronder een 
jongen van 7 jaar op de 5 km. (foto: Hielke Boorsma)

7 augustus vond het zestig jarig jubileum van CH Bui-
tenpost plaats op het Mejontsmaterrein. Ondanks de 
regenachtige weersomstandigheden dit jaar, is CH 
Buitenpost 2013 een succes te noemen. Het gevari-
eerde, non-stop programma trok ook dit jaar weer veel 
publiek aan. Tijdens het jubileum kon het publiek onder 
andere genieten van een schitterende presentatie van 
het koninklijk staldepartement, de Heineken bierkoets 
met vier imposante shires, de vier verschillende kampi-

oenschappen namelijk: het kampioenschap Fokmerries 
Fries ras, het kampioenschap dames hackney’s, het 
kampioenschap eenspannen tuigpaarden en het kam-
pioenschap tweespannen Fries ras en tot slot de strijd 
van de springruiters om de grote prijs van Buitenpost. 
Dit non-stop programma maakte het jubileum tot een 
succes! CH Buitenpost, een prachtig evenement dat 
niet mogelijk zou zijn zonder de hulp van een ieder die 
het Concours Hippique steunt.

Geslaagd zestig jarig jubileum Concours Hippique

Presentatie Koninklijk Stadepartement ter gelegenheid van het 60ste Convours Hippique. (foto: Ad Apte Wiep Speulman)

Bekeken door het paardenoog van de redactie: 
Het 60e CH en afscheid van Jurjen Landheer

De Paardensportcommissie verzette een berg werk om 
dit jubileum met publiek, deelnemers en medewerkers 
op grootse wijze te vieren. Woensdag 7 augustus be-
gon droog en dat in positieve zin en hoewel je ieder 
hoorde zeggen dat het pas om 18.00 uur zou gaan re-
genen, begon deze zegen al om 14.00 uur te komen. In 
die zin werd het geen gezegend, maar een beregend 
concours. Neemt niet weg dat er door het gevarieerde 
programma veel te genieten viel. Droog of nat, de paar-

den draafden en sprongen dat het een lieve lust was en 
de rijders en ruiters sloten zich daar opgewekt bij aan. 
Die samenwerking liep gesmeerd. Er deden zich geluk-
kig geen ongelukken voor en het publiek had geen last 
van vliegend ongedierte. Gezien de temperatuur zullen 
er meer warme snacks dan koud ijs verkocht zijn, maar 
veel geklaag hoorde je niet. Dat dit jubileum opgesierd 
werd door vier Nederlandse kampioenschappen, was 
mooi meegenomen, maar een fraaie omlijsting vorm-
de de presentatie van het Koninklijke Staldepartement 
met (uiteraard) paarden van het Friese ras. De mensen 
die dit geheel lieten voortbewegen, waren kennelijk ge-
selecteerd op strak en ernstig kijken. Er kon geen lachje 
of andere beweging van af. Dat zou met koning Willem 
Alexander en koningin Maxima als passagiers vast an-
ders geweest zijn, maar ja, je kunt niet alles hebben 
ook al besta je 60 jaar. Het afscheid van Jurjen Land-
heer was een bijzonder moment. Hij fungeerde 35 jaar 
als verkeersregelaar tijdens het Concours Hippique. Hij 
leidde vooral het komen in goede banen en leverde op 
deze wijze een prima bijdrage aan een goed verloop 
van het CH. Gezeten op een stoel van groot formaat 
maakte Jurjen een ere- en afscheidsronde over het ter-
rein. Hier komt nog bij dat hij zaterdag 3 augustus te-
vens afscheid nam als zeer gewaardeerd medewerker 
aan het ringrijden. De Ringrijderscommisie gaf daar bij 
monde van Mark Kommerie blijk van. Hij memoreerde 
dat Jurjen er 30 jaar lang aan meewerkte dat ook het 
jaarlijkse ringrijden in de Buitenposter feestweek ver-
liep om door een ringetje te halen. Dit afscheid werd 
gevierd met een ereronde over het parcours De Hoef-
slag e.d. Dat gebeurde in het rijtuig van deelnemer 
Douwe Steensma uit Kollum, die na 15 keer meedoen 
ook afscheid nam. Jurjen Landheer zal beide vormen 
van afscheid vast als onvergetelijk ervaren hebben

Afscheid van Jurjen Landheer (foto: Hink Speulman)

Tennisjeugdzomertoernooi op zaterdag 6 juli

Het toernooi begon met stralend - en warm weer, 
mooier dan dit konden we het niet krijgen. De opkomst 
was bijzonder goed en nadat iedereen eerst even lek-
ker warm ging spelen, kon gestart worden in twee 

groepen: rood voor de beginnende tennissers 
en hele baan voor de groten onder de jeugd. 
Voorafgaande werd iedereen nog even goed 
ingesmeerd tegen verbranden, waarbij een 
speler riep dat ‘het bij hem niet nodig had 
want hij had al heel veel haar’. Bij de jongsten 
werd gespeeld wie het eerst 5 punten had, 
waarna de winnaar een speelkaart ontving. 
Degene met de meeste kaarten was uitein-
delijk de winnaar. Bij de grote jeugd werden 
diverse dubbels gespeeld waarbij fl inke rally’s 
plaatsvonden. Hierbij werden diverse oefen-
wedstrijden gespeeld, die straks, als het goed 
is, hun vruchten zullen afwerpen bij de strijd 
om de Achtkarspelencup. Rond 12.00 uur was 
het tijd voor de innerlijke mens en werden er 
poffertjes en pannenkoeken geserveerd die 
gretig door iedereen werden afgenomen. Als 
toetje volgde nog een ijsje, waarna iedereen 

werd geprezen om z’n prima inzet en we allen een fi jne 
zomervakantie toewensten!
Namens de jeugdcommissie Tennisvereniging Buiten-
post: Mascha de Hek en Christina Kooistra

Deelnemers tennistoernooi (eigen foto)

Gezond bewegen en gezelligheid 
in de Kûpe en Haersmahiem
Evenals voorgaande jaren bieden woonzorgcentrum Haersmahiem en  
zwembad de Kûpe weer een zwemarrangement aan. 
Vanaf 5 september tot en met 19 december 2013 kunnen bewoners, 
extramurale cliënten en 55-plussers woonachtig in Achtkarspelen hier 
weer gebruik maken van maken.

Met dit  unieke arrangement combineert u sportiviteit, ontspanning en 
gezelligheid.
 - Vanaf 09.30 uur zwemmen in de Kûpe;
 - 11.00 uur gezamenlijk koffi edrinken in de Kûpe;
 - 12.00 uur een warme maaltijd in het restaurant van Haersmahiem.

De kosten voor het arrangement zijn € 11.50 per keer. 
Het zwemmen kan zelfstandig, maar kan ook onder begeleiding. Er zijn 
diverse handige hulpmiddelen waarmee u op een veilige manier in het 
water kunt komen.
Wanneer u zelf niet naar het zwembad kunt komen, is dat geen pro-
bleem. Het vervoer kan voor u worden geregeld. De kosten voor het 
vervoer zijn € 0.22 per kilometer. Dit kunt u per keer betalen aan de 
chauffeur.
Wilt u meer weten over het arrangement, of wilt u zich aanmelden, 
dan kunt u contact opnemen met de receptie van Haersmahiem 0511-
549898. Daarnaast is er ook informatie te vinden op de website van de 
Kûpe: www.dekupe.nl



Hoe werkt de puzzel
Deze foto is gemaakt op een plek in Buitenpost. Weet u welke? Omschrijf duidelijk (voorwerp/
straat/nummer) waar dit plaatje is gemaakt.

Oplossen en inleveren
Schrijf de locatie en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze prijs wordt ter be-
schikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje 
– inleveren in de kopijbus bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór 13 september

Oplossing Raad de plaats van april
De ‘Raad de plaat(s)’ van april heeft 10 goede oplossingen opgeleverd. De  foto was gemaakt 
op het pad (Roukespaadsje) achter de nieuwbouw van het Lauwers College.
Winnaar: Hendrik Tol, Concourslaan 22.

Raad de plaat(s)
door ©eel

Christinastraat 4, 9285 TM Buitenpost
tel. 0511 541635

Z o m e r c o l l e c t i e  2 0 1 3
G e h e l e  c o l l e c t i e

50 %
Korting

-  Gaas t ra  –  twin l i f e  –  pro tes t  –  ad idas  –n ike  –  puma –  aus t ra l i an  -
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Bûtenposters om utens
 Vincent van Wieren

Of ik een stukje wilde schrijven voor de Binnenste Buitenpost, die vraag werd mij een tijd 
geleden gesteld en dwarrelde sindsdien door mijn hoofd. 
Nu lijkt mij het moment gekomen om dat te doen; aanleiding is dat ik een paar week gele-
den met oud-Buitenposters een weekendje naar Ameland ben geweest, namelijk met Gerard 
Verver, Edwin Dam en Jacob Veenstra, vrienden met wie ik, toen ik in Buitenpost woonde in 
de jaren tachtig regelmatig ging stappen. Natuurlijk naar de Ringo in Veenklooster. Ik had ze 
eigenlijk sinds die tijd ook niet meer gezien en uiteraard kwam onze tijd in Buitenpost weer 
volop in mijn gedachten. 

Ik ben in 1969 in Leeuwarden geboren,  mijn jeugd heb ik vooral in Buitenpost doorgebracht, 
opgroeiend aan de Ring, samen met mijn broer Albert, die al jaren in Wenen werkt en woont. 
Mijn ouders zijn de Ring trouw gebleven en wonen er nog steeds. Ik speelde o.a. met Han 
Ausma en Wim Wagenaar en toen ik van de Mavo naar de MTS in Leeuwarden ging, trok ik 
veel op met de broertjes Verver. In die periode heb ik Corina Harders ontmoet, in dancing 
Quatrebras, met wie ik in 2004 ben getrouwd. Wij zijn naar Groningen verhuisd toen ik ging 
studeren aan de HTS in Groningen. In 1995 ben ik daar afgestudeerd en gaan werken bij een 
technisch detacheringsbureau in Enschede, waar ik als consultant ben gestart, in 1997 werd 
ik vestigingsmanager in Hoogeveen en in 1999 algemeen directeur. De aandeelhouders ver-
kochten het bedrijf in 2001 aan een beursgenoteerde organisatie. In die organisatie ben ik tot 
2006 in een aantal directiefuncties blijven werken. 

Toen heb ik de stap gezet om zelf 
een technisch detacheringsbu-
reau te beginnen, in Groningen, 
Xelvin genaamd. Een prachtige 
periode, spannend, met geen 
vast inkomen meer. Met een 
dochter van 1 jaar, de tweede op 
komst, en met een eigen huis in 
Harkstede, klein dorp tegen de 
stad Groningen aan, en met een 
bungalow op Ameland, was dit 
zeker uitdagend. Eén van de eer-
ste klanten was Enitor in Buiten-
post, waarvoor ik een technisch 
directeur moest zien te vinden. 
Nu, 6 jaar later, is Xelvin een groot 
bedrijf met ruim 600 collega’s 
op 17 vestigingen in Nederland. 
Sinds 2012 runt een directieteam 
Xelvin en ben ik zelf niet meer 
zo actief bij Xelvin betrokken. In 
2011 heb ik de Xgroup opgericht, 
een investeringsmaatschappij, 
en hou ik me vooral bezig met 
het opstarten van verschillende 
ondernemingen. In theorie kan 
dit van alles zijn, maar als ik er-
gens in investeer dan is het altijd 
in de mens, ik wil graag werken 
met gedreven en gepassioneerde mensen. Voor mij is de ondernemingszin van mensen be-
palend. Vandaag de dag bestaat de Xgroup uit 12 bedrijven met in totaal 700 medewerkers uit 
33 verschillende nationaliteiten. Om vandaag de dag een etiketje op mij te plakken, is lastig. Ik 
ben vrij ondernemer of investeerder, hoe je het maar wilt noemen en werk veelal vanuit huis 
en anders zit ik bij één van de bedrijven op locatie. 
Corina en ik wonen op een boerderij op 6 km van het centrum van Groningen. Ons derde kind 
is op komst; daarnaast leven wij hier samen met honden, pony´s en katten. Sinds een jaar 
neem ik de tijd om naast de belachelijk lange werkweken van de laatste 15 jaar mijn tijd te 
besteden aan andere dingen. Zo ben ik bezig met het halen van mijn vliegbrevet, restaureer 
een oude Land Rover Defender en verblijf vaak met ons gezin op Ameland om uit te waaien 
aan het strand. Aan Buitenpost bewaar ik goede herinneringen, kom er nog regelmatig, mijn 
ouders wonen er immers nog en ook Corina’s moeder woont nog aan de Mejontsmastraat. 
Herinneringen aan de lagere school de Fakkel met zijn bijzondere leraren, de tennisbaan, het 
voetbal, en de Mavo, waarvan ik mij nog herinner wat directeur Pieter van der Kooij zei toen 
ik mijn diploma ging halen: `het was een dubbeltje op zijn kant, ik ben benieuwd waar jij nog 
eens beland`. Nou, Pieter, ik ook!

Vincent van Wieren (eigen foto)

De laatste aflevering over ‘Het notulenboek van Plaatse-
lijk Belang Buitenpost’ was in maart 2011. Daarvoor was 
al beschreven hoe Plaatselijk Belang in 1920 werd opge-
richt als direct gevolg van de activiteit van een commis-
sie in ons dorp die zich bezighield met de plaatselijke 
‘elektrifikatie’. Het succes dat daarbij werd geboekt leidde 
naar de gedachte dat er nog veel meer goede zaken geza-
menlijk bereikt konden worden. Plaatselijk Belang werd 
als antwoord daarop in juni 1920 door een aantal nijvere 
Buitenposters in het leven geroepen.

Na de oprichting groeit het ledental langzaam, maar men gaat 
onverdroten te werk. Er worden tal van “nuttige publieke za-
ken” benoemd waaraan men haar krachten wil wijden.  Eén 
van de belangrijkste daarvan was “een goede en betrouwbare 
watervoorziening”. Een allang onderkende zaak van groot be-
lang voor volksgezondheid, handel en industrie en de brand-
weer. In 1928 had men een uitgelezen kans om zich aan te 
laten sluiten op de watervoorziening in Noordbergum, die nog 
maar net bestond en verzorgd werd door het Intercommuna-
le Provinciale Waterleidingbedrijf. Maar ondanks de inspan-
ningen van het bestuur van PBB om het dorp over te halen 
daaraan mee te doen, bleken de mogelijke kosten te afschrik-
wekkend. Ook de overtuigingskracht van veel plaatselijke no-
tabelen, die in het bestuur ruim vertegenwoordigd waren, kon 
de zuinige Buitenposter niet bekoren. In een vergadering van 
PBB in mei 1934 gooit het bestuur de handdoek maar in de 
ring. Men besluit “er geen werk meer van te maken”. U kunt 
dit verhaal nalezen op onze website www.binnenbuitenpost.
nl onder het kopje Buitenpost, dan Geschiedenis, en dan ‘Uit 
het notulenboek van PBB’. Hier vervolgen we dit verslag over 
de komst van de waterleiding in ons dorp.

Het onderwerp is ondanks de teleurstelling echter niet hele-
maal afgedaan en een enkeling wil zich nog wel inzetten voor 
de goede zaak. Zo geeft dominee de Neve in een bestuurs-
vergadering van 1935 aan, wel eens bij plaatselijk belang-ver-
enigingen van naburige dorpen te willen polsen hoe men 
daar ondertussen over de waterleiding denkt. Er wordt niets 
bereikt en in de volgende vergadering alweer wordt besloten 
“in dezen een afwachtende houding aan te nemen”. In 1936 
vertrekt de dominee naar Den Haag en dus ook uit het be-
stuur. Ook burgemeester Pier Eringa, jarenlang voorzitter van 
de vereniging, besluit zich terug te trekken. Twee belangrijke 
kopstukken minder dus. In de bespiegeling over de prestaties 
van de heren en met name van Eringa wordt specifiek zijn 
bijzondere inspanningen voor de waterleiding benoemd.  Eind 

maart 1937 werd men in ons dorp eraan herinnerd wat het 
belang van schoon drinkwater was.  Vijf leden van het gezin 
van de arbeider H. Oldenburger werden op een raadselachti-
ge manier ziek. Drie kinderen werden naar een ziekenhuis in 
Groningen overgebracht, waar één van hen overleed. De dok-
toren stonden aanvankelijk voor een mysterie maar na verder 
onderzoek bleek dat het een  geval van dysenterie was. De 
suggestie kwam duidelijk naar voren dat dit door het drinken 
van besmet putwater (regenwater opgevangen in een regen-
bak) veroorzaakt was. In 1938 komt de drinkwatervoorziening 
tijdens een bestuursvergadering in de Gerbo-zalen aan de 
Voorstraat, als een oprisping weer even bevlogen ter sprake. 
Maar één notitie later in het notulenboek is er al weer  een 
schrijven van de Directie der Provinciale Waterleiding “dat er 
momenteel geen gunstige oplossing bestaat” voor het vraag-
stuk. De schrijver van dit dorpsbladartikel stelt zich voor dat 
menig bestuurslid zich in arren moede de armen ten hemel 
strekte. Een hopeloze zaak dus. In de twee jaar daarop zijn er 
verder geen vermeldingen over de waterleiding. 

De Tweede Wereldoorlog werpt in de jaren daarna zijn scha-
duw al vooruit en de werkzaamheden verslappen. Zo wordt 
dan in een jaarverslag over 1939 en 1940 gememoreerd dat 
het bestuur langere tijd niets kon doen in verband met drukte 
en daarna door het winterweer en zo was het zomaar mei 
1940 “voordat men er erg in had en ieder onzer weet wat 

Mei ons had gebracht”. De Duitse bezetting was funest voor 
het werk van Plaatselijk Belang.  Er wordt in april 1941 verga-
derd maar de omstandigheden voor het werk zijn ongunstig. 
Zelfs alleen al “de koffie met koek en sigaar zal een moeilijk 
probleem zijn” en besluit men het werk “daarom maar te la-
ten zitten”. In juli 1941 wordt een notitie aan het notulenboek 
toegevoegd onder de kop “Drinkwatervoorziening”. In de hete 
zomer is  er langdurige droogte en “is het water hier zoo goed 
als op en de meeste regenbakken leeg”. Twee bestuursleden 
van Plaatselijk Belang bemoeien zich er even mee, en ter leni-
ging van de nood wordt voorgesteld de put bij de Christelijke 
school voor iedereen open te stellen. De gemeente gaat daar-
mee akkoord, maar er wordt ook een waarschuwing vermeld 
over de put bij de openbare school, “welke in het begin der 
droogte, door slecht toezicht, zoo goed als leeg gehaald was”. 
Voorgesteld wordt “om direct van het begin af aan niet meer 
dan 1 hoogstens 2 bussen water per huisgezin” af te laten 
halen. Geen ruime bedeling dus en er werd aangedrongen 
op stringente controle hierbij. De watervoorziening bleef een 
probleem bleek maar weer.

In de vijf jaar daarna zwijgt het notulenboek. Pas in april 1946, 
een jaar na de oorlog,  wordt er weer vergaderd. Maar de ver-
wachting dat daarmee het werk met hernieuwde kracht wordt 
opgepakt is een vergissing, ondanks de in het notulenboek 
genoteerde oproep van het bestuur  “tot aller medewerking 
in het ideaal Buitenpost als Centrum van Oost Friesland te 
verwezenlijken”.  Trouwens, ook het notulenboek is niet on-
geschonden uit de oorlog gekomen. Het was uit voorzorg 
verborgen op een vochtige plaats en de band is daardoor los-
gekomen. Er komt danig de klad in de vereniging en er wordt 
in de jaren daarna niet vaak vergaderd. Het lijkt erop dat de na-
weeën van de oorlog danig voelbaar zijn en daarom de publie-
ke zaak even niet zo urgent is voor de bestuursleden. In 1949 
is er een kort verslag van een vergadering en dan weer stilte. 

Pas in september 1952 pakt men de draad weer met eni-
ge energie op en een zogenoemde “her-oprichtings bijeen-
komst” wordt geleid door burgemeester van Ek. Men kreeg 
weer aandacht voor andere zaken dan alleen die van zichzelf 
en bij “een aantal ingezetenen was het plan opgekomen om 
de oude vereniging voor Plaatselijk Belang in Buitenpost weer 
nieuw leven in te blazen”. Maar dan heeft, zonder enige be-
moeienis van Plaatselijk Belang, het verhaal over de water-
leiding al een gunstige wending genomen. Hierover in het 
volgende artikel.

Uit het notulenboek van PBB: de waterleiding deel 4

Toepers (eigen foto)



NIEUWE COLLECTIE BREIGAREN IS BINNEN,
Speciaal voor sjaals en sokken.

Volg ons ook op facebook
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De O.D.-groep Buitenpost (11)
Wachtlopen is een essentieel on-
derdeel van het militair zijn. Daar-
aan ontkwamen ook niet de leden 
van de O.D.-groep Buitenpost. Wie 
waar precies heeft wachtgelopen 
is niet bekend. Maar niemand ont-
kwam er aan. Het aantal gevange-
nen nam snel toe, waardoor  steeds 
meer manschappen nodig waren 
om wacht te lopen. 

Op wacht
De eerste posten werden uitgezet 
in de vroege morgen van zaterdag 
14 april aan het begin van de Dijk-
huisterweg aan de oostkant en 
te Lutjepost. Hun opdracht luidde 
niemand door te laten die niet het 
wachtwoord “Brêgeloanne” kon zeggen. De N.B.S. verzamelde zich toen bij 
de boerderij van Jaap Elzinga. Omstreeks 9 uur vertoonden zich daar plotseling 
drie Duitse militairen, die zich zonder verzet overgaven. Zij werden opgesloten 
in een varkenshok met een wachtpost er voor. In de middag verschenen er 
plotseling twee wagens met landwachters en burgers. Een deel werd gevan-
gen gezet te Lutjepost en een deel op Blauwverlaat, waar ook de overrompel-
de Duitse bezetting gevangen gezet werd. Het aantal wachtposten werd dus 
uitgebreid. Dit aantal werd nog groter toen op bevrijdingsdag, zondag 15 april,  
de bemanningen van de schepen gevangen genomen werden. Maar ook bij 
de schepen, uiteindelijk 52, moest bewaking komen om diefstal van de goe-
deren te voorkomen. Toen Pier Nobach de belangrijkste gevangene werd bin-
nengebracht, kreeg deze een aparte wacht bij zich. De volgende dag begon-
nen de arrestaties van de N.S.B.’ers en sympathisanten met de Duitsers. In 
Buitenpost werden ze eerst naar de school aan de Kuipersweg gebracht. Ook 
daar moest bewaking bij, evenals in de andere dorpen. Uiteindelijk werden ze 
naar Blauwverlaat gebracht. Daar kwamen de mannen in de kunstmestloods, 
de vrouwen en de kinderen in het ruim van de “Friesland”. En ook daar moest 
weer wacht gelopen worden. Op een gegeven ogenblik verbleven daar 94 
gevangenen, waaronder 48 uit Achtkarspelen, waarbij 12 uit Buitenpost. De 
rest kwam overal uit ons land vandaan o.a. uit Amsterdam (9), Den Haag (1), 
Hilversum (3), Venlo (1), Tilburg ( 2), Dordrecht (1), Beets (1) en andere plaat-
sen. Het waren op drift geraakte personen, waarvan een aantal van de buit-
gemaakte schepen kwam. Verder zaten er vluchtende landwachters tussen 
en évacué’s, die probeerden op eigen gelegenheid weer naar huis te gaan. 
Omdat men direct na de bevrijding zonder reisvergunning maar een beperkt 
aantal kilometers kon reizen, zes kilometer. van hun gemeente van inwoning,  
werden dezen aangehouden en gescreend. Bovendien werden N.B.S.’ers ge-
vraagd om de terugtocht van de Duitse militairen  mede in goede banen te lei-
den, o.a. te Bakkeveen. Al deze activiteiten vergden meer manschappen dan 
waarover Van Mourik kon beschikken. Dit betekende dat hij extra vrijwilligers 
vroeg, die met name voor de wacht bestemd waren. Een verschijnsel, dat ook 
elders voor kwam. Dit verklaart ook het feit, waarom deze manschappen ná 
de acties bij de N.B.S. kwamen. Zij kregen echter niet de status van N.B.S.’er 
en behoorden dus o.a.ook niet tot de O.D.- groep Buitenpost. Hun zeer korte 
diensttijd gold ook niet als eventueel pensioengerechtigd. Dit in tegenstelling 
tot die van de N.B.S.’er., die vanaf het begin lid was. Velen begrepen deze 
maatregel niet en vroegen zich af hoe “Jan en alleman”, zoals men toen zei, 
zo maar bij de N.B.S. kon komen. Per 31 mei moesten alle nog aanwezige 
arrestanten in een verzamelpunt te Hemrik aanwezig zijn. Dit betekende dat 
per 1 juni de actviteiten  van de N.B.S. konden worden beëindigd. 

De oorlogsbuit
In een deel van de 52 bijeen gebrachte schepen bevond zich een rijke oor-
logsbuit, bestaande uit allerlei artikelen als onder andere levensmiddelen en 
een grote verscheidenheid in textiel. Ter illustratie een willekeurige greep uit 

de voorraad: sokken, mans-
onderbroeken, dekens (grijs), 
leren tassen, koppelriemen, 
lakens, kussenovertrekken, 
beddezakken, werkbroeken 
( grijs en blauw), leren broe-
ken, handschoenen, lange 
regenjassen(grijs-blauw), 
werkkielen (blauw), korte 
leren marinejasjes, oliebroe-
ken, zuidwesters, rugzakken, 
lakens, mutsen, enz. Een 
grote lading rodekruiskisten 
met elk een inhoud van 18 
verschillende artikelen, waar 
onder 69 rollen verbandgaas, 
2 pak watten, brandzalf, boor-
zalf, talkpoeder, enz. Kort-
om een buitengewoon rijke 

verzameling van alle mogelijke artikelen en levensmiddelen. Het merendeel 
was bestemd voor de Wehrmacht, de Luftwaffe en de marine. Passanten en 
nieuwsgierige kijkers bemerkten dat er goederen uit de scheepsruimten wer-
den gehaald en “verdwenen”. Het kon niet uitblijven of de geruchten gingen 
door het dorp en de omgeving dat er flink gestolen werd op Blauwverlaat. 
“Het was immers toch van de Duitsers”, zo luidde de rechtvaardiging. Maar 
zo gemakkelijk ging dat stelen niet. Er stonden wachtposten bij de schepen, 
die alleen maar personen met een toestemming mochten doorlaten. Dezen 
moesten zich daarna melden bij de fourier. De eerste week na de bevrijding 
vervulde Jaap Elzinga deze functie. Toen viel hij uit wegens ziekte. Meester 
Sijtze Duisterhout van Gerkesklooster volgde hem op. Er konden goederen 
worden afgegeven aan De N.B.S. of verzorgers van de arrestanten wanneer 
dezen daartoe een opdracht konden overhandigen, ondertekend door de 
commandant Wim van Mourik of dr.De Jager uit Augustinusga. Van Mourik 
stelde voor al de leden van de N.B.S. een korte leren marinejas, een paar le-
ren handschoenen, een werkbroek en werkjas ter beschikking. Wanneer men 
daar gebruik van wilde maken, kreeg men een briefje en moest men voor 
ontvangst tekenen. De meesten zullen dit gedaan hebben. De eigen kleren 
waren immers schaars en niet al te best meer. Bij velen hadden de overalls 
danig geleden en zagen er vaak ontoonbaar uit. Zo vertelde Jan de Graaf: 
“Mijn overall was aardig geruïneerd”.  Veel N.B.S.’ers vertoonden zich daardoor 
in gevarieerde kleding.
De vele arrestanten vereisten ook de nodige voorzieningen, zoals beddegoed, 
verzorging en voor de zieken verpleging. Voedsel was er in de schepen in 
overvloed, evenals de andere benodigdheden. Dr. De Jager uit Augustinus-
ga was verantwoordelijk voor de medische zorg. Wanneer er iets nodig was, 
schreef hij een door hem ondertekend briefje, waarop de verzorging en ver-
pleging de artikelen konden krijgen. Zo werden er o.a. twee miskramen gebo-
ren. Toen de geruchten van dieverij ook de gemeentelijk commandant Jacob 
Pijnacker bereikten, gaf deze onmiddellijk opdracht om een onderzoek in te 
stellen. Marechaussee-opsporingsambtenaar Eltje de Vries en Louw de Graaf  
van de gemeentepolitie begonnen hun onderzoek op 4 juli 1945. Een erg dui-
delijk beeld konden de verbalisanten niet krijgen. Ze sloten hun proces-verbaal 
af op 14 juli met de mededeling: “Het schijnt dat het de eerste dagen na de 
bevrijding te Blauwverlaat met verschillende dingen wat onnauwkeurig is toe-
gegaan”. Daarmee kwam definitief een eind aan de gebeurtenissen rond de 
bevrijding van Achtkarspelen. 
Bronnen: deel 32 t/m 36. Archief gemeente Achtkarspelen; Pop Bakker; mevr. H. Bosscha-Schut; 

Jaap Elzinga; mevr. J. Elzinga; Freerk Minnema; mevr. T. Roorda, Leeuwarden; mevr. I. Visser, Holten; 

Romke de Vries.

Jasper Keizer

Buitenpost 1940-1945 - deel 36 -

Veranderingen

Voor ieder, die geboren is vóór 
1945. Over bewustwording 
gesproken.
Wij zijn overlevers! Kijk eens 
naar de veranderingen die 
wij hebben meegemaakt. 
Wij werden geboren vóór: 
televisie, penicilline, polio-
prikken, diepvriesvoedsel, 
kopieerapparaten, plastic 
contactlenzen en de pil. Vóór: 
radar, creditcards, atoom-
splitsing, laserstralen, panty’s, 
ballpoints, af wasmachines, 
elektrische dekens,airconditi-
oning en vóórdat de mens op 
de maan liep. Wij trouwden 
eerst en woonden dan samen. 
Wat ouderwets! Wij werden 
geboren vóór er huismannen 
waren, computerspelletjes, 
computerhuwelijken en 
tweelingbanen. Vóór kinder-
dagverblijven, groepstherapie 
en verpleegtehuizen. In onze 
jeugd waren ‘ kevers’ insecten 
en geen Volkswagens en een 
ontsteking had nog niets te 
maken met elektronica. Wij 
hadden nog nooit gehoord 
van TL , TV, CD, FM-radio, CNN, 
video, tapedecks, magnetrons, 
elektrische schrijfmachines, 
faxen, kunstharten, kunstnie-
ren, tekstverwerkers, printers, 
draadloze telefoons, biogarde, 
emulgatoren, booreilanden 
en jongens met oorringen, 
hippies, yuppies, dinky-toys en 
BOM-vrouwen. Wij waren er 
vóór de A27, E9, B747, de TGV 
en de oecumene, vóór de AOW, 
WAO, W W of VUT. Toen bete-
kende ‘Made in Japan’ rommel. 
Wij hadden nooit gehoord 
van pizza’s, Mac Donalds en 
instantkoffie. In onze tijd be-
tekende HEMA Hollandse Een-
heidsprijzen Magazijn en een 
zakhorloge kostte daar 
ƒ 1,--. IJsco’s kostten 5 of 10 
cent. Een brief kon je voor 7,5 
cent versturen. Een nieuwe 
auto kostte ƒ 2.000,-, maar 
bijna niemand kon dat beta-
len. Benzine kostte 10 cent per 
liter. In die tijd was het roken 
van een sigaret chic en inte-
ressant. Pot was om te koken. 
Aids was het Engelse woord 
voor helpers. Een relatie had 
met zakendoen te maken en 
niet met een bed. LAT-relaties 
kenden wij niet. Wij wisten 
niet wat eten uit de muur was. 
Gras betekende gras. De kleur 
rose had met baby’s te maken 
en homo betekende mens. 
Wij waren er niet vóórdat het 
onderscheid tussen de seksen 
werd ontdekt, maar wel voor 
het kunnen veranderen van 
sekse. Wij moesten het doen 
met wat wij hadden of waren. 
Wij zijn de laatste generatie 
die nog dacht dat je een man 
moest hebben om een baby 
te krijgen. Geen wonder dat 
wij soms zo in de war zijn en 
dat er een generatiekloof is. 
Maar… wij hebben het over-
leefd en dat is een reden om te 
vieren!

Brimzen 
praat

Bibliotheeknieuws 
Na de zomervakantie staan er bij Bibliotheken Noordoost Fryslân de on-
derstaande activiteiten op het programma.  Daarnaast zijn wij samenwer-
kende partner in de organisatie rond Achtkarspelen 675 jaar in de maand 
oktober (zie: www.achtkarspelen.nl/675jaar) 

De Moanne fan it Fryske boek
Fan 13 septimber o/m 13 oktober 2013 is it wer De Moanne fan it Fryske 
boek. Der wurde  ferskate aktiviteiten organisearre.

Kinderboekenweek (2 t/m 13 oktober)
Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Klaar voor de start’. Ook dit jaar 
organiseren wij dan weer een feestmiddag in onze bibliotheken. Voor kin-
deren van 4-7 jaar komt er een dame in een prachtige gekleurde verteljas. 
Zij vertelt, zingt en danst met de kinderen een verhaal vol beweging. De 
informatie hierover publiceren we binnenkort op onze website. 

Voordeel met je biebpas
Ook dit jaar kunnen leden van de bibliotheek weer met korting naar enkele 
voorstellingen van Theater Sense. Hou daarvoor de berichtgeving op onze 
website, in uw postvak en/ of krant in de gaten.

Nederland Leest
Goed nieuws voor bibliotheekleden: zij kunnen in de maand November 
weer een gratis boek ophalen. Dit jaar gaat het om het boek van Godfried 
Bomans: Erik of het klein insectenboek. Erik stapt op een nacht in het 
schilderij de Wollewei en belandt in de kleurrijke wereld van kleine beest-
jes en insecten. 

De foto

Woensdag 17 juli namen Ab en Annemiek op een feestelijke dag, afscheid van de gasten 
van De Oriënt. De gasten, waaronder de 90 jarige moeder van Ab, werden muzikaal ver-
maakt, door het Shantykoor Haven in zicht uit Burum. Op de foto is te zien dat een aantal 
werknemers van Arriva afscheid nemen van Ab. (foto: Hielke Boorsma)



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

NIEUWE OPENINGSTIJDEN 
POSTNL.

Ma. 13:00 tot 18:00
Di. 8:30 tot  18:00
Wo. 8:30 tot 18:00
Do. 8:30 tot 18:00
Vr. 8:30 tot 21:00

Zat. 8:30 tot 17:00
Zo. gesloten

Winkeltijden zijn hetzelfde.

Ook voor kentekens 
overschrijven

Personal  Training: Durf  j i j  het  aan?

WWW.PERSONALTRAINERFORYOU.NL 

Repair Café in Buitenpost?  
Handige mensen gevraagd!
We zijn bezig een Repair Café op te zetten in het Koartling in Buitenpost.
Het repair Café is een landelijke initiatief met als motto: “ Weggooien?  Mooi niet!”
We leven in een weggooi maatschappij, omdat repareren vaak economisch niet meer renda-
bel is,  terwijl reparatie in feite nog wel mogelijk is.
Daarnaast zijn er soms zaken, die men om emotionele reden graag gerepareerd wil zien, b.v. 
familie bezit of een favoriet stuk speelgoed.
Het doel van een repair café is de kennis van repareren te behouden en over te brengen
Voor verdere info zie ook: www.repaircafe.nl
Daarnaast blijkt repareren heel leuk en onstaan er zeer gezellige bijeenkomsten. 
Dus ook het sociale aspect is heel belangrijk.
We zijn van plan steeds de 1e zaterdagmiddag van de maand open te zijn.
Als rubrieken voor de te repareren spullen hebben we in gedachten:
Elektrische apparaten, kleding, houten spullen ( meubels), speelgoed en computers ( eenvou-
dige problemen). Maar daarnaast zal er vast een rubriek “diversen” ontstaan.
Maar:...., we zijn dus op zoek naar handige mensen, die goed zijn in repareren van boven-
staande rubrieken. Iets voor jouw?

Opgave of nadere inlichtingen bij:
André van der Laaken: 0511-542465 of laaken25@live.nl
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Keramiek 1
Maandagochtend : 09.00 – 11.00 uur

Start: 16 september
Hoe vaak: 10 lessen

Kosten: € 95,- ( excl. mat. )
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken 

Tel.: 0511 542465

Digitale fotografie
Maandagavond: 19.30 - 21.30 uur

Start: september bij voldoende deelname
Hoe vaak: 10 lessen

Kosten: € 85,-
Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra 

Tel.: 0511 541322

Computercursus 1
Dinsdagochtend: 09.30 – 11.30 uur

Start: september bij voldoende deelname
Hoe vaak: 10 keer

Kosten: € 75,- 
Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra 

Tel.: 0511 541322

Quilten
Dinsdagochtend: 09.00 - 11.00 uur

Start:  september
Hoe vaak: 6 lessen per jaar

Kosten: € 48,-
Opgave/inlichtingen: Joke de Vries 

Tel.: O511 543803

Schilderclub
Dinsdagmiddag: 13.00 – 15.30 uur

Start: 17 september wekelijks
Hoe vaak: 10 lessen per half jaar

Kosten: € 110,-
Opgave/inlichtingen: IJttje Veenstra 

Tel.: 0511 840221

Fotoclub
Dinsdagavond: 19.30 - 21.30 uur

Start: september
Hoe vaak: 1 keer per maand ; 8 lessen per jaar

Kosten: € 75,-?
Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra 

Tel.: 0511 541322

Luisteren naar muziek
Dinsdagavond: 19.30 – 21.30 uur 

Start: 1 okt.; 12 nov.; 26 nov.;10 dec.; 
4 febr.; 18 febr.; 4 mrt.; 18 mrt.

Hoe vaak: 8 lessen per jaar
Kosten: € 70,-

Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides 
Tel: 0511 542772

Kruidencursus
Woensdagavond: 19.00 – 21.00 uur

Start: mei en juni 2014!
Hoe vaak: 3 keer

Kosten: € 30,-
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides 

Tel.: 0511 542772

Spaans
Dinsdagavond: 19.30 – 21.30 uur

Start: 25 september
Hoe vaak: 12 lessen per jaar elke 14 dagen

Kosten: € 110,-
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken 

Tel.: 0511 542465

Tekenen en schilderen
Woensdagavond: 19.30 – 21.30 uur

Start: september tot december
Hoe vaak: 10 lessen 

Kosten: € 85,- ( excl. mat. )
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

Hoe vaak: 10 keer
Kosten: € 68,-

Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides 
Tel.: 0511 542772

Keramiek 2
Donderdagochtend:  9.00 - 11.00 uur

Start: september 
Hoe vaak: 10 keer

Kosten: € 95,-
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken 

Tel.: 0511 542465

Keramiek 3
Donderdagmiddag: tijd nader te bepalen

Start: september bij voldoende deelnemers
Hoe vaak: 10 keer

Kosten: € 95,-
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken 

Tel.: 0511 542465

Keramiek 4
Donderdagavond:  19.30 – 21.30 uur

Start: september 
Hoe vaak: 10 keer

Kosten: € 95,-
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken 

Tel.: 0511 542465

Computercursus 2 
Donderdagavond: 19.30 – 21.30 uur

Start: september bij voldoende deelname
Hoe vaak: 10 keer

Kosten: € 75,-
Opgave/Inlichtingen: Johan Kootstra 

Tel.: 0511 541322

Workshop Bloemen
Donderdagavond: 19.30 – 21.30 uur

Start: bij voldoende deelname Kerst en Pasen
Kosten: € 20,00 / € 25,-

Opgave/ inlichtingen: Joke de Vries
Tel.: 0511 543803

Tekentechnieken
Donderdagavond: 19.30 – 21.30 uur

Start: bij voldoende deelname
Kosten: € 110,-

Opgave/ inlichtingen: IJttje Veenstra  
Tel.: 0511 840221

Workshop Pretex (oproep)
Donderdagavond: 19.30 – 21.30 uur

Start: bij voldoende deelname
Kosten: € 20,- / € 25,-

Opgave/inlichtingen: Joke de Vries 
Tel.: 0511 543803

Workshop Sieraden van glas
Avond te bepalen in samenwerking met cursisten 

en cursusleiders.
Evenals de prijs.

Opgave/inlichtingen: Joke de Vries 
Tel.: 0511 543803

Leer Spaans in It Koartling
Sociaal Cultureel Werk It Koartling in Buitenpost geeft 
na de zomer een cursus Spaans. Gaat u graag naar 
Spanje en/of vindt u het leuk om die taal te leren, dan 
is deze cursus precies iets voor u. In 12 lessen, die om 

de twee weken worden gegeven, wordt u  het Spaans 
bijgebracht. De cursus start op 25 september. Als u 
interesse heeft kunt u zich opgeven bij: Joyce van der 
Laaken 0511 542465 Of email: laaken25@live.nl

Gratis kennismakingsavond klassieke muziek

Op 1 oktober start in It Koartling een nieuwe serie van 
acht avonden met Rudolf Nammensma. De eerste 
avond is gratis toegankelijk voor iedere belangstellen-
de. 
Is het iets voor mij? De schoonheid van klassieke mu-
ziek ontdekken. De geschiedenis erachter. En ook nog 
concerten meemaken, live, door bijvoorbeeld met kor-
ting naar een optreden van het Noord Nederlands Or-
kest te gaan. Of via projecties van delen van concerten 
op een groot scherm. 
Al enige jaren neemt Rudolf Nammensma, muziekwe-
tenschapper en recensent van de Leeuwarder Courant, 
zijn toehoorders in It Koartling mee op een avontuurlij-
ke ontdekkingsreis, kriskras door de klassieke muziek. 
Hij vertelt erover, intrigerend en op een laagdrempe-
lige manier. Bijvoorbeeld over de muziek aan het hof 

van de Russisch tsaren. Of over Chopin, tijdens zijn 
eerste concerten in Parijs. Ook besteedt hij aandacht 
aan genres en stromingen. Wat is een symfonie? En 
hoe heeft die zich door de eeuwen heen ontwikkeld? 
De Mattheus Passion van Bach. De concerten van 
Vivaldi. En de laat-romantische Britse componisten. 
,,Het zijn altijd reuze inspirerende avonden waarop ik 
veel aan de weet kom en ook veel nieuwe zaken ont-
dek. Niet zelden schaf ik naar aanleiding van zo’n avond 
een cd of dvd aan. Het leuke is dat Nammensma ook 
geïnteresseerd is in onze meningen en ervaringen. 
Nammensma :,,Hoe meer mensen deelnemen, hoe 
leuker en inspirerender de avonden worden. Voor mij. 
En voor de cursisten.” 
Graag van te voren opgeven bij Evertje Gatsonides 
0511 542772 of email: evertje.gatsonides@upcmail.nl

Presentatie cursussen
Zaterdag 14 september van 13.00 16.00 uur is er weer 
een presentatie van het grote aanbod van cursussen 
voor het nieuwe seizoen 2013-2014. 
Heeft u belangstelling voor een van deze cursussen 
of workshops kom dan zaterdag 14 september in It 
Koartling, Schoolstraat 31, Buitenpost of bel een van 
de contactpersonen. 
Bovenstaand treft u het overzicht van de cursussen 
met de contactpersonen aan.

Cursusprogramma najaar 2013

Muziek op schoot
Dit is een muziekcursus voor de allerkleinsten. Baby’s 
en peuters doen hier aan mee en ze beleven hieraan 
altijd veel plezier. De ervaring is dat de 10 lessen zo-
maar weer voorbij zijn. Van muziek is bewezen dat het 
een goede stimulans is voor de algemene ontwikke-
ling. 
Er worden 10 lessen gegeven. De kosten zijn: Euro 
68,00. U kunt zich opgeven bij Evertje Gatsonides tel.: 
0511 542772 of email: evertje.gatsonides@upcmail.nl 
of bij Lutske Pilat: 0512 352143

Voorwaarden deelname cursussen

- U kunt zich telefonisch, persoonlijk of per e-mail voor een cursus aan-
melden. Dit kunt u doen bij de contactpersoon die bij de betreffende cur-
sus wordt vermeld, of via het algemene e-mailadres: cursuswerk@itkoart-
ling.nl
- Uw aanmelding geldt voor de volledige duur van de cursus. Na aanmel-
ding ontvangt u een schriftelijke bevestiging, waarin tevens het verschul-
digde cursusbedrag wordt vermeld.
- Het cursusbedrag moet binnen tien dagen na ontvangst van de bevesti-
ging worden overgemaakt ophet in de brief vermelde bankrekeningnum-
mer. In uitzonderingsgevallen is gespreide betaling van het cursusgeld 
mogelijk.
- Afmelden kan tot 1 week (7 dagen) vóór aanvang van de cursus. Bij 
onderbreking van de deelname aan een cursus is terugbetaling van het 
cursusbedrag of een deel daarvan slechts bij hoge uitzondering mogelijk.- 
Alle cursussen zijn onder voorbehoud van voldoende deelname. Indien 
een cursus géén doorgang kan vinden wordt u daarover tijdig geïnfor-
meerd. Data en tijdstippen van de cursus kunnen wijzigen. In voorkomend 
geval zal zo mogelijk in overleg met u een andere datum of tijdstip worden 
bepaald.- In het cursusbedrag is het gebruik van koffie of thee inbegrepen. 
Eventuele materiaalkosten (i.c. eigen verbruiksmateriaal) en andere bijko-
mende kosten zijn niet in het cursusgeld begrepen en komen dus voor 
uw rekening.

Kijk voor meer activiteiten en informatie  

op onze website: www.itkoartling.nl



Personal  Training: Durf  j i j  het  aan?

WWW.PERSONALTRAINERFORYOU.NL 
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Anne’s Ansichten
door Anne van Lune Tuin(be) leven

augustus
Vrijwilliger bij De Kruidhof
Elke maand ver telt een vr ijwilliger van De Kr uidhof over zijn of haar 
werk . Deze keer is Akke Rinske Bakker aan het woord. Ze werkt nu r uim 
een jaar bij De Kr uidhof: afgelopen winter in de kas en nu in de Ver-
kooptuin. Akke was ver pleegkundige, maar het werk werd te z waar. 
Ze moest er niet aan denken alle dagen thuis te zit ten. Omdat ze veel 
van tuinieren houdt heef t ze zich bij De Kr uidhof als vr ijwilliger aan-
gemeld. “ Vroeger had ik een grote tuin waar ik ’s zomers altijd in bezig 
was. Ik wist dus wel het één en ander van planten, maar bij De Kr uidhof 
ging er een wereld voor me open. Nooit geweten dat er bijvoorbeeld zo-
veel soor ten munt zijn. Ik dacht ‘munt is munt ’ maar als je hier kijkt… 
Ongeloof lijk! ” Om mensen in de Verkooptuin goed te kunnen helpen – 
èn omdat ze het zo leuk vindt- verdiept Akke zich uitgebreid in de plan-
ten. Ze doet kennis op door in de eerste plaats goed naar de planten te 
kijken, hoe die er uit zien, hoe die groeien en bloeien. Ver volgens leer t 
ze vanaf het etiket de Nederlandse en Latijnse namen en natuurlijk de 
beste groeiomstandigheden. Klanten willen uiteraard weten of een be-
paalde plant in de schaduw kan staan of juist veel zon nodig heef t en 
welke grondsoor t het meest geschikt is .  Als ze het niet weet zoekt ze 
dat op in één van de vele boeken die op De Kr uidhof voor de vr ijwilligers 
klaar staan. “De mensen die naar De Kr uidhof komen om planten te ko-
pen, zijn vaak heel specif iek op zoek naar een bepaalde bloem of plant. 
In een gewoon tuincentr um 
vind je natuurlijk wel één wit-
te phlox , maar bij De Kr uidhof 
zijn er een heleboel verschillen-
de.“ ver telt ze enthousiast. Akke 
heef t een brede interesse in 
de planten; het gaat haar niet 
speciaal om de kr uiden. Op De 
Kr uidhof groeien ook schit te-
rende rozen en een uitgebreid 
assor timent vr uchtbomen. Na 
af loop van het tuinjaar kr ijgen 
de vrijwilligers een zak appe-
len of peren mee van de eigen 
oogst. “Daar heb ik een heerlijke 
appeltaar t van gebakken. Ja, 
dat vond ik erg leuk .” Bij de star t 
van het tuinjaar wordt er een werkdag voor de vr ijwilligers georgani-
seerd. “Samen met iemand anders heb ik daar voor een grote pan er w-
tensoep gekookt. Als je dan zo samen in de pan staat te roeren, tja, dat 
heef t ook wel wat! ” ’s Winters werkt Akke in de kas. Samen met een heel 
team vrijwilligers scheur t ze grote planten om die te vermeerderen; de 
delen worden opnieuw opgepot voor de verkoop. “Er staat een lekkere 
houtkachel in de kas en zo met elkaar is het heel gezellig. Afgelopen 
winter was ik in de kas bezig toen de eerste sneeuw viel .  Dat was een 
prachtig gezicht, zo sereen! ” De winter is gelukkig nog lang niet in zicht, 
maar als je Akke zo hoor t praten, zou je er bijna naar gaan verlangen.

Nicoline Hooijmans

Een mooi plaatje van een zestal woningen aan de Jeltingalaan. In de eerste, deels zichtbare, woning werd handel gedreven in boeren-
gereedschap door de gebroeders Rink en Ebele van der Woude. Let op het bruggetje over de sloot. Buitenpost was toen nog niet op 
de diepriolering aangesloten. Vervolgens woonden hier de families Sipke Postma, Faber, Vlasma, Alfred Stiksma en nu de fam. Bert 
Witteveen. Het tweede huis werd bewoond door de fam. Johannes van der Schaaf. In 1971 werd deze woning afgebroken en werd er 
door de fam. Hessel Hiemstra een nieuwe gebouwd en bewoont. Vervolgens kwam de fam. B. Nicolai er wonen en sinds 1999 woont 
hier de fam. S. Zijlstra. In het volgende huis woonde melkboer Johannes van der Meer, daarna woonde hier de fam. Pieter de Bruin 
en nu de fam. O. Alma. In de boerderij daarnaast woonde de fam. Jan Dorhout, van beroep melkventer. Nog met paard en wagen, de 
melkwagen staat naast de woning geparkeerd. Hierna woonden hier achtereenvolgens de fam. Jelte de Bruin, Piet Bijlsma (weer een 
melkboer), Wobbe en Erna de Vries, de fam. Faber en sinds 2012 woont hier de fam. H. Hiemstra. De vijfde woning werd bewoond door 
de fam. Jan Westra, daarna de fam. E. Kuipers en nu woont hier de fam. Pieter de Vries. Het laatste huis op de foto werd bewoond door 
de weduwe E. Dijkstra, later de fam. Simon de Haan en nu door de fam. F.P. van de Boor.

Waarom doe je 
niet mee met 
boerenklap?

Leo, 
het is gewoon saai!!

Door Dave

Nieuwe adverteerders
Deze maand heten we twee nieuwe adverteerders welkom. In de eerste 
plaats is dit Pizzeria Italia aan de Kerkstraat 32, tevens bezorging aan huis 
en ten tweede Oriënt aan het Stationsplein, u natuurlijk wel bekend, 
maar nu met een nieuwe eigenaar en een prachtige aanbieding in de 
maand september. U als lezer weet dit natuurlijk op de juiste waarde te 
beoordelen. Zonder adverteerders geen krant !

Nationale NachtvlinderNacht
In de avond en nacht van vrijdag 6 september is heel 
Nederland in de ban van de Nationale Nachtvlinder-
Nacht. Op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland wordt 
in deze nacht gekeken naar nachtvlinders met behulp 
van lakens, lampen en stroop. Dat kan in de eigen ach-
tertuin, maar ook met een georganiseerde excursie bij 
u in de buurt. In De Kruidhof gaan we nachtvlinderen 
in de Geneeskruidentuin. Een nachtvlinderexcursie is 
een spannende gebeurtenis, want wie gaat er nu mid-
den in de nacht het bos in, gewapend met een pot 
stroop? Wie spant er een laken in zijn achtertuin en zet 
er een felle lamp bij? Geen idee? Nachtvlinderonder-
zoekers vinden dit soort zaken heel gewoon. Ze doen 
het om beestjes met namen als agaatvlinder, huismoe-
der, rood weeskind  en windepijlstaart te lokken. Ook 
voor de jeugd is het een belevenis: met zaklantaarn 
en stroop in de weer om beestjes te lokken. Jonge 
onderzoekers zijn welkom! 

Op vrijdag 6 september kunt u ’s avonds onder bege-
leiding van leden van de Vlinderwerkgroep Friesland 
weer nachtvlinders bekijken en leren kennen. U kunt 
ook rupsen uit uw eigen tuin meenemen voor deter-
minatie. 
Bij gunstig weer - zacht, droog en rustig -  is het tot 
ongeveer middernacht mogelijk om vlinders te kijken. 
Als het slecht weer is - regen of harde wind - gaat het 
evenement niet door, omdat de nachtvlinders zich dan 
schuil houden. We maken dat dan zo spoedig moge-
lijk bekend via onze website onder Nieuws. Iedereen 
moet zelf een goede zaklantaarn meenemen. De toe-
gang is gratis vanaf 21.00 uur tot middernacht. Het 
tuincafé is deze avond gesloten. 
Voor meer informatie: www.vlinderwerkgroepfries-
land.nl, of bel tijdens kantooruren, van dinsdag tot en 
met vrijdag, naar De Kruidhof: 0511 541253.

Workshop scheerolie en haarlotion kruiden
Dit jaar wil botanische tuin De Kruidhof in Buitenpost in 
het kader van het thema: ‘Je hoeft geen kenner te zijn’ 
mensen op een laagdrempelige manier kennis laten 
maken met wat je met de opbrengst van de natuur 
kunt doen. Op donderdagavond 5 september doen we 
dit met een workshop: ‘scheerolie en haarlotion ma-
ken met kruiden’. Tjitske Postma van Krûdwiizer gaat 
met de deelnemers de tuin in om kruiden te verza-
melen. Daarmee worden in een workshop scheerolie 

en haarlotion gemaakt op geheel natuurlijke basis. De 
workshop start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 
22.00 uur. De kosten zijn € 15,00 inclusief materiaal-
kosten, koffie en thee en toegang tot de tuinen. Aan de 
workshop kunnen maximaal 15 deelnemers meedoen. 
U kunt zich melden bij de receptie van De Kruidhof. Na 
afloop heeft u de gelegenheid planten of kruiden te 
kopen in de verkooptuin van De Kruidhof. Opgave via 
info@dekruidhof.nl tot uiterlijk 3 september!



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.

Kortingsactie
Kortingsactie van 10% van 12 augustus tot 12 september. 

Voor voorwaarden zie de site of vraag bij de kassa.


