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Van de  redact ie
De R in de maand

Volgens de encyclopedie van Win-
kler Prins komt de let ter R uit het 
Latijn, waar van de oudere vor-
men ontleend zijn aan het Griek-
se alfabet. De r-klank is een triller 
die onderscheiden kan worden in 
de tongpunt-r, waarbij de tong-
punt herhaalde malen tegen 
het tandvlees slaat en de huig-r, 
waarbij de huig door de adem-
stroom wordt opgelicht en op de 
achter tong valt. Uit deze inleiding 
valt op te maken dat de R een in-
gewikkelde of moeilijke let ter is .  
U staat er niet bij stil als u de R 
uitspreekt en er zijn mensen die 
de R een rotlet ter vinden, zeker de 
Chinezen. Zo komen we met het 
r-woord bij reorganisatie dat we 
van toepassing kunnen verklaren 
op de Voorstraat. Reorganisatie 
houdt verband met het Engelse 
facelif t dat in het Nederlands 
wordt gebruikt voor vernieuwing 
en ver f raaiing. Oost en West van 
de Voorstraat zijn thans ruïneus. 
Het middengedeelte in de be-
bouwde kom zal wel volgen. Het 
moet eerst minder worden voor 
het mooi wordt. Laten we hopen 
dat de Voorstraat een f raaie win-
kelstraat wordt met vernieuwde 
of nieuwe verbindingen naar het 
Nijenstein- en het Christinaplein, 
zodat we binnen niet al te lange 
tijd kunnen gaan spreken van 
een aantrekkelijk winkelcentrum 
waarin de nu leegstaande pan-
den dan allemaal in bedrijf zijn. 
Hopelijk gaat de kreet: In Buiten-
post wordt het nooit wat, tot het 
verleden behoren. Via onze eigen 
Binnenste Buiten Post houden 
wij u door woord en foto’s op de 
hoogte met de voor tgaande reor-
ganisatie of facelif t .

Optreden van popkoor Akkoord in Haersmahiem
Op zaterdagmiddag 21 september werd er door popkoor Akkoord, onder grote belangstelling, een optreden verzorgd in Haersmahiem. Het koor, 
dat in Surhuizum repeteer t met dirigente Sietske Smid, eveneens uit Surhuizum, werd begeleid door het eigen vierkoppige combo. Het was een 
geslaagde middag met Engelse en Friestalige liedjes.

In 2010 is de wet Veiligheidsregio’s door de 
Tweede Kamer van kracht geworden. Deze 
Veiligheidsregio’s zijn in het leven geroepen 
om burgers in Nederland beter te bescher-
men tegen de risico’s van brand, rampen en 
crises. De doelstelling is prijzenswaardig, 
maar het is nog lang niet duidelijk welke 
consequenties het allemaal zal hebben. Het 
zou zelfs voor ons dorp kunnen betekenen 
dat ze vanuit plaatselijk oogpunt bekeken 
juist negatief uitpakt. Kort geleden bracht 
het bestuur van Plaatselijk Belang een be-
zoek aan de kazerne aan de Vaart, waar 
door de brandweerlieden uitdrukkelijk 
daarvoor werd gewaarschuwd.

De Veiligheidsregio is een gegeven: per 1 ja-
nuari 2014 is de brandweer niet langer van de 
Gemeente maar wordt onderdeel van de Veilig-
heidsregio Fryslân, die weer onderdeel is van de 
25 landelijke Veiligheidsregio’s. Hoe deze reor-
ganisatie van brand, crisis en rampenbestrijding 
vorm moet krijgen is terug te vinden in een om-
vangrijke bibliotheek aan rapporten, beleidsplan-
nen en visies met een eigen jargon, waar zelfs 
voor een gemotiveerde leek weinig duidelijkheid 
uit is te distilleren. Daarbij is de fijnere uitwer-
king ervan nog steeds vaag. Het Dekkingplan 2.0 
van de Veiligheidsregio Fryslân dat in 2014/2015 
moet verschijnen, zal waarschijnlijk dan pas in-
zicht geven in wat het bijvoorbeeld voor onze 
plaatselijke kazerne en de lokaal beschikbare 
zorg zal betekenen. Om deze kwestie begrijpe-
lijk te houden kijken we daarom in dit artikel al-
leen naar de directe gevolgen voor ons dorp.

Het opgaan in de Veiligheidsregio Fryslân is 
betrekkelijk geruis- en probleemloos door de 
gemeenteraad aangenomen. Plaatselijk brand-
weercommandant Frans Kloosterman zegt er-
over: “Ik ben bang dat de raad akkoord is ge-
gaan met iets waarvan men nauwelijks besef 
had van haar gevolgen”. De Gemeente raakt 
bij de komende jaarwisseling haar zeggenschap 
over de drie brandweerkorpsen in de gemeente 
kwijt. Daarvoor in de plaats komt in eerste in-
stantie de directe autoriteit van het district, een 
samenwerkingsverband van zeven gemeentes 

in Noordoost Friesland. De Veiligheidsregio 
Fryslân is daarboven weer de volgende verant-
woordelijke. Doel is een duidelijker en efficiën-
tere samenwerking van brandweer, politie, am-
bulance-zorg en andere partijen om bij grote en 
kleinere calamiteiten een efficiënte respons te 
geven. Kloosterman merkt erover op: “Natuur-
lijk staan wij als Brandweer Buitenpost achter 
verbeteringen, daar zijn we gewoon vóór en 
daar liggen dan ook niet onze zorgen”.

Interessanter wordt  het als straks over de uit-
werking in details beslist gaat worden. Sowieso 
komt er met de Veiligheidsregio ook een inge-
wikkelder structuur van bestuurlijk overleg, be-
sluitvorming en commandovoering. Klooster-
man: “Er komt daarmee zeker meer overhead, 
die meer kosten zich mee zal kunnen brengen”. 
Maar ook de kijk op wat op lokaal niveau nodig 
is zal een andere focus krijgen. Men zal meer 
naar ‘het grotere plaatje kijken’: risicoprofielen, 
aanrijtijden en optimale materieel- en personeel-
stoedeling worden dan sleutelwoorden. Hier-
door heen speelt ook nog eens de drang om te 
bezuinigen en is er het idee om de zorg meer 
“vooraan in de veiligheidsketen te brengen”. Dit 
laatste houdt in dat de burger alerter en verant-
woordelijker gemaakt zal worden bij het voorko-
men van risico’s en het nemen van voorzorgs-
maatregelen. Simpel gezegd zou dit inhouden 
dat door méér te voorkomen er minder inzet van 
hulpdiensten nodig zal zijn. Frans Kloosterman 
kan hierin maar deels meegaan: “Kijk als men-
sen beter geadviseerd worden over het instal-
leren van brandmelders en vluchtwegen is één, 
maar als er toch een brand of ongeluk gebeurd is, 
dan wil je als slachtoffer maar één ding en dat is 
zo snel en goed mogelijk geholpen worden. Een 
adequaat hulpverleningsapparaat is onmisbaar. 
We pleiten daarom voor een blijvend fijnmazig 
net van brandweerdiensten over de regio”.

Voor Buitenpost als leefgemeenschap zijn er 
duidelijke gevaren. De herindeling kan resulte-
ren in de samenvoeging van korpsen en sluiting 
van kazerne’s. De brandweercommandant zegt 
erover: “Wij hebben nu achtien hoog gemoti-
veerde en geoefende brandweerlieden in ons 

dorp, met goede plaatselijke kennis en worteling 
in Buitenpost. Het zijn mensen die ook allemaal 
getraind zijn in bijvoorbeeld EHBO en AED-be-
diening, een niet onbelangrijk gegeven. Mocht 
de kazerne naar elders gaan dan kan het gevoel 
van persoonlijke betrokkenheid en noodzaak ze-
ker worden ondergraven”. Het kan verder bete-
kenen dat aanrijtijden langer worden en er met 
minder groot materieel en brandweerlieden op 
incidenten gereageerd gaat worden, met de no-
dige risico’s. Een voorbeeld in dit verband is de 
recente opheffing van vijf van de oorspronkelijk 
zeven reddingsduikteams in Friesland. Klooster-
man: “Als er nu iemand bij Blauwverlaat in het 
kanaal rijdt, moet de duikhulp uit Leeuwarden 
of Groningen komen in plaats van Zwaagwest-
einde-Damwoude. Dat dit gevolgen heeft voor 
de overlevingskansen van drenkelingen zal dui-
delijk zijn”. Voor de toekomst zijn er ook grote 
belangen. Bij de vestiging van bedrijven en zor-
ginstellingen wordt er gekeken naar de aanwe-
zigheid van  brandweer in de omgeving. Is die 
er in mindere mate dan moet er meer geïnves-
teerd worden in bijvoorbeeld meldsystemen, 
sprinklers en noem maar op. Het kan beteke-
nen dat men dan een sterkere voorkeur zal heb-
ben voor vestiging in  een plaats waar wel een 
brandweerkazerne is.

Daarom heeft Plaatselijk Belang Buitenpost 
(PBB) naast brandende vragen over de kwaliteit 
en reactietijd van brandweerhulpverlening in de 
toekomst, ook zorgen over de ontwikkelingsmo-
gelijkheden van ons dorp. De Gemeente geeft 
vooralsnog aan dat veel van de genoemde kwes-
ties nog in de molen zitten: “Er wordt nog steeds 
overlegd over deze zaken en daarom is conclu-
sies trekken nog te vroeg”. Voor PBB staat wel 
vast dat Buitenpost meer dan genoeg redenen 
heeft om alert te zijn. De scholen, de spoorlijn, 
het gemeentehuis, druk gebruikte B-wegen, het 
Haersmahiem, Enitor en Prinses Margrietkanaal 
zijn allemaal reële factoren van belang. PBB 
hoopt dat het College van B&W en de raad zich 
daarvan bewust zijn en waar mogelijk met grote 
inzet het belang voor Buitenpost zal verdedigen. 
In ieder geval zal PBB het niet nalaten om daar in 
de toekomst voortdurend op aan te blijven drin-

Brandweer Buitenpost waarschuwt voor gevolgen van Veiligheidsregio



Op maandagavond 16 september 
begon bij de NCRV het veelbeke-
ken programma ‘Man bijt hond’ met 
het nieuwe item ‘Van De laatste 
stuiver naar Schuddebeurs’. Dit is 
een jaarlijks terugkerend item met 
telkens een andere route dwars 
door Nederland, waarin bij mensen 
wordt aangebeld om te kijken wat 
ze aan het doen zijn. Dit keer werd 
er aangebeld bij de Willem en Ada 
Prins wonende aan  het Oost 22 in 
Buitenpost. Willem vertelde in het 
programma over zijn eenden in de 
vijver achter het huis en zijn val van 
het dak, waardoor hij nog steeds 
niet helemaal goed kan lopen. Tij-
dens onderhoudwerkzaamheden 
aan het dak van zijn huis viel hij van 
de ladder. (Naar de redactie van dit 
blad heeft vernomen, moet Willem 
Prins deze week weer een operatie 
aan zijn been ondergaan. Wij wen-
sen hem vanaf deze plek sterkte 
en een spoedig herstel toe.) Ove-
rigens zijn Willem en Ada niet de 
eerste Wâldpiken die in ‘Man bijt 
hond’ te zien zijn, Frans Zwaagstra 
en kleine Frans genieten inmiddels 
al landelijke bekendheid.

Hiernaast ziet u de woning van Willem en 
Ada aan het Oost en hieronder Willem en 
Ada aan de keukentafel. (foto’s: internet) 
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Het is bijna zover!!! Nog drie maanden en dan komt 
het Glazen Huis naar Leeuwarden. Drie dj’s doen dan 
een kleine week hun best om geld in te zamelen voor 
Serious Request. Doel dit jaar: bestrijding van kinder-
sterfte door diarree onder kinderen van 0 tot 5 jaar.
Ook Buitenpost wil zijn steentje hieraan bijdragen. Ver-
scheidene bedrijven/instellingen zijn al druk in actie:
- bij Haagen Hobby zitten iedere donderdagmorgen 

dames fanatiek te haken.
- in Haersmahiem zijn ze voor de zomervakantie al be-

gonnen met sokken breien. Deze zullen verkocht wor-
den op de kerstmarkt van 7 december in Buitenpost.

- Ook Tjaskerhiem is al druk met het knutselen van 
leuke cadeautjes die op de kerstmarkt van 7 decem-
ber worden verkocht.

Dus inwoners/verenigingen/scholen en buurtverenigin-
gen, bedenk ook leuke dingen om geld in te zamelen 
voor Serious Request! Het geld kun je storten op rek. 
nr. 828949468 t.n.v Buitenpost en het Glazen Huis.  
Wij zullen dan het totaal verzamelde bedrag vooraf 
bekend maken en overmaken naar het landelijke reke-
ningnummer of ter plekke in Leeuwarden aanbieden.                                  
Voor info: Hannie Rienks, prienks@xs4all.nl of Petra 
Bouwmeester, plmbouwmeester@hotmail.com

Buitenpost en het Glazen Huis

Opbrengst KWF collecte
Het is elk jaar weer spannend wat de uiteindelijke opbrengst is van de col-
lecte in Buitenpost. Dit jaar was de totale opbrengst van de collecte in ons 
dorp € 4073,07. Alle gulle gevers en collectanten, hartelijk dank!

Opbrengst collecte Ango fonds
De jaarlijkse collecte voor mensen met een handicap en/of een chronische 
ziekte heeft in Buitenpost een bedrag van € 2424,22 opgebracht. De Alge-
mene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango fonds) wil alle gulle 
gevers en collectanten van harte bedanken voor hun gaven en inzet

De zomer is nog niet afgelopen, de herfst is net be-
gonnen en toch gaan we het nu hebben over een 
kerstmarkt. De Buitenposter dames Hannie Rienks en 
Petra Bouwmeester zijn al vanaf mid-februari bezig om 
in Buitenpost een grootse kerstmarkt te organiseren.  
En groots dat gaat het worden! De dames hebben ver-
schillende fairs bezocht en mensen benaderd om deel 
te nemen aan de kerstmarkt in en om de Kerkstraat in  
Buitenpost die gehouden gaat worden op zaterdag 7 
december 2013 van 14.00 uur tot 20.00 uur. Het kerst-
marktthema is: Charles Dickens.
Door middel van een presentatie, die wij in mei hebben 
gehouden voor de BUVO, en waar alle aanwezige mid-
denstanders, via een PowerPoint presentatie, werden 
geïnformeerd en tevens een mapje met informatie en 
een vragenlijst hebben ontvangen, zijn wij begonnen 
om de deelname in kaart te brengen. Inmiddels heb-
ben we 51 standhouders kunnen contracteren, waar-
van 23 lokale middenstanders uit Buitenpost. De rest 
zijn externe standhouders die wij persoonlijk hebben 
benaderd, waarbij geen één kraam hetzelfde is.

Twee weken geleden hebben wij via de gemeente ver-
nomen dat de vergunning is afgegeven en wij in volle 
vaart vooruit kunnen. We zijn ook niet meer te stoppen 
en zijn al flink bezig om alles goed voor elkaar te krij-
gen, zodat het een geweldig feest gaat worden.

Wat kunnen de inwoners van Buitenpost en omgeving 
zoal verwachten? Kerstbomen, een ijsbaantje voor de 
kleintjes, levende muziek, straattoneel, sfeerverlich-
ting en decoraties, kortingacties, brandende vuurkor-
ven, expositie in de Hervormde Kerk, oude ambach-
ten, lekker eten en drinken en een loterij, waarvan de 
opbrengst gaat naar het Glazen Huis, die ook op de 
kerstmarkt zal staan (zie ook het artikel bovenaan deze 
pagina). Kortom het zal een groots evenement worden 
met naar wij hopen een enorme opkomst.

Voor eventuele vragen kan er contact opgenomen wor-
den met Hannie Rienks, e-mail: prienks@xs4all.nl of Pe-
tra Bouwmeester, e-mail: plmbouwmeester@hotmail.
com.

Buitenposter kerstmarkt op 7 december

De foto

Sinds de ons aller bekende heer Terpstra niet meer met zijn vuilniszak en prikker in het 
Buitenposter straatbeeld te zien is, puilen de afvalbakken in de Kerkstraat behoorlijk 
uit. Kennelijk worden deze dus niet meer geleegd, wat een verpaupering van onze 
winkelstraat betekent. (foto: Hielke Boorsma)

De afvalheld
Zijn wapen was van roestvrij staal
met aan het eind een plastic grijper.
Hij speurde naar het zwerfafval
of vuil van een milieuvandaal:
hij was de afvalslijper.

Met in zijn andere hand een zak
zocht hij de straten en de pleinen af
leegde de volle vuilnisbak
en plukte blikjes uit de tuinen:
hij was de afvalstruiner.

Dankzij Terpstra de afvalheld
die altijd het centrum schoonde
was je trots op waar je woonde,
tot hij zich niet meer vertoonde: 
het UWV heeft zijn vonnis geveld.

Alsnog driewerf hiep, hiep, hoera
voor de held die nooit verzuimde
om onze rotzooi op te ruimen.
Wordt u/jij de opvolger van Terpstra?
Reis eens een dwarrelend plastic 
zakje achterna!

Nelleke Kemps

Willem en Ada Prins in NCRV’s Man bijt hondMeldpunt  Cultuur

> Quilters opgelet!
Wij hebben een voornemen om een quiltbee (groep) te starten in Buiten-
post. Bent u ook een quilter en hebt u belangstelling om samen met ons 
een middag in de maand bij elkaar te komen om samen te werken, elkaar 
te inspireren en over onze hobby te praten, neem dan contact op met 
W. Renkema, tel. 543826 (b.g.g. 06-31200703) Er hebben zich intussen 
zeven dames opgegeven. Schroom niet en bel gerust.

> Oproep basiscursus realistisch schilderen voor beginners
Je leert met olieverf werken, in een stijl die varieert van los impressionis-
tisch tot fijn schilderen. Naast het overbrengen van kennis wordt er ook aan-
dacht besteed aan het ontwikkelen van een persoonlijke stijl. Bij voldoende 
belangstelling is de locatie de schildersruimte bij Marijke Kroon-Borst te Bu-
rum, De Wendel 2. De cursus begint dinsdag 8 oktober van 13.30 tot 15.30 
uur of 19.00 tot 21.00 uur. Dan iedere 14 dagen 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 
3/12 en 17/12. Cursusgeld € 60,-, incl. koffie of thee. Voor informatie, e-mail: 
r.bakhuijsen@knid.nl, website: www.ritazza.exto.nl, tel. 0594-721113.
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™
> Muziekschool De Wâldsang wil dit najaar 
alle 31 docenten en stafmedewerkers ont-
slag per 1 augustus 2014 aanzeggen en 
hen daarna als zzp’er muziekles laten geven. 
Aanleiding zijn de kosten, die vanaf 2014 
structureel te hoog zijn bij dalende inkomsten. 
Daarnaast draaien de gemeenten de subsi-
diekraan dicht. De streekmuziekschool voor 
Achtkarspelen, Kollumerland, Dantumadeel 
en Tytsjerksteradiel kampt al jaren met een 
teruggang van het aantal leerlingen. In 2010 
waren er 1500 leerlingen, nu 1350.
> Dit jaar bestaat Achtkarspelen 675 jaar. 
Om dat te vieren vinden er in oktober volop 
activiteiten plaats in de gemeente. Er zijn 
diverse exposities, een fietstocht langs Rijks-
monumenten, een cursus familiestamboom 
maken, interessante lezingen en rondleidin-
gen en de grote Achtkarspelen-quiz waarmee 
mooie prijzen zijn te winnen. De feestmaand 
wordt afgesloten op zaterdag 26 oktober met 
een groots opgezette historische markt in het 
gemeentehuis in Buitenpost.
> Het college van B. en W. van Achtkarspelen 
denkt € 100.000,- per jaar te kunnen besparen 
op de openbare verlichting in de gemeente. 
Ze wil de straatverlichting waar mogelijk na 
half elf ’s avonds dimmen en op industrieter-
reinen en in de dorpen (behalve het centrum 
en doorgaande routes) om en om uitscha-
kelen. Buiten de bebouwde kom moet het 
licht zoveel mogelijk uit, maar daar waar de 
verkeersveiligheid in het gedrang komt, zoals 
bij kruisingen en scherpe bochten, blijft het 
permanent aan. Het college wil er deels de 
rijksbezuinigingen mee opvangen, maar ook 
een deel van de besparingen gebruiken om 
de verlichting langs belangrijke schoolfiets-
routes te verbeteren.

Al gelezen?
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PBB Van de bestuurstafel...

September 2013
De kop is er weer af! Ook de eerste vergadering van het seizoen liet zien 
dat er zoveel vragen bij het bestuur van Plaatselijk belang liggen dat we 
aan een normale vergader tijd eigenlijk nooit genoeg hebben. Aan het 
vieren van onze successen zijn we dan ook niet toegekomen. Toch is het 
goed om bij al het werk eens stil te staan bij wat je bereikt hebt. We heb-
ben geholpen bij de subsidieaanvraag voor een speeltuin in de nieuwe 
buur t (een mooi ont wer p !);  we hebben bij het gemeentelijke lichtplan 
(het uitschakelen van lantaarns) gezorgd dat bij klachten een maande-
lijkse bijstelling plaatsvindt; we hebben de eerste aanzet gegeven tot de 
taskforce die Buitenpost op de kaar t gaat zet ten (het eerste concept-
plan ligt er); we zijn betrokken bij de plannen voor de Voorstraat en 
hebben voor elkaar gekregen dat het centrum bereikbaar blijf t (ten-
minste als men zich aan de afspraken houdt); ook in de initiatiefgroep 
voor De Kûpe hebben we onze bijdrage geleverd; tenslot te geven we via 
het leef baarheidsfonds f inanciële bijdragen aan onder meer de feest-
weekcommissie, de paardenspor tcommissie, de Swaddekuier en de Bin-
nenste Buiten Post (ook een initiatief van Plaatselijk Belang dat al t ien 
jaar succesvol blijkt). 
Ook zijn er nieuwe ideeën die om aandacht vragen. Zoals u in de vorige 
editie van dit blad hebt kunnen lezen, hield Plaatselijk Belang zich in 
het begin van het bestaan bezig met plannen om Buitenpost te voor-
zien van elektriciteit en water. Nu leef t het idee om de aanleg van glas-
vezelkabel te stimuleren. Het lijkt er op dat de commerciële par tijen als 
UPC en Ziggo hier geen brood in zien. Ook de provinciale plannen blij-
ven al jaren niet meer dan plannen. Dus misschien tijd voor eigen ini-
titatief. Het blijkt dat als je als dor p iets wil,  je toch echt zelf iets moet 
ondernemen. Zo zijn er vele coöperaties hier in Friesland voor gemeen-
schappelijke inkoop van zonnepanelen, lokale energieopwekking enz. 
Wij willen het initiatief nemen tot een glasvezelgroep. Als er voldoende 
belangstelling is dan zijn er bedrijven die het wel willen aanleggen. 
Een van de aanleggers stelt als eis dat ongeveer 30 % van de buur t deel-
neemt. Zo zijn er misschien meer aanbieders. Bij dit alles is vooral van 
belang dat we kunnen aantonen dat er genoeg vraag is . Dus: wie heef t 
belangstelling voor snel internet en dus de aanleg van glasvezel. Als we 
voldoende reacties krijgen, dan zal het bestuur nagaan wat mogelijk 
is .  U hoor t nog van ons! En wij van U? Reageren bij Herman Berger voet 
(h.j .berger voet@upcmail.nl) of bij mij (mrigter@telfor t.nl)

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

Activiteiten Achtkarspelen 675 jaar
Zaterdag 14 september werd in de Hervormde Kerk te Gerkesklooster 
de aftrap gegeven voor de activiteiten rondom het 675-jarig bestaan van 
Achtkarspelen. Dit gebeurde door, de speciaal voor dit jubileum ontwor-
pen, vlag te hijsen. Burgemeester Gerbrandy geassisteerd door Douwe 
Veenstra (uiterst links) en Klaas van der Schuit ondervonden daar wat pro-
blemen bij doordat het touw brak. Even later kon de vlag toch gehesen 
worden. Hieronder een kort overzicht van de activiteiten.

Bibliotheek:
Dinsdag 1 oktober, 19.45 uur: Lezing over oude en bijzondere fruitgewas-
sen met proeverij en recepten door Henk Pilat van Wrâldfrucht en Hennie 
Pilat-Duhoux. Aanmelding niet nodig. Toegang gratis.
Dinsdag 8 oktober, 19.45 uur: Genealogische avond. Wie zijn uw voorou-
ders? Waar leefden ze? Er wordt een cursus georganiseerd door Tresoar. 
Aanmelding nodig, tot een week voor de betreffende avond, via e-mail: 
actie@bnof.nl. Vol=vol.
Dinsdag 15 oktober, 19.45 uur: Simon Hoeksma vertelt over de historie 
van Achtkarspelen, Ate Grypstra zorgt voor muziek en poëzie. Geen aan-
melding nodig, gratis.

De hele maand oktober zijn er exposities in de bibliotheek: foto’s van ker-
ken van Regnerus Steensma en kloostermaquettes van Douwe Veenstra.

Gemeentehuis:
Zaterdag 26 oktober, 10.00 tot 16.00 uur: Historische markt.

De hele maand oktober is er een expositie van tekeningen van Harmen 
van der Bij, waaronder niet eerder geëxposeerde werken.

De Kruidhof:
Zaterdag 12 oktober 10.00 tot 17.00 uur: Oogstdag en rondleidingen.

Voor het complete programma kijkt u op: www.achtkarspelen.nl/675jaar.

Kinderboekenweek  
(2 t/m 12 oktober)
De Kinderboekenweek is weer in het zicht met dit jaar als thema: Klaar 
voor de start! Een leuk thema voor zowel fanatieke sporters als voor fana-
tieke lezers (die lezen over fanatieke sporters). De bibliotheek organiseert 
verschillende activiteiten, zoals groepsbezoeken voor groep vier van basis-
scholen en een feestmiddag voor kinderen in de bibliotheek. 

Feest in de bieb
Op woensdag 9 oktober is de feestmiddag in de bibliotheek van Buiten-
post van 14.00-15.00 uur. Voor kinderen van 4 tot 7 jaar komt er een dame 
in een prachtige gekleurde jas met allemaal spannende zakken erin een 
verhaal vertellen vol beweging, dans en muziek. Kinderen kunnen zich ook 
laten schminken deze middag. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar is er een 
sportieve raadselroute, waarbij ze een prijsje kunnen) winnen. 

Voor meer informatie kijk op: www.ontdekdebieb.nl.

Op zaterdag 31 augustus hield amateur tuinders vereninging De Swadde Ikker een open 
dag. Er kwamen veel bezoekers langs die belangstelling hadden voor het biologisch tui-
nieren. Men kon gelijk kennismaken met verse tuinproducten die te koop werden aange-
boden. Dit alles had tot gevolg dat er zich spontaan nieuwe tuinders aanmelden. De koffie 
met biologische worteltaart en snijbiettaart liet zich goed smaken. Ook waren er diverse 
stands aanwezig met streekproducten en werd er door de tuinvereninging voorlichting 
en advies gegeven over hoe je de tuin biologisch bemest. Bezoekers konden meedoen 
aan een puzzeltocht over het tuincomplex waarbij men bepaalde namen van bloemen en 
groenten moest raden, maar ook hoe oud de jongste en oudste tuinder is (jongste tuinder 
is 14 jaar en de oudste tuinder is 82 jaar). De winnaar was de familie Brouwer uit Leeu-
warden, die verrast werd met een mand vol biologische groenten. De tuindersvereniging 
kan terug kijken op een zeer geslaagde dag. (foto: Hielke Boorsma)

De foto

Romantiek in de raadzaal
Op zondagmiddag 13 oktober om 15.45 uur brengt het combo Cas Straat-
man in een fijnzinnig samenspel tussen muziek en poëzie een programma 
met nostalgische nummers uit het American Songbook (denk aan muziek 
van de grote Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Dina Washington) en gedichten 
van Vasalis, Slauerhoff en Rutger Kopland.

Het combo bestaat uit vijf artiesten:
Cas Straatman piano
Bas Konigers tenorsax, fluit
Harry Hallatu gitaar
Fons Dijkstra basgitaar
Klaas D. Drenth drums

Het Behouden Huis staat garant voor een prachtige middag voor jong en 
oud. In de pauze is er gratis koffie of thee met cake.
Entree € 5,- middelbare scholieren €1.50

Programma 2013-2014
Zondagmiddag 6 oktober 2013: Concert Iris Stew. Aanvang: 15.30 uur/
Zalencentrum The Point.
Sneintemiddei 27 oktober 2013: Pieter en Jens & Michiel en Sytske. 
Oanfang 15.30 oere / Kafee The Point.
Sneintemiddei 10 novimber 2013: Optreden Inez Timmer. Oanfang 
15.30 oere/Túnkafe De Kruidhof. 
Zondagavond 15 december 2013: Kerst met mannenkoor Westerlau-
wers en soliste Miranda van Kralingen. Aanvang 20.00 uur/Kruiskerk.
Sneintemiddei 19 jannewaris 2014: Toanielfoarstelling De Emigrant 
mei Freark Smink en Theo Smedes.  Oanfang 15.00 oere/Sealesintrum 
The Point.
Sneitemiddei 9 febrewaris 2014: “De fjouwer Trûbadoers”, Wilkens, 
Douwstra, Veeman en Louwes. Oanfang 15.30 oere/Sealesintrum The 
Point.
Zondagmiddag 23 maart 2014: Tet Rozendal speelt Mata Hari. Aanvang 
16.00 uur/Zalencentrum the Point.
Voor nadere informatie omtrent het programma kunt u contact opnemen 
met Foppe de Vries, tel. 541444.



Bi j  in lever ing  van  deze  adver tent ie

2 0 %  K O R T I N G
op één  ar t ike l  naar  keuze  u i t  de  

winterco l lec t ie  2013 !

(n ie t  ge ld ig  in  combinat i e  met  andere  ac t i e s )

Ge ld ig  t/m 28  september  2013

Christinastraat 4, 9285 TM Buitenpost,
tel. 0511 541635

Kindercoachpraktijk Bongels 

organiseert binnenkort in Buitenpost of omgeving 

een weerbaarheidstraining Rots en Water.
 
De training is geschikt voor jongens en meiden van 8 t/m 14 jaar 
die:

• Steviger in hun schoenen willen staan 
• Zelfverzekerder willen zijn
• Hun emoties meer onder controle willen hebben
• Assertiever willen zijn
• Hun grenzen willen leren kennen
• Hun grenzen willen leren aangeven
• Zelfstandiger willen zijn
• Zich meer willen kunnen inleven in anderen
• De kracht van communiceren willen leren (i.p.v. weglopen, 

schreeuwen of vechten)
• Zich bewust willen worden van wat ze uitstralen
• Leren zichzelf te refl ecteren

Alle thema’s worden geïntroduceerd door middel van fysieke oe-
feningen, de training wordt gegeven in een sporthal waarbij we 
onder andere met zelfverdedigingsoefeningen aan de slag gaan. 
De training bestaat uit tien lessen van anderhalf uur. Zie voor 
meer informatie op www.bongels.com of www.rotsenwater.nl.

Voor opgave of vragen: info@bongels.com.

Onlangs is bij het Historisch Informatie Punt 
(HIP) in de bibliotheek aan de Kerkstraat een 

oude zwart-wit fi lm opgedoken.
Deze is rond 1967/1968 door een cineast 

gemaakt, maar de herkomst is verder onbekend. 
De ruim vijftig minuten durende fi lm, zonder 

geluid overigens, is op dvd overgezet. De 
fi lm is een aaneenschakeling van beelden 
van bijvoorbeeld de verschillende scholen, 
het gemeentehuis, het consultatiebureau, 

sportactiviteiten, de brandweer, maar ook van 
optochten, straatbeelden, (winkel)panden en 
mensen. Zeker voor oud-Buitenposters, maar 

ook voor anderen, die een kijkje willen nemen 
in het nog niet al te lang geleden verleden van 

Buitenpost, is het vast een genoegen om 
naar te kijken.

De dvd is te verkrijgen bij boekhandel IJlstra 
Natuur aan de Kuipersweg 16 voor slechts € 2,50.

De moeite van het bekijken waard!

Aanbieding:
Al het scrappapier € 0,50 per vel. Stofjes € 0,50 per meter.



In december 1975 bouwde Steve 
Sasson, een ingenieur van Kodak, 
‘s werelds eerste digitale camera. 
De camera had de grootte van 
een broodrooster, woog 3.6 kg 
en kon een zwart-wit foto maken 
van beelden met een resolutie van 
0,01 megapixels. De beelden wer-
den opgeslagen op cassette tape, 
het duurde 23 seconden om de 
gegevens op te slaan. De camera 
maakte gebruik van een ADC van 
Motorola, een lens van een Kodak 
fi lm camera, en een CCD-chip van 
Fairchild Semiconductor.

Whizzkid
Binne-Louw heeft eerst een om-
zwerving door Friesland gemaakt 
voordat hij in Buitenpost verzeild 
raakte. “Ik ben opgegroeid in 
Oudwoude. Op mijn negende zijn 
we naar Bolsward verhuisd. Na 
een aantal jaren kwam er heimwee 
naar de Wâlden bovendrijven en 
zijn we verhuisd naar Buitenpost. 
Vanaf het tweede jaar heb ik hier 
de MAVO aan de Irenestraat ge-
volgd. Mijn ouders wonen er nog 
steeds, maar ik ben op mijn 24ste 
naar Leeuwarden verhuisd. Daar 
woon ik nu al weer zeven jaar, sa-
men met mijn vriendin.” Aan Bui-
tenpost heeft Binne-Louw vooral 
herinneringen aan zijn schooltijd, 
vrienden en het fotograferen. Na 
de MAVO koos Binne-Louw voor 
een opleiding in de Informatie-  en 
Communicatietechniek (ICT). “We 
hadden al vroeg een pc thuis omdat 
mijn vader daarmee werkte en dat 
interesseerde me”, vertelt Binne-
Louw. “Ik ging een ICT- opleiding 
doen in Drachten en in het derde 
jaar liep ik stage op het gemeen-
tekantoor. Dat beviel zo goed, dat 
ik hier ook vakantiewerk mocht 
doen. Nadat ik de opleiding had 
afgerond, kreeg ik na twee keer 
een jaarcontract een vaste aanstel-
ling in 2002. Ik ben begonnen als 
helpdeskmedewerker en vanaf 
2006 als fulltime systeembeheer-
der. Het systeembeheer bij een 
gemeente kent een vrij breed pak-
ket aan taken. Van het beheren van 
de telefooncentrale, installeren en 
updaten van software tot het be-
schikbaar stellen van email/agenda 
op de smartphones.”

Partyfotograaf
Naast zijn werk als systeembe-
heerder heeft Binne-Louw in 2009 
als freelance fotograaf de een-
manszaak Binne-Louw Fotografi e 
opgezet. “Mijn vader fotografeer-
de nog analoog met fi lmrolletjes”, 
herinnert Binne-Louw zich. “Van 
mijn eerste salaris dat ik in 2001 bij 
de gemeente verdiende heb ik een 
digitale camera gekocht. Destijds 
een dure investering omdat er in 
2001 nog niet veel digitale came-
ra’s waren. Er ging bijna geen dag 
voorbij dat ik geen foto maakte. Al 
snel nam ik de camera mee als ik 
met vrienden uitging. De meesten 
vonden het prachtig om na een 
avondje stappen de foto’s terug te 
vinden en uit te printen. Ik werd in 
Friesland een van de eerste party-
fotografen die een camera mee-
nam naar dancefeesten als Trance 

Energy en Qlimax en discotheken. 
Iedereen wilde op de foto en vroeg 
vervolgens waar ze die terug kon-
den vinden. Daar heb ik op in ge-
haakt met de internetsite www.
AxeWeb.nl.” Deze website heeft 
enkele jaren bestaan. Destijds be-
stond er nog geen Facebook of 
Twitter waarop de foto’s geplaatst 
konden worden. Zijn eigen website 
was voor Binne-Louw het enige 
middel om zijn foto’s te laten zien. 
“Al snel werd ik gevraagd voor de 
grootste dance community van 
Nederland, Partyfl ock.nl.”, vervolgt 
Binne-Louw. “Vanaf 2001 tot nu 
fotografeer ik op de Nederlandse 
dancefestivals. De laatste jaren 
voor een aantal vaste organisaties. 
Vroeger ging je erheen om met 
vrienden te feesten en dat vast te 
leggen op camera. Nu zie ik het 
toch als werk om op een festival 
een perfecte sfeerreportage af te 
leveren bij de organisatie. Tegen-
woordig fotograferen er heel veel 
mensen op dancefestivals en het is 
belangrijk je te onderscheiden met 
de kwaliteit die je levert. Natuurlijk 
speelt de ervaring ook mee.” 

USB-stick

Inmiddels heeft Binne-Louw zijn 
aandacht verlegd naar andere ca-
tegorieën. “Op mijn werk raakte 
ik bevriend met een collega van de 
afdeling Ruimte. Ik heb hem ver-
trouwd gemaakt met de camera 

en hij mij met de natuur. We gaan 
jaarlijks naar Duitsland of Zweden 
om uilen of zeearenden te fotogra-
feren en bezoeken ook in Neder-
land de nodige natuurgebieden. 
De ene zondagmorgen kom ik 
thuis van een festival en de andere 
zondagmorgen loop ik door een 
natuurgebied te fotograferen. Een 
wereld van verschil!” Binne-Louw 
heeft het de laatste tijd druk gehad 
met trouwreportages. “Tegenwoor-
dig bied ik alle foto’s aan op een 

USB-stick. Voorheen gebeurde dit 
met een aantal dvd’s. Om met de 
tijd mee te gaan komt er nu een 
prachtig hoesje met foto inclusief 
de USB-stick met alle foto’s. Het 
bruidspaar kan dan zelf een boek 

samenstellen. Ze ontvangen alle 
foto’s in origineel formaat en ik 
bied ook nog alle foto’s verkleind 
aan. Zo kunnen familieleden ze 
snel ontvangen via de mail of so-
cial media. Geen gedoe met extra 
nabestellen dus. Naast de foto’s 
lever ik ook tientallen mooie foto-
collages.”
Sinds 2003 is Binne-Louw ook 
huisfotograaf van de gemeente 
Achtkarspelen. “De foto’s in de 
gemeentegids heb ik gemaakt”, 
geeft hij als voorbeeld. “Verder 
heb ik in de loop der jaren ver-
schillende grote evenementen 
gefotografeerd. De gemeente 
Achtkarspelen bestaat 675 jaar en 
daarvoor sta ik ingeboekt om al-
lerlei activiteiten te fotograferen.” 
Wie nieuwsgierig is geworden 
naar het werk van Binne-Louw kan 
ook even gaan zitten bij een van de 
informatieve picknickbankjes die in 
het Nationaal Landschap Noardlike 
Fryske Wâlden verspreid staan. 
De dichtstbijzijnde bankjes staan 
bij de botanische tuin De Kruidhof 
en Landbouwmuseum De Brink in 
Veenklooster. Enkele foto’s zoals 
bijvoorbeeld de prachtige ijsvogel, 
komen uit zijn camera.

Toekomstdromen
Fotograferen is weer populair ge-
worden. Komen we bij de vraag 
terecht of de amateurfotograaf de 
beroepsfotograaf verdringt. “Ik 
denk het wel. Veel vaste fotogra-
fen besluiten freelance te gaan 
werken. Jongere fotografen bie-

den hun werk vaak bij meerdere 
bureaus aan en vragen soms al-
leen naamsvermelding voor een 
foto. Dat zal de komende jaren al-
leen nog maar toenemen.” Om zijn 
foto’s te verkopen, zet Binne-Louw 
ze op het internet. Iemand zoekt 
op Google naar ‘skyline New York’, 
komt op zijn website terecht, stuurt 
een mailtje en koopt vervolgens de 
foto. “Ik denk dat er inmiddels zo’n 
dertig van mijn vakantiefoto’s bij 
een ander boven de bank hangen 
op canvasdoek.” 
Onlangs heb ik een quadcopter 
(drone) gekocht waarmee je foto’s 
vanuit de lucht kunt maken. De 
eerste opdrachten hiervoor zijn in-
middels alweer achter de rug. Dat 
is iets waar ik me nu op wil focus-
sen. Misschien kan ik ook eens 
zo’n foto voor de Binnenste Buiten 
maken.” Idealen heeft Binne-Louw 
genoeg. Toch kiest hij in deze cri-
sistijd voor zekerheid. “Volledig fo-
tograferen durf ik nog niet aan. ICT 
is ook een leuk vak. Ik werk hier 
prima bij de gemeente. Ik zou het 
willen combineren: drie dagen ICT, 
twee dagen fotografi e. Dit jaar wil 
ik mijn website vernieuwen. En ik 
zou het leuk vinden om ooit eens 
een expositie van mijn natuurfoto’s 
te houden.” Wat te denken van de 
expositieruimte in het gemeente-
huis? Dan hebben wij in Buitenpost 
de primeur.

Werk van Binne-Louw is te zien 
op: www.binne.nl.
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Er hangen zo’n dertig foto’s van mij bij een ander 
boven de bank  Binne-Louw Katsma maakt werk van zijn hobby

(advertentie)

Binne-Louw Katsma met zijn drone. (foto: Nelleke Kemps-Stam)

Misschien bent u nog in het bezit van een fotoalbum met zwart-
wit foto’s en een kartelrandje. Dan is de kans groot dat uw jeugd 
vastgelegd is in hoogstens één boek. Vroeger maakten ouders 
vaak alleen foto’s bij speciale gelegenheden als verjaardagen en 
vakanties. Sinds de analoge fotografi e verdrongen is door de digi-
tale, schieten ouders van nu honderden foto’s van hun kinderen. Is 
de beroeps fotograaf door deze ontwikkeling gedoemd te verdwij-
nen? We vragen het aan Binne-Louw Katsma, huisfotograaf van de 
gemeente Achtkarspelen.

Wat een 
zielige 

soap, snik!

Gelukkig hoeft 
Leo niet te 

huilen!

De USB-case. (foto: Nelleke Kemps-Stam)





Pier Nobach (1)
Hoewel Pier niet in Buitenpost woonde, was hij 
hier toch één der meest bekende, gevreesde en 
beruchtste collaborateurs. Zijn naam alleen al 
bracht schrik en angst. Het verzet, maar ook de 
mannen ‘in de leeftijd’ moesten dubbel oppas-
sen wanneer Pier in de buurt was. Het volgende 
gedicht spreekt boekdelen.

De ridder met de gouden tanden. )1

Wie kent niet de man die hier vijf jaren lang
De schrik was van ouden en jongen?
Voor hem was ieder goed vaderlander bang.
Als men hem zag, zwegen de tongen.

Wie kent hier niet zijn duivelse kop zo echt
bestempeld met nijd, list en ruwheid?
Ja uit heel zijn houding bleek terecht
zijn gemeenheid, valsheid en sluwheid.

Wie kent niet die beestachtige godslasteraar,
wijd en zijd berucht door zijn vloeken?
Die zijn tijd besteedde om zo hier en daar
moffen en café’s te bezoeken?

Wie kent niet die schurk met zijn moffenwijf, 
zo zwaar en rond als een teerton?
Die per dag als ik niet overdrijf
Zeker een half varken op kon?

Wie kent niet die boef met dat valse kalf,
dat  zoontje uit moffenstof geknipt? )2

Terwijl die rooie spruit voor een jaar anderhalf 
)3

door een paar kogels omver werd gewipt?

Wie kent niet die slavenjager met zijn gespuis,
de  belager van ieders vrijheid?
Vond helpers in landwacht en Scholtenshuis?
Zijn naasten rouw was zijn blijheid.

Wie kent niet die ellendeling die zo velen 
deed verhuizen naar  moffenkampen?
Landverraad, moord, wat kon ’t schelen.
Hij zorgde steeds voor nieuwe rampen.

Wie kent niet die veelvuldige moordenaar,
Bloeddorstig, moordlustig en wreed?
Wie kent niet die mensenmartelaar?
Heeft hij kunnen onthouden wat hij deed?

Wie kent niet die verrader wiens naam reeds 
alleen
het hart deed bonzen in ieders boezem?
Een geweten van ijzer, een hart van steen.
Wie kent niet die bloedhond van Doezum?

Maar nu heeft hij zijn rollen uitgespeeld.
Staat hij aan de avond van de dag.
‘k Heb gemakshalve zijn naam maar verheeld.
Want iedereen kent toch Pier Nobach?
)1 Pier had veel gouden tanden in zijn mond.
)2 Zoon Johann die rondliep in Duits uniform.
)3 Zoon Herman die door de Friese KP werd 
doodgeschoten.

In vlijmscherpe bewoordingen portretteerde 
Willem Pera uit Doezum ‘De duivel van het Wes-

terkwartier’, zoals Pier Nobach in de volksmond 
werd genoemd. Dit gedicht werd opgenomen in 
de collectie van het NIOD ( Nederlands Instituut 
voor Oorlogs Documentatie), als behorende tot 
de verzetspoëzie. Hier werd het ten onrechte 
toegeschreven aan de dichter, auteur en jour-
nalist Jacob Julius Max Nord. Wie kende Pier 
Nobach beter dan Willem Pera, zoon van Jan 
Pera die op lafhartige wijze werd vermoord? Het 
gedicht werd in 1945 in De Grootegaster gepu-
bliceerd. Tijdens de bevrijdingsfeesten werd het 
zelfs gezongen. Het was zo populair, dat het 
steeds weer van elkaar werd overgeschreven 
en in een wijde omgeving werd verspreid. Het 
vertolkte precies de gevoelens van de bevolking 
in de Fries-Groninger grensstreek. Ook in Bui-
tenpost werden verscheidene exemplaren in 
divers handschrift aangetroffen Wie was deze 
man, die ook in Buitenpost gevreesd werd en 
wanneer hij hier gesignaleerd werd, de mannen 
in de leeftijd werden gewaarschuwd?. Wie was 
die man die schrik, terreur en leed bracht?

Pier Nobach was één van de tien kinderen van 
Hermanus Waatzes Nobach en Martje Folkerts 
Bijma, in de volksmond Manus en Martje ge-
noemd. Vader Manus kwam uit Surhuisterveen 
en moeder Martje was in Opende geboren. Na 
hun huwelijk, 8 mei 1875, vestigde het echtpaar 
zich te Opende. Hier werd Pier geboren op 11-

09-1882. De opgroeiende kinde-
ren hadden het niet gemakkelijk. 
Armoe en werkeloosheid noopten 
de jongens elders werk te zoeken. 
Daarbij kwamen ook de zorgen om 
Pier. In 1898, 16 jaar jong, werd 
hij veroordeeld tot twee dagen 
gevangenisstraf “wegens weder-
spannigheid”. Ook Pier zocht zijn 
werk in Duitsland en verbleef er 
veel en vaak lang. Kwam hij weer 
even thuis, dan ontpopte hij zich 
als één der grootste vechtersba-
zen. Op 1 januari 1902 ging hij voor 
zes maanden de cel in “wegens 
mishandeling”. In een wijde om-
geving was men bang voor hem. 
Vooral moeder Martje, die bekend 
stond als een zachtaardige vrouw, 
had er veel verdriet van. Toen Pier 
in die jaren in Osterath, Duitsland, 
zijn toekomstige vrouw Elisabeth 
Borgards leerde kennen, zuchtte 
zij dikwijls: “Waren ze maar ge-
trouwd, dan zal hij wel tot rust ko-
men”. Op 5 juni 1907 trouwde het 
paar. En, inderdaad, men hoorde in 
jaren niets meer van hem. De 21e 
juni 1907 werd hun zoon Johann 
geboren. Op 9 februari 1916 werd 
hun tweede zoon Herman geboren 
in de gemeente Grootegast. Ze ver-
bleven toen weer in Opende, waar-
schijnlijk teruggekomen wegens 
de woelige tijden in Duitsland met 
een sterk oplopende inflatie. Maar 
ook hier waren de tijden verre van 
gunstig. In 1923 vertrok het gezin 

naar de VS om daar hun geluk te zoeken. Het 
geld voor de overtocht leende hij van een broer 
en werd ook prompt afgelost. Pier werd er boer 
en het ging hem voor de wind. Maar zijn geest 
bleef onrustig. In 1936 keerde het gezin terug 
en vestigde zich op 15 december in Kornhorn. 
Pier had een prachtige Amerikaanse auto mee-
genomen en kocht al spoedig een boerderij te 
Doezum, waarin ze de 19e mei 1937 hun intrek 
namen. Hij werd weer boer en niemand hoorde 
iets bijzonders over hem. Inmiddels nam interna-
tionaal de spanning toe. Duitsland bewapende 
zich in een snel tempo. Het nationaal-socialisme 
onder leiding van Hitler nam een geweldige 
vlucht. Het vond ook in Nederland  zijn aanhang. 
Er werd gefluisterd dat Pier NSB’er was gewor-
den. Toen de Duitsers in mei 1940 ons land bin-
nenvielen, kwam de ware aap uit de mouw. Pier 
ontpopte zich als een vurig aanhanger van Hitler. 
Onder bescherming van hoge Duitse officieren 
had hij vrij spel. Hij kwam regelmatig in het be-
ruchte Scholtenshuis in Groningen. Met de SD 
te Leeuwarden had hij geen contact. Er volgde 
nu een ware terreur. In ons volgende deel zien 
we hoe het Pier verging.

Jasper Keizer
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Pier Nobach en zijn vrouw Elisabeth Borgards. (eigen foto)

Buitenpost 1940-1945 -deel 37-
Desperate  
Hyveswife -14-

Gesien Leguijt, 29 jaar, moeder van 
drie zoons, hield een dagboek bij 
vanaf de geboorte van haar jongste 
telg. Haar dagboek was wekelijks te 
lezen op hyves (sociale media). Hier 
is het verhaal van een doodgewone 
huisvrouw, een doodgewone moe-
der met een doodgewoon leven.

Het perfecte gezin...
Sinds mijn columns in de krant ver-
schijnen hoor ik steeds vaker de 
opmerking; “wat ben jij een goede 
moeder” en “jullie zijn echt hét 
perfecte gezinnetje”. En dat lieve 
mensen, wil ik graag even recht 
zetten. Want, hoewel het natuurlijk 
altijd fijn is om te horen dat je ge-
zin leuk overkomt, ik ben verre van 
perfect. Neem nou mijn ‘voorbeel-
dige’ moederrol. Ik ben dol op mijn 
kinderen, ik hou zielsveel van ze en 
kan geen genoeg van ze krijgen… 
meestal. Ja, geloof het of niet, 
ook ik heb met enige regelmaat 
behoefte aan een paar extra rollen 
behang (die ik voor deze doelein-
den speciaal op zolder bewaar). 
En dán kan ik het nog ‘schuiven’ 
op de streken van mijn blagen. 
Maar vergist u zich vooral niet, ook 
deze column-schrijvende-moeder 
heeft een donkere kant… nou ja, 
dat klinkt wel direct erg dreigend, 
maar ergens is het waar. Ook ik 
heb een kant in mijn moederziel 
die niet zo mooi en rooskleurig is. 
Zo ben ik gezegend met een schel-
le stem. En die gebruik ik ook. Me-
nig deurbeller heeft mij al betrapt 
op viswijf-achtige uitroepen naar 
de bengels: “NEE NIET DOEN! 
BEN JE HELEMAAL GEK GE-
WORDEN! BLIJF NOU EENS EEN 
KEER VAN ELKAAR AF! IK BEN JE 
SLOOFJE NIET!”, etc, etc, etc. Ja, 
laten we het er maar op houden 
dat dit mijn asociale kant is. Heel 
vervelend zo’n eigenschap, waar je 
zelf constant tegenaan loopt en die 
je graag zou willen veranderen. En 
dat je er dan in het heetst van de 
‘strijd’ toch weer in tuimelt. En wat 
te denken van de deugd ‘geduld’. 
Ik ben hier gewoon niet mee geze-
gend helaas. En deze beide eigen-
schappen ‘stemvolume’ en ‘geen 
geduld’ is een knallende combina-
tie, zeg maar… gezegend zijn we 
ermee : ). Wat een geluk dat de 
oudste twee aapjes al naar school 
gaan. Met alleen de jongste telg 
nog thuis is het er ook een stuk stil-
ler op geworden in huize Leguijt jr. 
Ik denk dat dat een geruststellende 
gedachte is voor alle toekomstige 
deurbellers. En zo heb ik als moe-
der ook de irritante gewoonte (irri-
tant voor de mannelijke huisgeno-
ten dan) om alle problemen, groot 
of klein, in lengte en breedte uit te 
meten in een weloverwogen, goed 
doordachte conversatie. Althans, 
dat vind ik. Mijn man en zoons vin-
den dan (en dat zie je goed in hun 
gezichtsuitdrukkingen/lichaams-
taal) dat ik loop te bazelen. Waar ze 
vaak ook nog gelijk in hebben. Let 
wel, ik zeg vààk en nìet altijd. Maar 
deze eigenschap schrijf ik graag 
toe aan mijn ‘vrouwzijn’. En al het 
andere, de columnruimte is ge-
woon te klein voor al mijn minder 
goede moederlijke eigenschap-
pen, daarvan wil ik graag geloven 
dat elke moeder zich wel vaker aan 
dezelfde steen stoot. Maar mocht 
u een moeder zijn die dat niet doet, 
wilt u zich dan melden? En míj een 
lesje leren over het ‘perfecte’ ge-
zin?

De foto

Behalve op slechte wegen, mag men ook op fietspaden niet te snel rijden, zoals op dit 
bord naast de Lauwersmeerweg te lezen valt. (foto: Hielke Boorsma)

De foto

Deze foto werd aan de redactie van onze dorpskrant gemaild door de familie van der 
Wolf, die hem gemaakt had in Breda. 



Notaris terug in Buitenpost
 

Onder grote publieke belangstelling vond donderdagavond aan de Kuipersweg de opening 
van het notariskantoor Mook plaats. Het werd een feestelijke opening mede door het muzika-
le optreden van Bicycle Showband Crescendo uit Opende, u weet wel het wereldberoemde 
muziekkorps op de fi ets. Zij zetten een geweldige show neer en na hun optreden was iedere 
aanwezige welkom in Innovatiehuis Lauwersdelta, het nieuwe onderkomen van Mook de No-
taris, waar koffi e en gebak klaar stond voor de vele gasten. Sinds 2010 is er geen notaris meer 
in Buitenpost gevestigd en door de opening van deze dependance zullen ongetwijfeld vele 
dorpsgenoten de weg vinden naar Mr. Fransisca Spa. Mevrouw Spa heeft ruime ervaring in 
alle facetten van het notariaat en wil graag in een persoonlijk gesprek u tekst en uitleg geven 
over bijv. de erfbelasting (voorheen successierechten), het opeten van het eigen vermogen, 
schenkingen enz.. Ze kijkt uit naar uw bezoek of telefoontje. Het passeren van akten en an-
dere uitvoerende werkzaamheden vindt niet in Buitenpost plaats, maar op het hoofdkantoor 
in Surhuisterveen aan de Nije Jirden 14. De redactie en met ons velen van u vinden het ge-
weldig dat dit initiatief is genomen door Mook de Notaris. 

De openingstijden van Loket Buitenpost zijn: 
dinsdagochtend van 8.30-12.00 uur
donderdagmiddag van 13.00-17.00 uur
Telefonisch of per e-mail is het Loket Buitenpost elke dag bereikbaar van 8.30-12.00 en van 
13.00-17.00 uur, tel. 0512-369800, e-mail: info@mookdenotaris.nl.

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga
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“Ik heb het gevoel dat ik enorm 
heb zitten ratelen”, zegt Maai-
ke Boven aan het eind van het 
interview, dat in haar vrolijke, 
kleurige woonkamer plaats-
vond. Zo zou ik het echt niet 
willen noemen. Maar het is 
waar dat het aantal en de diver-
siteit van Maaike’s activiteiten 
best groot zijn. Ze heeft er en-
thousiast over zitten vertellen: 
“Ik vind gewoon heel veel din-
gen leuk.” Deze uitspraak is een 
paar keer teruggekomen in het 
gesprek; hij lijkt haar aardig te 
typeren.

Maaike is eigenlijk illustrator. Ze 
deed de Kunstacademie, in de rich-
ting tekenen en schilderen en uit-
eindelijk illustreren. Ze publiceerde 
in verschillende tijdschriften, maar 
veel werk was er niet. En nadat 
haar kinderen waren geboren had 
ze ook weinig tijd meer om te te-
kenen of te schilderen. Toen de 
kinderen eenmaal groter waren, 
wilde ze weer aan het werk. Ze 
ging lesgeven aan de middelbare 
school als docent CKV (Culturele 
Kunstzinnige Vorming) en Teke-
nen/Beeldende Vorming en volgde 
tegelijkertijd de docentenopleiding 
aan de NHL. Nu werkt ze drie da-
gen per week op het Gomarus 
College, in zowel Leeuwarden als 
Groningen.
Maaike: “En verder ben ik altijd 
bezig met knutselen en handwer-
ken.” Ze laat voorbeelden zien: 
een deurstopper in de vorm van 
een fantasievogel, een aantal ge-
haakte knuffels, sieraden, etc. Zon-
der uitzondering zijn het vrolijke en 
kleurige producten, origineel en 
vakkundig gemaakt. “Ik zie overal 
mogelijkheden om iets te maken 
en vind het een uitdaging om dat 
uit te proberen. Ik heb een blog, 
waar ik laat zien wat ik maak. Vaak 
zet ik er een beschrijving bij, zodat 
mensen het kunnen namaken. Ik 
krijg heel veel reacties en kom zo 
ook weer in contact met mensen, 
die op hun beurt iets te bieden heb-
ben. Op die manier ben ik bijvoor-

beeld uitgenodigd om een bijdrage 
te leveren aan een tijdschrift voor 
volwassenen. O ja, ik geef ook 
workshops, op verzoek en op lo-
catie, want daar heb ik thuis geen 
ruimte voor.
Voor mijn werk teken ik veel; thuis 
kom ik er eigenlijk niet aan toe, be-
halve wat klein werk in mijn ‘teken-
dagboek’, over alledaagse zaken. 
Voor het maken van echte schilde-
rijen zou ik meer tijd moeten heb-
ben en ook een eigen atelierruimte. 
Toch heb ik in de loop van de jaren 
wel een aantal grotere werken ge-
maakt. In oktober exposeer ik zelfs 
in de Theologische Universiteit van 
Kampen: voornamelijk figuratief 
werk met bijbelse onderwerpen. 
Erg spannend.
Ik heb altijd enorm veel ideeën, ik 
ben altijd iets aan het uitproberen, 
ook hier in huis. Mijn gezin kan al 
dat veranderen niet altijd waar-
deren. Maar het kriebelt gewoon 
steeds. Ik kan moeilijk stilzitten: als 
ik ’s avonds televisie kijk, zit ik er 
ook bij te haken. Ik ben vaak met 
meerdere dingen tegelijk bezig. Op 
den duur krijg je zo wel veel spul-
len in huis en ik heb daarom al een 
paar keer een verkoop georgani-
seerd, waarvan de opbrengst naar 
een goed doel gaat.” Hier komt 
nog een andere kant van Maaike 
om de hoek kijken: haar betrokken-

heid bij andere mensen, dichtbij of 
wat verder weg. “Ik vind het leuk 
om mensen iets te leren, om te 
laten zien hoe mooi iets kan zijn 
en hoe leuk het kan zijn om iets 
te maken. Leerlingen op school 
zijn bijvoorbeeld vaak verbaasd 
over wat ze blijken te kunnen. Ik 
probeer hen hun mogelijkheden 
te laten ontdekken. Daarbij vind ik 
het ook belangrijk om aan te sluiten 
bij de actualiteit, bijvoorbeeld door 
aandacht te besteden aan duur-
zaamheid. Daarbij kunnen we dan 
gerecycled materiaal gebruiken of 
zelfs afval.
In de kerk zit ik o.a. in een kunst-
commissie, samen met andere 
vrouwen die docent zijn in kunst-
vakken. We verzinnen kunstpro-
jecten over bepaalde thema’s en 
nodigen mensen in de gemeente 
uit daaraan mee te doen. Daar 
komt veel respons uit, het wordt 
gewaardeerd. De mensen voelen 
zich op een nieuwe manier aan-
gesproken en bij elkaar betrokken. 
Een heel leuke commissie, maar 
ook heel druk.
Hier zit eigenlijk ook wel mijn val-
kuil. Ik vind zó veel dingen leuk om 
te doen en ik vind het zó leuk om 
activiteiten voor anderen te ver-
zinnen en te regelen, ook in mijn 
werk, dat het gevaar bestaat dat 
ik te veel hooi op mijn vork neem. 

Ik moet er echt om denken dat 
ik niet alles op me neem of naar 
me toe trek. Bij die kunstprojec-
ten bijvoorbeeld is het natuurlijk 
het mooist dat je dat samen doet 
en er gemeenteleden bij betrekt. 
Dat is een uitdaging voor me. Het 
is ook een keer echt fout gegaan: 
twee jaar geleden ben ik er bijna 
twee jaar uit geweest met een 
burnout. Tijdens die periode heb 
ik me heel leeg gevoeld. Er kwam 
niks uit mijn handen. Het was een 
schrikbeeld als ik bedacht dat het 
misschien nooit meer terugkwam, 
maar dat was gelukkig niet zo. Ik 
voel me pas compleet als ik dingen 
kan verzinnen en maken, daar kan 
ik mijn ei in kwijt.
Sinds die burnout doe ik het rusti-
ger aan: ik heb geleerd dat je keu-
zes moet maken. Maar het blijft 
lastig. 
Mijn inspiratie haal ik uit dingen die 
ik om me heen zie; ook het contact 
met andere creatieve mensen en 
kunstenaars, met name schilders, 
is inspirerend. Dat kan iets in gang 
zetten. Als ik naar een bepaald 
schilderij kijk, met heel mooie kleu-
ren, begint er iets te kriebelen en 
dan wil ik ook iets maken. Som-
mige mensen zien in de natuur de 
grootheid van God. Dat heb ik met 
bepaalde schilderijen. Ze zijn wel 
door mensen gemaakt, maar het 
is door God gegeven dat iemand 
dat kan. En God heeft die kleuren 
zo gemaakt. Daar kan ik enorm 
van genieten en het inspireert me 
ook in de dingen die ik doe. Ik zou 

wel willen dat je in mijn werk ook 
de grootheid van God zou kunnen 
zien, maar ik geloof niet dat ik dat 
kan. Mijn werk laat (denk ik) niet 
zien hoe ik God ervaar. Hoewel ik 
van anderen hoor dat ze dat er wel 
in zien en dat maakt me blij!

Het is erg jammer dat er op scho-
len steeds minder ruimte is voor 
de creatieve vakken. Op basis-
scholen is handvaardigheid, teke-
nen of muziekonderwijs geen stan-
daard meer; op het VMBO wordt 
CKV binnenkort afgeschaft en veel 
Vwo-ers krijgen geen les meer in 
verzorging of handvaardigheid. Ter-
wijl de creativiteit die je daar ont-
wikkelt juist het creatieve denken, 
het probleemoplossend vermogen, 
zo bevordert. 
Die vaardigheden leren kinderen 
dus minder goed aan, maar we 
ontnemen hen ook een kans om 
kennis te maken met kunst. Dat is 
erg, want door naar verschillende 
vormen van kunst en naar verschil-
lende kunstenaars te kijken, kun-
nen ze leren dat mensen verschil-
lend over dingen kunnen denken. 
Ze leren op een andere manier naar 
elkaar te kijken. Het is belangrijk 
om kinderen te begeleiden in het 
kennismaken met andere menin-
gen en uitingen daarvan. Je hoeft 
het niet met de mening van een 
ander eens te zijn, maar het is wel 
goed om je erin te verdiepen.”

Het blog-adres van Maaike is: 
http://mumsboven.blogspot.nl

Inspirat ie
door Ineke Mooijweer Maaike Boven: “Ik vind gewoon veel dingen leuk.”

Maaike Boven. (eigen foto)

Sprekwurd fan ‘e  moanne

Hea

Pretparken en swimbaden wienen der froeger net. Mar wol boereskuorren, 
heasouders en gollen fol mei hea. Gouden boartersplakken foar bern.

Wol sneu, dy frou is by hea noch strie yn tel
Echt sneu, die vrouw heeft bij niemand aanzien

Hâld der mar mei op, dit liket wol hea terskjen
Stop er maar mee dit is nutteloos werk (hooi dorsen)

Ald hea en âlde turf is sa goed as jild
Spaar niet alleen geld maar ook goederen

Piter is mar moai fan it strie yn it hea kommen
Piter heeft goede vooruitgang geboekt

Wobbe krige okkerdeis it hea raar thús
Wobbe kreeg onlangs zijn verdiende loon

Zoals op het bord te lezen staat wordt het voormalige verenigingsgebouw Het Trefpunt 
(hoek Kerkstraat/Voorstraat) verbouwd tot een Bed & Breakfast. (foto: Hielke Boorsma)

Uit  de oude doos

Luchtfoto van het vroegere huis op Lutkepost waar de familie Hendrik Henstra woonde. Dit pand is jaren geleden afgebroken en ver-
vangen door een moderne nieuwbouwwoning. Het verhaal gaat dat dit perceel in de jaren ’20 van de vorige eeuw een zogenaamd “stil 
café” was. Een ander verhaal luidt dat een rijke industrieel Henstra indertijd. ƒ 100.000,- voor zijn knusse rietgedekte huis bood, maar 
bot ving. (foto: Juul Beerda)

De foto



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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Fatsoen

Géén fatsoen! Daarover schre-
ven nogal wat mensen in de 
krant de afgelopen weken en 
daar uit ten ze hun boosheid 
over de zakkenvullerij bij Alpe 
d ’HuZes ten koste van degenen 
die zich in het z weet werkten 
om zo veel mogelijk geld bij 
elkaar te f ietsen in het belang 
van de kankerbestrijding en 
de patiënten om wie het gaat. 
Criminele inhaligheid. Het is 
een vreemd woord: fatsoen. 
Het verkleurde in de loop der 
tijd nogal eens van beteke-
nis .  In 1634 schreef de auteur 
D. Sprankhuizen: dat een beer 
ter wereld komt als een rauwe, 
vuile klomp vlees, maar dat het 
jong pas zijn fatsoen (=vorm) 
krijgt, als zijn moeder hem be-
gint te likken. Dat herkennen 
we direct: wie geen fatsoen is 
bijgebracht ,  groeit op als een 
ongelikte beer. In 2005 deed 
premier Peter Balkenende de 
oproep: ‘Fatsoen moet je doen’.  
Hij probeerde ons daarmee in 
moreel opzicht een beetje in 
het rechte spoor te brengen. 
Veel resultaat had het ken-
nelijk niet. ‘Fatsoen’ heef t dus 
diverse betekenissen, al is de 
ene wat ouder dan de ander. 
Het woord fatsoen hebben we 
ontleend aan het Frans. Dat 
gebeurde rond 1400. Toen al 
werden de oude Nederlandse 
vormen ‘ fachoen’ en ‘ faetsoen’ 
in geschreven teksten gebruikt. 
Ze zijn niet moeilijk te herlei-
den. Ze zijn terug te voeren op 
het Franse woord façon  dat 
in die tijd vorm, uiterlijk , bete-

kende. Veel later pas kreeg het 
ook de betekenis ‘manier van 
doen, handelwijze’.  Er bestaan 
ook enkele spreekwoorden 
over fatsoen. ‘Om zot te zijn 
met fatsoen, is veel wijsheid 
van doen’,  wat zoiets betekent 
als ‘soms moet je gek doen, 
maar doe het dan wel verstan-
dig’.  Het gezegde: ‘Hij loopt met 
te veel fatsoen aan zijn gat ’ is 
van toepassing op iemand 
die zich voornamer voordoet 
dan hij is .  Maar of die spreek-
woorden vandaag de dag nog 
algemeen bekend zijn, is te be-
t wijfelen. De oudste betekenis 
van het woord fatsoen heef t in 
het Nederlands dus niets met 
‘goed gedrag’ te maken. Zie het 
werkwoord ‘ fatsoeneren’,  het 
in orde brengen van bijvoor-
beeld ver waarloosde kleding. 
Dat wijst op uiterlijk en vorm. 
De nieuwe betekenis ontstond 
pas toen we fatsoen gingen 
associëren met netheid en res-
pect, eigenschappen waar de 
grondlegger van Alpe d ’HuZes 
dus even van wegf ietste. Met 
die nieuwe betekenis maakten 
we ook woorden als fatsoen-
lijk , fatsoenshalve en vaste uit-
drukkingen als: ‘zijn fatsoen 
houden’ en ‘met goed fatsoen’.  
Maar ook daarin werd enigs-
zins overdreven. Het woord 
bleef van betekenis verande-
ren, vooral na de roerige jaren 
zestig van de vorige eeuw, toen 
de bestaande verhoudingen 
in de samenleving op de hel-
ling gingen. ‘Fatsoen’ kreeg een 
negatieve bijklank , het werd 
een ver wijt. Het werd gelijkge-
schakeld met bekrompenheid. 
Woorden als fatsoensrakker 
en fatsoensridder kwamen tot 
leven. Het dedain (minachting) 
druipt ook af van een woord 
als burgermansfatsoen. Tot 
slot: het Franse ‘ façon’ (van het 
Latijnse ‘ facere’,  is doen) is ook 
in Engeland in gebruik . Daar 
ont wikkelde het zich tot ‘ fa-
shion’ = mode. En zo keren we 
terug bij de meest oorspronke-
lijke betekenis van ‘ façon’:  die 
van vorm en uiterlijk . . .

Brimzen 
praat

Het is inmiddels ruim twaalf 
jaar geleden dat een groepje 
enthousiaste Buitenposters 
het idee opvatte een culturele 
stichting in het leven te roe-
pen, Stichting Maskelyn. Vrij 
vertaald: van alles wat, voor elk 
wat wils. En dat was precies 
wat men wilde; voor een brede 
doelgroep een breed program-
ma op het gebied van muziek 
en theater aanbieden op diver-
se locaties in het eigen dorp.
Via een enquête in de Bin-
nenste Buiten Post konden 
de inwoners van Buitenpost 
aangeven wat hen aansprak. 
Daarmee rekening houdende 
is in september 2001 het eer-
ste culturele seizoen van start 
gegaan. Het programma was divers; van cabaret tot 
poppentheater en van salsa-avond tot popconcert en 
kozakkenkoor. De opkomst was over het algemeen 
naar tevredenheid en de reacties positief. Er werd ge-
start met maar liefst negen activiteiten.
Een geslaagd begin en reden om door te gaan! In het 
tweede seizoen werden er tien activiteiten georgani-
seerd, maar helaas liet het publiek het toen regelmatig 
afweten. Zo trok Rients Gratama hier nauwelijks hon-
derd bezoekers, terwijl een week later in de Harmonie 
de zaal vier avonden uitverkocht was. Het was dui-
delijk nog aftasten waar Buitenpost wel en niet voor 
‘van de bank’ te krijgen was. Dit gold vooral voor de 
zaterdagavond. De ‘toppers fan eigen grûn’, zoals o.a. 
Gurbe Douwstra, Gryt Wiersma, Teake van der Meer, 
Piter Wilkens en Reboelje, zorgden meestal voor een 
aardig gevulde zaal. Soms aangevuld met artiesten 
uit eigen dorp leverde dat vele gezellige avonden op, 
waarbij het overigens opviel dat de bezoekers lang niet 
altijd uit Buitenpost en omstreken kwamen maar soms 
van heinde en ver. 
Maskelyn deed haar best om een gevarieerd programma 

samen te stellen met bekende 
en minder bekende artiesten. 
Dat was wel eens een gok, het 
was niet altijd kwaliteit wat er 
speelde. De organisatie zat zelf 
wel eens met ‘kromme tenen 
in de schoenen’ bij een theater-
stuk dat van horen zeggen leu-
ker was dan in het echt…
Ja, het was nog vallen en op-
staan die eerste jaren en af en 
toe was de neiging om het bijl-
tje er bij neer te gooien wel heel 
erg groot. Wat waren er vaak 
mooie optredens met maar 
een handjevol publiek waarvan 
iedereen na afloop zei: “Hier 
hadden veel meer mensen van 
kunnen genieten!” Maar juist 
dan kwam er weer een goed 

bezocht optreden en werd toch besloten om door te 
zetten. Dankzij o.a. de steun van de trouwe sponsoren 
was en is dit gelukkig financieel nog steeds mogelijk.
De laatste jaren is er echter duidelijk sprake van een 
enorm groeiend bezoekersaantal. Daar waar andere 
culturele instellingen en stichtingen het lastig hebben 
of, erger nog, het loodje leggen, heeft Maskelyn duide-
lijk haar plek gevonden en verankerd. Het aantal activi-
teiten is gereduceerd tot zo’n zes of zeven per seizoen 
en de zondagmiddag is meer dan favoriet. Het is het 
moment van de week ‘om van de bank’ te komen om 
wat cultuur op te snuiven. Er wordt gebruik gemaakt 
van verschillende locaties in het dorp, zoals De Kruid-
hof, The Point, de Mariakerk en dit seizoen voor het 
eerst ook de Kruiskerk. Iedere locatie heeft weer een 
andere sfeer en trekt ook weer een ander publiek aan. 
De entreeprijzen worden steeds zo laagdrempelig mo-
gelijk gehouden. Vol trots is inmiddels het programma 
van het ‘winterskoft’ 2013-2014 gepresenteerd door 
de bekende paarse flyer die rondom is verspreid, een 
programma van hoge kwaliteit, voor jong en oud. 
(Zie voor programma pagina 2 van dit blad.)

Culturele Stihting MaskelynWat verenigt  ons...

Achter v.l.n.r.: Dictus Benedictus en Folkert de 
Boer. Voor v.l.n.r.: Elly Kramer, Foppe de Vries en 
Joke Bakker. (eigen foto)

De foto

Afgelopen vrijdag 6 september zijn ons redactielid Piet Pettinga en onze advertentie-aqui-
siteur Ursula Groenhart in het huwelijksbootje gestapt. Onderstaand nog een woord van 
dank van het bruidspaar. (foto: Hielke Boorsma)

Langs deze weg willen we iedereen bedanken die onze trouwdag van 6 september 2013 
tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. 

Pieter en Ursula Pettinga-Groenhart.

Hallo, ik ben Lennard en ben 11 
jaar. Ik woon al mijn hele leven 
in Buitenpost. Ik woon hier met 
m’n moeder, broer en zus en ga 
om het weekend naar mijn va-
der. Ik zit in groep acht van de 
Fonteinschool. Ik heb ook al op 
verschillende sporten gezeten. 
Ik ben begonnen met zwem-
men op m’n zevende. Omdat 
ik met de andere kinderen erg 
veel verschilde in leeftijd ben ik 
er na een jaar af gegaan. Toen 
ging ik op turnen. Het leek mij 
erg leuk omdat m’n broer en 
vrienden er ook op zaten, na 
anderhalf jaar ging bijna ieder-
een er af. Dat vond ik jammer, 
want ik had er nog veel plezier 
in. Omdat ik er als enige nog 
op zat, kon de club MAAS (daar 
zat ik op) geen jongens turnen meer betalen. Nu zit ik 
vanaf het voorjaar op volleybal. Waar ook klas genoten 
en vrienden van mij op zitten. En ik denk dat ik er nog 
wel een tijdje mee door wil gaan. Helaas kan ik niet 
op elke sport vanwege mijn afwijking aan mijn been. 
Bijvoorbeeld: voetbal en korfbal omdat mijn schoenen 
erg duur zijn en mijn onderbeen minder sterk is. Daar 
kom ik later op terug. Mijn hobby’s zijn boogschieten, 
voetballen, figuurzagen, tafeltennis, vissen en moun-
tainbiken. Ik heb op mijn 10e verjaardag een professi-
onele boog gekregen ik oefen vaak en ben al best wel 
goed. Op school voetbal ik vaak in de pauze met m’n 
vrienden. Als ik met mijn vrienden ga spelen voetbal-
len we ook regelmatig.ik heb altijd al op voetbal ge-
wild. Maar dat gaat niet vanwege gescheiden ouders 
en mijn been. Een kennis van ons heeft een mountain-
bike en ik ook. Ik heb altijd al een keer met hem willen 
mountainbiken. En die dag is er gekomen. Wij kwa-
men als halve modderbaden terug. Ik kan ook goed 
figuur zagen. Ik heb al verschillende dingen gemaakt, 
ik ben zelfs al een keer betaald. Ik kom terug op het 
onderwerp van zonet. Misschien heb je me wel eens 
zien staan in de supermarkt met een hele boel flessen. 
Dan dacht je misschien, wat doet die jongen nou met 
al die flessen. Nou daar ga ik nu over vertellen. Omdat 
mijn linker been 5 cm korter is dan de rechter en ik 
maar acht tenen heb (drie tenen aan mijn linker voet) 
moet mijn linker voet een aangepaste schoen. Ik moet 

dan uit een groot boek met al-
lemaal schoenen een paar uit-
kiezen. Die noteren ze en dan 
moet ik op een bepaalt soort 
carbonpapier gaan staan en 
meten ze de omtrek van mijn 
voeten. Daarna gaan ze met 
plankjes van een verschillende 
dikte mijn beenlengteverschil 
meten. En moet ik zes weken 
wachten tot ze klaar zijn. Om-
dat het zo lang duurt en er zo-
veel moeite voor wordt gedaan 
kost het erg veel. Ze moeten nl 
met de hand gemaakt worden 
helemaal op maat voor mijn 
voet. Daarom krijg ik maar om 
het half jaar nieuwe schoenen. 
Omdat ik alles met mijn schoe-
nen moet doen en veel buiten 
speel gaan mijn ze binnen een 

half jaar al stuk. En de verzekering wil maar twee paar 
schoenen per jaar betalen. Dus hebben we een actie 
opgericht: ren4len. We zamelen geld in en daar van 
kan ik  meer schoenen kopen. De eerste actie was dat 
mijn tante en moeder de 4 mijl in Groningen gingen 
lopen en dan konden mensen op de site geld doneren. 
Toen dat niet veel meer op leverde zijn we een fles-
sen actie begonnen. Ik heb samen met m’n broer en 
stiefvader een leuke flyer gemaakt en hebben die laten 
drukken. We hebben ze in een gedeelte van Buiten-
post in de brievenbussen gegooid. Vlak daarna kregen 
we al mailtjes van mensen met flessen. Die actie loopt 
gesmeerd. Met die twee acties hebben we genoeg 
geld ingezameld voor een nieuw paar schoenen. En 
dat zijn zaalschoenen geworden! Want ze zijn er niet 
zo blij mee als ik in de zaal met m’n buitenschoenen 
loop. De actie gaat gewoon door want over een tijdje 
moet ik toch weer nieuwe schoenen. Samen met 
Dave, de striptekenaar van Teo en Leo in deze krant, 
waarmee ik al van af de kleuterschool bevriend ben 
gaan we samen weer een nieuwe actie starten. maar 
wat dat is blijft een verrassing. Over een paar weken 
word ik geopereerd aan mijn been. Mijn linkerbeen 
moet verlengd worden want het verschil wordt alleen 
maar groter. Maar dat laat ik wel op de site merken als 
het zover is (www.ren4len.nl of via Facebook).

Hartelijke groeten van Lennard Wielhouwer 

Zeg het maar...
ingezonden brieven

Lennard Wielhouwer tussen de ingezamelde 
flessen. (eigen foto)

Spits gezegde
Wees niet bang voor obstakels
en ze zullen kleiner worden. 
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Spor tkoppen
door Bote de Haan

Geert Luisman 
houdt van klaverjassen

In Haersmahiem wonen de heer en mevrouw Luis-
man. Niet veel Buitenposters zullen dit echtpaar  ken-
nen, want ze wonen nog maar een paar jaren in ons 
dorp. De heer Luisman, 90 jaar geleden geboren in 
Klazienaveen: “Toen ik jong was vertrokken veel grote 
gezinnen uit Drenthe naar Twente. In Enschede was 
volop werk in de textielindustrie.” Zo ook de ouders 
van Geert Luisman. Geert  trouwde en werd  drukker. 
In 1969 verhuisde het gezin Luisman naar Kollum  waar 
Geert voor Banda ging werken. Zo was hij jarenlang 
één van de drukkers van de Kollumer Courant.  Ook al 
woonden ze in Kollum, ze kerkten in Buitenpost bij de 
Fonteinkerk. Daar werd plusminus tien jaren geleden, 
puur voor de gezelligheid, een klaverjasclub opgericht. 
“Ik was één van de eersten die zich aanmeldde”, her-
innert de heer Luisman zich. Vier jaren geleden kwam 
Luisman fysiek in de problemen. Hij kon zichzelf niet 
meer aankleden en kreeg verlammingsverschijnselen.    
“We woonden toen al in Haersmahiem. Ik werd ge-
beld door de klaverjasclub: waar blijft u? Ik vertelde 
hen dat ik niet in staat was te komen en toen zeiden 
de leden van de klaverjasclub: “Dan komen wij naar u 
toe.“ Prachtig toch?”. Iedere veertien dagen op don-
derdagavond komen drie klaverjassers van de Fontein-
kerk langs. Mevrouw Luisman zorgt voor de koffi e en  
het is er heel gezellig. Dit jaar vierde Geert Luisman 
zijn 90e verjaardag. Fysiek is hij zwak, maar geestelijk 
nog altijd goed. Zo staat hij aan de klaverjastafel nog 
altijd zijn mannetje.

Zeven dorpsgenoten volbrengen 
Kennedy-mars van 80 kilometer
Driesum Wouterswoude organiseren als duodorp een Kennedymars. Dit 
jaar deden ze het voor de zevende maal. Er werden op 30 en 31 augustus 
daarnaast ook nog een nachtmars van 40 kilometer gehouden en over-
dag een tocht van 20 kilometer. Voor de junioren werd een speciale Ken-
nedymars gehouden van 8 kilometer. De Kennedymars is echter uniek 
voor onze drie noorderlijke provincies. De dichtstbijzijnde mars wordt 
gehouden in Steenwijk en dan ben je in de provincie Overijssel. Zeven 
Buitenposters hadden de moed zich op te geven voor de 80 kilometer en 
alle zeven volbrachten de monstertocht. Willem Kroodsma arriveerde als 
eerste Buitenposter op de rode loper in Wouterswoude. Hij werd gevolgd 
door Sipwim Postma, Jacob Wiersma, Atte de Boer, Teikje en Wiebe de 
Haan en Conny van der Meulen. Ook aan de andere wandelevenementen 
namen Buitenposters deel.Geert Luisman met zijn geliefde kaartspel. (foto: Harry Slagter)

Evaluatie zestig jarige editie CH 
overwegend positief!
Inmiddels heeft het bestuur van CH Buitenpost een evaluatie gehad op 
het zestig jarige jubileum van CH Buitenpost. Ondanks de regen is het 
bestuur toch erg tevreden over deze dag. Het programma was afwisse-
lend en aantrekkelijk voor het publiek. Dat het weer een belangrijke rol 
speelt tijdens het evenement, is wel duidelijk. We hopen dan ook dat het 
concours volgend jaar met droog weer verreden kan worden. Daarnaast 
is er alweer vergaderd ter voorbereiding op de volgende editie van CH 
Buitenpost. De rubriek vierspannen was erg indrukwekkend en willen we 
volgend jaar zeker weer terug zien op het programma!

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

In de raadsvergadering van 13 oktober 2011 kwam een 
voorstel van het college van Burgemeester en Wethou-
ders aan de orde met het onderwerp: Ontwikkelings-
visie Buitenpost centrum. Die werd aangeduid als een 
belangrijk toetsingsinstrument voor nieuwe ontwikke-
lingen en initiatieven. Voor de beoordeling van concre-
te bouwplannen in het centrumgebied was een nieuw 
welstandskader vereist. Dat ging gepaard met een 
voorontwerp bestemmingsplan Buitenpost-centrum.

Kernboodschap
Een vitaal dorpscentrum is voor Buitenpost van groot belang 
om een aangename sfeer te houden voor winkelen, werken, 
wonen en recreëren. Nu de oostelijke rondweg om Buiten-
post in gebruik is genomen, is de functie van de Voorstraat 
drastisch gewijzigd. Dit biedt ruimte voor een herinrichting en 
voor initiatieven van marktpartijen, waarmee de positie van 
Buitenpost als regionaal centrum kan worden versterkt. Het 
is daarbij wel van belang dat de gemeente de kaders aan-
geeft waarbinnen die ontwikkeling zich dient te voltrekken. 
Impulsen dienen immers zo goed mogelijk tot hun recht te 
komen en dienstbaar te zijn aan het algemene doel. In de vi-
sie wordt niet tot in detail bepaald wat wel en niet kan. Deze 
beperkt zich tot hoofdlijnen. 

Tijdpad en overleg
De ontwikkelingsvisie is vrij lang onderweg geweest. Het 
eerste ontwerp hiervan is aan de orde geweest in de raads-
vergadering van 2 september 2010, samen met een com-
municatieplan In dat plan kreeg de communicatie met de ver-
enigingen Plaatselijk belang en BUVO aandacht, evenals het 
overleg met marktpartijen die hadden aangegeven plannen 
in het centrumgebied te willen ontwikkelen. Met name het 
laatstgenoemde overleg heeft veel tijd in beslag genomen. 
De plannen van Woonexpo Kapenga op de hoek van de Voor-
straat-Irenestraat zijn in ruimtelijk opzicht zodanig concreet 
dat ze in beginsel een vertaling konden krijgen in het vooront-
werpbestemmingsplan. Dat is gebeurd in de vorm van een 
wijzigingsbevoegdheid voor het college van burgemeester 
en wethouders. Bij de door marktpartijen aangekaarte ont-
wikkeling op en rondom de locatie van de Poiesz supermarkt 
aan de noordzijde van de Voorstraat is helaas niet zo ver ge-
komen. Een invulling op basis van de door de gemeente aan-
gegeven ruimtelijke uitgangspunten werd door de betrokken 
marktpartijen niet haalbaar geacht. 

Verkeer
In de ontwikkelingsvisie worden heel bewust slechts op 
hoofdlijnen uitspraken gedaan over de verkeerskundige as-
pecten en de feitelijke herinrichting van met name de Voor-
straat. Deze aspecten zullen in onderlinge samenhang beoor-
deeld moeten worden. De voorbereiding  daarvan is reeds ter 
hand genomen en vormt onderwerp van structureel overleg 
met afgevaardigden van Plaatselijk Belang en de BUVO bin-
nen een zogenaamde klankbordgroep.

Bestemmingsplan Buitenpost centrum
Het bestemmingsplan geeft een planologische regeling voor 
het centrumgedeelte van Buitenpost. Er gelden meerdere be-
stemmingsplannen voor het centrum die verouderd zijn. Het 
bestemmingsplan Buitenpost centrum geeft ruimtelijke kaders 
en sturingsmogelijkheden om de kwaliteit van het centrum te 
behouden en, waar nodig, te versterken. In het plan worden 
in het algemeen de bestaande functies vastgelegd. Het plan 
verschaft dus geen basis voor (grootschaliger) ontwikkelingen 
waarover nog geen of te weinig duidelijkheid bestaat. Plano-
logische medewerking aan laatstbedoelde ontwikkelingen zal 
daarom later door middel van afzonderlijke ruimtelijke proce-
dures tot stand moeten komen, waarbij een locatiegerichte 
beoordeling kan plaatsvinden.

Centrum
De Christinastraat en een deel van de Voorstraat, de Kerk-
straat en de Schoolstraat hebben de bestemming centrum 

gekregen. Het gaat, behalve de Christinastraat, om het deel 
van de Voorstraat vanaf de bakkershoek tot en met nummer 
19, de Kerkstraat tot en met nummer 39 en 62 en de School-
straat 1, 3 en 5. Voor dit gebied wordt gestreefd naar ontwik-
keling en vitaliteit. Dat moet te bereiken zijn door in dit gebied 
ruimte te geven voor verschillende centrumfuncties zoals be-
staande en nieuwe detailhandel, kleinschalige bedrijvigheid 
en dienstverlening. Het overige deel van de Kerkstraat, de 
Voorstraat 1 tot en met 16 en 38 tot en met 52 en Stations-
straat 2 tot en met 6 zijn aangemerkt als aanloopgebied naar 
het centrum en hebben de bestemming Gemengd gekregen. 
In dit gebied is een mix van wonen en werken mogelijk. In 
de aanloopgebieden is veel bebouwing aanwezig die in be-
ginsel geschikt kan zijn voor (kleinschalige) bedrijvigheid. De 
mogelijkheden zijn in dit gebied daarom ruimer dan in het 
woongebied. Nieuwvestiging van detailhandel wordt binnen 
dit gebied niet toegestaan. Deze mogelijkheid wordt alleen in 
het centrumgebied geboden.

Wonen
Enkele zones zijn als woongebied aangeduid. Het gaat om 
de woningen aan de Berkenlaan, Julianalaan 2a, Parklaan, Ire-
nestraat 1a, Schoolstraat 2 tot en met 14 en 19 en 21, Stati-
onsstraat 1 tot en met 13 en 8 tot en met 16, Herbranda en 
Kuipersweg 1 en 3 en 2 tot en met 30. Binnen de bestemming 
Wonen is het uitgangspunt dat de woonfunctie de primaire 
functie dient te blijven. Wel wordt binnen de bestemming 
Wonen de mogelijkheid geboden voor een aan-huis-verbon-
den beroep of bedrijf. Naast bovenstaande bestemmingen zijn 
percelen met een bijzondere functie, bijvoorbeeld een school, 
kerk of bedrijf, als zodanig bestemd. In het bestemmingsplan 
is een wijzigingsgebied opgenomen voor de percelen Voor-
straat 10 tot en met 16. In dit gebied speelt een ontwikkeling 
waar de gemeente in principe positief tegenover staat (nieuw 
plan Woonexpo Kapenga). Deze ontwikkeling is echter nog 
onvoldoende concreet/zeker om bij recht in dit bestemmings-
plan op te nemen. Een deel van het centrum heeft een aan-
vullende bestemming voor de archeologische waarden in het 
gebied. Ter bescherming van deze waarden is het bouwen 
van bouwwerken groter dan 50m2 en het uitvoeren van werk-
zaamheden groter dan 50m2 en dieper dan 30 cm. pas toege-
staan nadat met een archeologisch onderzoek is aangetoond 
dat er geen archeologische waarden zijn aangetroffen of dat 
deze waarden niet onevenredig worden geschaad.

Ontwikkelingsvisie Buitenpost centrum

De Voorstraat ter hoogte van de Gerbozalen. (foto: gemeentearchief)



E e n  m a a t j e  k l e i n e r ?
I k  z i e  h e t  a l ,  n u  j i j  n o g !

WWW.PERSONALTRAINERFORYOU.NL 

De nieuwe herfstcollectie 
hangt voor u/jou klaar!



Baby’s en peuters genieten van muziek. Al heel vroeg 
hebben baby’s interesse in klanken en geluiden. Een 
peuter die muziek hoort gaat vaak spontaan klappen 
en dansen. Jonge kinderen en muziek horen van na-
ture bij elkaar. Bij voldoende deelnemers start deze 
cursus ook in It Koartling op donderdagmorgen om 
9.30 uur. Na afloop is er een kopje koffie. De kosten 

voor deze cursus variëren. Dit hangt namelijk af van 
de locatie waar de lessen plaatsvinden. De  richtlijn is 
tussen de € 70,- en € 80,- voor 10 lessen. Kijk ook even 
op de website: www.lutskepilat.nl. Voor vragen en op-
gave: lutskepilat@hetnet.nl, tel. 0512-352143 of bij It 
Koartling, tel. 542772.
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ANBI-status voor It Koartling
Begin september heeft de Belastingdienst de Stichting Sociaal Cultureel 
Werk Buitenpost aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). De ANBI-status geldt vanaf 1 januari 2013 en is voor onbepaalde 
tijd toegewezen. Het verkrijgen van de ANBI-status maakt It Koartling 
aantrekkelijker voor mensen die een gift willen doen: deze is door de 
aanwijzing fiscaal aftrekbaar. Omgekeerd hoeft een ANBI geen belasting 
te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt.

Een kort overzicht van de voordelen
- Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen 

en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
- Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft 

de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
- Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
- Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde 

voorwaarden een gift aan een ANBI.
- Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- 

of vennootschapsbelasting.
Zoals vaak het geval is ligt het in de praktijk allemaal nét wat ingewikkelder, 
maar het voorgaande geeft de hoofdlijnen correct weer.

Voor It Koartling is van onmiddellijk belang dat de jaarlijkse teruggave van 
de energiebelasting door de ANBI-status wordt veiliggesteld en dat de 
vrijwilligers die voor It Koartling werkzaam zijn daarvan nu belastingvoordeel 
kunnen hebben. Met het verkrijgen van de ANBI-status door It Koartling 
telt Buitenpost op dit moment maar liefst 28 instellingen en organisaties 
die door de Belastingdienst als ANBI zijn aangewezen.

Voor meer informatie: secretariaat@itkoartling.nl

Nadat in het voorjaar 
van 2013 de elektrische 
installatie in It Koartling 
grondig werd gecon-
troleerd en na diverse 
aanpassingen volledig in 
overeenstemming werd 
gebracht met de actu-
ele veiligheidseisen, is 
in augustus de grote zaal 
onder handen genomen. 
Dit alles gebeurt in het 
kader van grootschalig 
onderhoud aan het ge-
bouw. Daarnaast maken 
wijzigingen in het gebruik van de accommodatie ver-
schillende aanpassingen aan ruimte en inrichting no-
dig. Aldus togen beheerders, bestuursleden en vrijwil-
ligers afgelopen augustus gezamenlijk aan het werk 
om de versleten parketvloer uit de grote zaal te ver-

wijderen. Ook het vaste 
podium verdween. Daar-
door nam het netto vloer-
oppervlak met zo’n 50% 
toe. Vervolgens legde 
een stoffeerbedrijf een 
mooie en strakke mar-
moleumvloer in de grote 
zaal. De nieuwe vloer is 
duurzaam, onderhouds-
vriendelijk en hygiënisch. 
Met de nieuwe vloer kan 
It Koartling weer jaren 
met de grote zaal voor-
uit. Het wordt nog beke-

ken op welke wijze een alternatief voor het verdwenen 
podium kan worden gerealiseerd. Gebruikers hebben 
in elk geval sinds eind augustus de beschikking over 
een veel grotere en aantrekkelijke ruimte, die aan veel-
zijdigheid niets heeft ingeboet.

SUSKA spreekuur voor uitkerings-
gerechtigden in It Koartling

Het Samenwerkingsverband Uitkeringsgerech-
tigden Steunpunt Kollumerland/Achtkarspelen 
(SUSKA) is met ingang van maandag 16 sep-
tember 2013 begonnen met het houden van een 
tweewekelijks spreekuur in It Koartling. Daarmee 

gaat een wens van velen in vervulling. Het SUSKA geeft informatie en 
advies op het gebied van sociale zekerheid. Dat is hard nodig, want als het 
gaat om arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en bijstand is de regelge-
ving ronduit ingewikkeld. Bovendien is er onlangs veel gewijzigd en staan 
nog méér veranderingen op stapel. Menigeen dreigt dan ook vast te lopen 
in de wirwar die daardoor is ontstaan. Het SUSKA geeft niet alleen infor-
matie en advies, maar biedt ook concrete ondersteuning. Via de spreek-
uren van het SUSKA kunt u uw persoonlijke situatie, evenals al uw vragen, 
voorleggen aan een van de gespecialiseerde vrijwilligers. Naast het reeds 
bestaande spreekuur in Surhuisterveen is onlangs ook een spreekuur ge-
start in Buitenpost, en wel op iedere 1e en 3e maandagmiddag van de 
maand van 14.00 tot 16.00 uur in It Koartling. Meer informatie vindt u op: 
http://suska-fsu.nl/

Aan de adviezen van het SUSKA zijn geen kosten verbonden. Wanneer 
sprake is van begeleiding naar een instantie kan een bijdrage worden ge-
vraagd in de reiskosten die de vrijwilligers hebben gemaakt.

Maak eens serieus kennis met 
It Koartling
Al meer dan veertig jaar houdt It Koartling zich bezig met sociaal-cultureel 
werk. In al die jaren is de instelling in wijde omgeving uitgegroeid tot een 
begrip. Hetzelfde kan helaas níet worden gezegd over het werkveld van It 
Koartling. Aan het imago van It Koartling schort niets: dat heeft onderzoek 
door de Stenden Hogeschool uit Leeuwarden aangetoond. Dat wil echter 
niet zeggen dat iedereen ook een juist idee heeft waarvoor de organisatie 
precies staat. In de ruim veertig jaar dat de Stichting Sociaal Cultureel 
Werk Buitenpost bestaat is er bovendien nogal het een en ander in de 
samenleving veranderd. 

Spijtig genoeg blijkt op dit moment dat veel inwoners van Buitenpost, 
maar ook trouwe bezoekers van It Koartling, een onvolledig en onjuist 
beeld hebben van wat sociaal-cultureel werk nu eigenlijk inhoudt. Het-
zelfde geldt voor menig politicus en bestuurder. Dat is erg jammer, want 
dit leidt tot misverstanden en onbegrip. Eén zo’n misplaatste veronder-
stelling is, dat het bij sociaal-cultureel werk alleen maar gaat om leuke en 
vooral vrijblijvende activiteiten voor kinderen en jongeren. Politici zien het 
daarom graag als een werkveld waarop in een tijd van bezuinigingen best 
nog eens éxtra beknibbeld kan worden.

Dit alles was voor het bestuur van It Koartling aanleiding om in juni van dit 
jaar een folder samen te stellen, waarin het sociaal-culturele werk centraal 
staat. In folder wordt kort en bondig uitgelegd waarvoor de Stichting Soci-
aal Cultureel Werk Buitenpost staat en wat het werkveld sociaal-cultureel 
werk inhoudt. Dat maakt de folder eigenlijk tot verplichte leesstof voor 
iedereen. De folder wordt sinds eind juni 2013 verspreid onder belangstel-
lenden, maar is bovendien als download beschikbaar op de website de 
organisatie: www.itkoartling.nl.

Voor meer informatie: secretariaat@itkoartling.nl

Zaterdag 14 september was het een gezellige drukte 
bij de jaarlijkse cursusmarkt van It Koartling. Op deze 
cursusmarkt presenteerden de docenten zich en lie-
ten de cursisten zien wat er allemaal op de cursussen 
kan worden gemaakt. De schildersclub exposeerde 
prachtige schilderijen. Van de cursus tekenen en schil-
deren hingen er mooie tekeningen en schilderijen. Er 
stonden fantasievolle en kleurrijke werkstukken van 
de keramiekcursisten en de nieuwe docente Margreet 
Wierda was aanwezig om één en ander toe te lichten.
Edelsmid Else Beishuizen toonde prachtige sieraden 
en ook hier waren letterlijk schitterende werkstukken 
van cursisten te zien, die bij haar in de cursus zitten. 
Docente spaans, Klaske Kommery, gaf inlichtingen 
over de cursus die zij gaat geven. Er hingen mooie 

quilten en er waren kettingen te bewonderen, die in 
de workshop sieraden van glas gemaakt kunnen wor-
den.Voor de cursus digitale fotografie was de fotograaf 
Jerry Tillema aanwezig. Zijn cursus was dit voorjaar 
een absolute bestseller. En dit is nog maar een deel 
van de vele cursussen die weer van start gaan bij vol-
doende deelnemers. Heeft u na deze opsomming zin 
gekregen om uw licht eens op te steken, over één van 
de diverse cursussen die nu van start gaan, kom dan 
gerust eens langs of vraag inlichtingen bij een van de 
hierna te noemen coördinatoren. 

Voor digitale fotografie, de computercursus en 
de fotoclub: Johan Kootstra, tel. 541322, e-mail: 
j.kootstra94@upcmail.nl.

Voor keramiek, edelsmeden, tekenen en schilderen 
en spaans: Joyce van der Laaken, tel. 542465, e-mail: 
laaken25@live.nl.

Voor muziek op schoot, de kruidencursus en luisteren 
naar muziek: Evertje Gatsonides, tel. 542772, e-mail: 
evertje.gatsonides@upcmail.nl.

Voor quilten, de workshop sieraden van glas, de work-
shop bloemen en de workshop pretex: Joke de Vries, 
tel. 543803, e-mail: jokedevries49@live.nl.

Voor de leesgroep, tekenen en haar technieken en de  
schildersclub: IJttje Veenstra, tel. 840221, e-mail: ijttje.
veenstra@live.nl.

Veel belangstelling tijdens cursusmarkt in It Koartling

De nieuwe vloer in de grote zaal. (foto: It Koartling)

Veel belangstelling van jong en oud voor de cursusmarkt in It 
Koartling. (foto: Hielke Boorsma)

Binnenkort starten opnieuw een cursus computerge-
bruik voor beginners en een cursus voor gevorderden. 
Bent u een beginner in het gebruik van uw computer of 
wilt u er gewoon nog iets meer van weten, dan is dit 
een kans om dat bij te spijkeren. Onder kundige leiding 
wordt u dan stapsgewijs èn praktisch ruim voldoende 
uitgelegd om uw laptop of pc voor de dagelijkse zaken 
te kunnen gebruiken. De cursusavond wordt nog in 
overleg bepaald. Kosten: € 75,-. Opgave bij: Johan Koot-
stra, tel. 541322 of e-mail: j.kootstra94@upcmail.nl.

Ook de Fotoclub wordt op 15 oktober weer opge-
start. U kunt hier onder leiding van een ervaren foto-
graaf inspiratie opdoen, uw en andermans werk (la-
ten) beoordelen en u verder verdiepen in wat er met 
de fotocamera allemaal mogelijk is. De cursusavond 
vindt 1x per maand plaats, in totaal 8x van oktober 
tot en met mei. Kosten: € 75,-. Ook hiervoor kunt u 
zich opgeven bij: Johan Kootstra, tel. 541322, e-mail: 
j.kootstra94@upcmail.nl.

Nog plaats bij cursus computergebruik en de fotoclub!

Grote zaal It Koartling vernieuwd

Meedoen aan een cursus muziek op schoot?

Wat doe je met spullen die het niet meer doen? Een 
apparaat dat niet meer werkt, een stoel waarvan de 
poot loszit, speelgoed dat niet meer werkt, een broek 
met een scheur erin? Weggooien? Mooi niet! Dit is de 
slogan van het Repair Café. Het Repair Café wil een 
bijdrage leveren aan het verkleinen van de afval berg. 
Het bespaart grondstoffen en beperkt de CO² uitstoot. 
Vaak blijkt het heel eenvoudig om iets te repareren en 
kunnen we zo voorkomen dat het wordt weggegooid. 
Dat is ook nog eens voordelig! Maar bovendien blijkt 
samen repareren ook heel gezellig en leer je elkaar op 

een andere manier kennen. Inmiddels zijn er al vele 
Repair Café’s in Nederland. Het idee is ontstaan in Am-
sterdam. Voor meer info zie: www.repaircafe.nl.
It Koartling ondersteunt de doelstellingen van het Re-
pair Café van harte en stelt daarom graag ruimte en een 
drankje beschikbaar. Het repair café zal gehouden op 
iedere 1e zaterdag van de maand van 13.00 tot 17.00 
uur. De opening zal plaatsvinden op zaterdag 5 oktober 
en zal verricht worden door wethouder Marten van der 
Veen. Direct na de opening zitten de vrijwilligers klaar, 
om samen met u, uw spullen te repareren.

Zaterdag 5 oktober Buitenposter Repair Café van start 
in It Koartling



E e n  m a a t j e  k l e i n e r ?
I k  z i e  h e t  a l ,  n u  j i j  n o g !

WWW.PERSONALTRAINERFORYOU.NL 

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

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

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

bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 11 oktober.

Oplossing prijspuzzel juni.
De puzzel in het juninummer heeft 34 correcte inzendingen opgeleverd! 

De oplossing luidde: goede feestdagen. 
De winnaar is: Henny Balk, De Lange Schoor 9.

Pri jspuzzel
door Gryteke van IJsseldijk

bladeren

her fst

pompoenen

regen

weegschaal

bramen

her fstmaand

prinsjesdag

september

f ruitmaand

maagd

pruimen

troonrede

borgers  5 k i lo € 3,95

nieuwe oogst elstar appels 2 ki lo € 3,50

reine victoria pruimen 1 ki lo € 2,50

andijvie 1/2 k i lo € 0,69

Openingstijden

Groot assortiment 

agenda’s en kalenders 2014

nu binnen!
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In het notulenboek van Plaatselijk Belang Bui-
tenpost staat in het jaarverslag van de ledenver-
gadering van 22 september 1954 vermeld: “Ons 
dorp is dan eindelijk voorzien van de zoo lang 
begeerde en zoo nodige waterleiding, waarover 
jarenlang is gesproken voor het eindelijk werke-
lijkheid werd”. In de vier voorgaande artikelen in 
deze reeks werd beschreven hoe Plaatselijk Be-
lang Buitenpost (PBB) in de voorgaande 25 jaar 
tevergeefs zich had ingespannen om deze voor-
ziening te realiseren. In dit laatste deel  een te-
rugblik over hoe het ‘water uit de kraan’ in ons 
dorp er toch kwam en wat hieruit misschien aan 
nuttigs voor PBB valt te leren.

Dat in 1953 de 
water le id ing 
naar ons dorp 
werd gegraven 
is voor een niet 
onbe lang r i j k 
deel het resul-
taat van een ge-
luk bij een heel 
groot ongeluk. 
De Tweede 
Wereldoorlog 
had diepe spo-
ren nagelaten 
in Nederland. 

Naar schatting vond er in de jaren 1940-1945 een ver-
nietiging van de helft van de kapitaalgoederen (bedrij-
ven, infrastructuur, etc.) in Nederland plaats als gevolg 
van de Duitse bezetting. Er was een enorme operatie 
nodig om ons land weer aan het draaien te krijgen, nu 
bekend onder de naam ‘Wederopbouw’. De overheid 
nam het op zich, onder andere door een strak geleide 
loonpolitiek en een groot beroep op onzelfzuchtig-
heid van de bevolking, het land op een doordachte 
en planmatige manier weer op te bouwen. Ze werd 
hierbij ook geholpen door financiële ondersteuning van 
de Verenigde Staten in de vorm van de zogenaamde 
‘Marshall-hulp’.

Wederopbouw
Maar ‘de Wederopbouw’ ging verder dan het herstel-
len van ons land naar de situatie van voor de oorlog. De 
Nederlandse regering had de ambitie om ons land ook 
op een hoger niveau te brengen en op te laten gaan 
in de vaart der volkeren. Niet alleen moest de oude 
kapotte infrastructuur worden hersteld, er moest ook 
geïnvesteerd worden in de ontsluiting van achtergeble-
ven gebieden en in de ontwikkeling van haar inwoners 
en werd er een actief industrialisatiebeleid gevoerd. 
Achtkarspelen en een groot deel van oostelijk Fries-
land werden zeker beschouwd als “ontwikkelingsge-
bied”. Om onze streek op een hoger plan te brengen 
werd er ondermeer geld gestoken in nieuwe wegen, 
in de water-, gas- en elektriciteitsvoorzieningen, in de 
gezondheidszorg en het onderwijs. Zelfs was dit het 
moment waarop het maatschappelijk werk ontstond 
om de ingezetenen op weg te helpen naar het ideaal-
beeld van “een moderne burger”.

Fouten van het verleden
Vanzelfsprekend kon dit allemaal niet in een paar jaar 
gestalte krijgen en het duurde zeker tot het eind van 
de jaren vijftig voordat dat pas enigzins zichtbaar werd. 
Tijdens dat proces werd ook duidelijk wat de gevolgen 
waren van de zuinige en behoudende politiek die tot 
dusverre de ontwikkeling van onze gemeente had be-
paald. Zo werd in een artikel in de Leeuwarder Courant 
van 21 augustus 1951 gesneerd: “De grote fout die 
zich nu wreekt is evenwel dat voorheen verzuimd is 
een gemeente als Achtkarspelen op peil te brengen 
door aanleg van waterleiding, betere wegen, stichting 
van vakscholen en andere onderwijsinrichtingen en 
woningbouw. Op het ogenblik is men bezig die achter-
stand in te halen maar het zal nog jaren duren voordat 
hiervan de vruchten kunnen worden geplukt”. Maar 
hierbij moet niet onvermeld blijven dat tot dan, veel 
van de bovengenoemde zaken afhankelijk waren ge-
weest van het initiatief van de particulier (zoals PBB) 
en de gemeente. Achtkarspelen heeft door verschil-
lende omstandigheden in heel haar bestaan altijd tot 
de armste gemeentes van ons land behoord. In een 
tijdperk waarin er lang maar minimale subsidie van het 
Rijk was en er nog helemaal geen geld ‘uit Europa’ 
bestond, was dit een niet onbelangrijke rem op voor-
uitgang. 

Handelende overheid
In ieder geval was dit wel het moment waarop de Inter-

communale Waterleiding Gebied Leeuwarden (IWGL), 
het bedrijf dat in de watervoorziening van noordoost 
Friesland voorzag, met de hulp van de overheid door 
de decennialange besluiteloosheid heen kon breken 
en er in snel tempo begonnen werd met het leggen 
van nieuwe delen waterleidingnet. Zo werden in het 
begin van de jaren vijftig als eersten in Achtkarspelen 
de dorpen Buitenpost, Kootstertille en Surhuisterveen 
op het pompstation in Noordbergum aangesloten. 
Begin 1953 bereikten de werkmannen, die deels nog 
met behulp van kruiwagen en schep sleuven groe-
ven waarin de leidingbuizen werden gelegd, de wes-
tingang van ons dorp en in november was praktisch 
heel Buitenpost aangesloten. Van Achtkarspelen kon 
dit pas in 1959 worden gezegd. De eerste prioriteit bij 
de aanleg van de waterleiding was in die periode uit-
drukkelijk de industriebevordering. Ongetwijfeld zou 
het aspect ‘gezondheid en hygiëne’ nu op de eerste 
plaats staan, maar de groei van industrie en landbouw 
met het daaraan verbonden werk en financieel voor-
deel, bepaalden indertijd nog de bestuurlijke gedach-
tenwereld. Overigens waren ook nog niet alle burgers 
van ons dorp en omstreken overtuigd van het grote 
nut van drinkwater uit de kraan. Tijdens een raadsver-
gadering van eind 1953 moest het college van B&W 
opnieuw bevestigen dat er bijna geen uitzondering kon 
bestaan op de plicht om op het waternet aangesloten 
te worden “omdat de waterleiding tot de noodzake-
lijke levensbehoeften behoort”. Een zinsnede die pas 
nu in ons waterleidingsverhaal echt kracht krijgt. 

Vroeger en nu
Het water uit de kraan is tegenwoordig vanzelfspre-
kend en het lijkt nu ondenkbaar dat er ooit aan de voor-
ziening van deze onmisbare levensbehoefte getornd 
kan worden. Toch is het ironisch om op te merken hoe 
heden en verleden zeker niet verschillende werelden 
zijn. Het IWGL ging over in het Waterleidingbedrijf 
Friesland. De gemeente verkocht haar aandeel daarin 
in de jaren tachtig  weer aan een particulier, NUON, 
en daarna werd Vitens er eigenaar van. Direct na de 
oorlog was het voor de overheid vanzelfsprekend dat 
zij het voortouw nam bij de moderne nutsvoorzienin-
gen en was er geen sprake van dat anderen dan de 
overheid het daarover te zeggen zouden kunnen heb-
ben. De afgelopen drie decennia kwam dit op de kop 
te staan. Ondertussen zijn er weer criticasters in het 
geweer gekomen tegen het feit dat veel van onze on-
misbare gas-, water-, elektriciteit-, communicatie- en 
transportbedrijven door particulieren uitgebaat wor-
den. Vragen over de kwaliteit, continuïteit en verschil-
len in belangen komen dan naar boven. Ook is het 
curieus op te merken dat in “deze  tijd van een terug-
schrijdende overheid” men meer zaken van algemeen 
belang weer terug wil brengen bij particulieren. Zo is 
zwembad De Kûpe in ons dorp een voorbeeld van wat 
er gebeurt als de gemeente ergens een handdoek in 
de ring gooit. In dit geval gelukkig nog wel een positief 
voorbeeld overigens. Maar de werking en effectiviteit 
van het particuliere initiatief is ook op andere wijze op 
de pagina’s van ons oude notulenboek terug te lezen. 
Terwijl in 1853 de eerste voorzieningen op het gebied 
van water elders in Nederland onstonden, worstelde 
ons dorp vijfenzeventig jaar later nog steeds met de 
vraag over de noodzakelijkheid en de kostprijs ervan. 
Pas dertig jaar later kwam ze er, met de leidende hand 
van de overheid. 

Rolverdeling
En zo is Plaatselijk Belang is zich er steeds vaker van 
bewust dat ze als particuliere organisatie niet steeds 
meer betrokken kan worden in zaken die een exper-
tise, tijd, energie en verantwoordelijkheid vragen die zij 
als verzameling betrokken ‘amateurs’ niet kan leveren. 
De vooruitgang op veel fronten heeft er gelukkig voor 
gezorgd dat we nu kunnen leven zoals we leven. Maar 
de rolverdeling van overheid en burger daarin  is een 
voortdurend vraagstuk, zo niet een spanningsveld. Het 
notulenboek herinnert ons er aan.

Werk in de Kerkstraat anno 1958. (foto: PBB)

Uit het notulenboek van Plaatselijk Belang: 

de komst van de  waterleiding -deel 5-

Bedankt alle leave minsken dy’t fan 
ús fytstochten in ûnferjitlik feest 
makke ha. Bouboeren bedankt 
foar it weagjende nôt, foar de râ-
nen fan de ekers sa moai ynsiedde 
mei blommen. Wat in kleuren, de 
giele sinneblommen der boppe út 
tsjin de blauwe loft. Greidboeren, 
jim bedankt foar it heawinnen. Wat 
in heawaar! En neat rûkt sa lekker 
as it skodzjen fan farsk hea. Even 
wie ik wer sechstjin en krige myn 
earste tút yn in heabultsje oan ‘e 
mar. Hea…hearlik! Bedankt foar de 
kij bûten yn it lân. Miskien is op ‘e 

stâl better foar de kij, de molke of 
de boer syn sinten, mar wy ha der 
fan genoaten. De stank fan it jarjen 
mei dy yslike ynjekteurs hienen wy 
der op ta. Bedankt minsken foar 
alle wielderige tunen. Moai ûn-
derhâlden, in lust foar it each, wy 
hoefden der allinnich mar by lâns 
te fytsen. En wat ha wy lekker iten 
fan de kersen, prommen en reade 
beien, sa mar te keap oan ‘e wei. 
Hjoed gjin fytsdei, wy moatte yn 
‘e tún, dy is yntusken hielendal 
oergroeid. Mar wy dogge it graach 
foar al dy dankbere foarbygongers.

Bedankje 
door Janne Oosterwoud

Kuipersweg 54. Het monumentenregister vermeldt, dat de voormalige remise achter dit 
pand, grenzende aan een parkeerplaats aan de Vaart, afkomstig is van een onbekende 
spoorwegmaatschappij en op genoemde plek dienst deed als brandstoffenloods. Deze 
remise is gebouwd in 1867, aldus een inscriptie in een baksteen: M.H.F. 1867. De on-
dersteboven gemetselde baksteen bevindt zich links van de deur in de derde travee 
(gewelfvlak) van de zuidgevel. Vanwege de bouwwijze (systeembouw) kon de remise 
worden gedemonteerd en per schip van Leeuwarden via de Vaart naar Buitenpost wor-
den verplaatst. In 1926 werd de remise hier weer opgebouwd voor K. Jansen. In 1973 
zijn de dakpannen vervangen door golfplaten.  (foto: Hielke Boorsma)

Het monument

Meldpunt  bedr i jv igheid

> Eerste bedrijfsopleidingen in Innovatiehuis Lauwersdelta
Met ingang van september 2013 organiseert Fritech Personeelsdiensten 
in samenwerking met Jolmers IVVO op regelmatige basis erkende be-
drijfsopleidingen in Innovatiehuis Lauwersdelta. Het gaat hierbij onder an-
dere om opleidingen op het gebied van BHV, VCA, Veilig werken langs de 
weg en Heftruck-certificaat. Op donderdag 12 september 2013 vond de 
eerste bedrijfsopleiding in Innovatiehuis Lauwersdelta plaats. Het betrof 
hier een VCA-cursus inclusief examen voor een groep van tien deelne-
mers. Voor meer informatie over de diverse opleidingen in Innovatiehuis 
Lauwersdelta verwijzen wij u naar: www.fritech.nl.

> Evangelische boektiek Levend Water  nieuw in Kerkstraat
Op 28 september is er een grandioze opening van de tweede vestiging 
van Evangelische Boektiek Levend Water in ons dorp, de aanvang is 10.00 
uur. De gehele dag zijn er presentaties van diverse stichtingen, muziek en 
er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. De Boektiek is gevestigd 
aan de Kerkstraat 26 (voormalig pand juwelier Sidia). U wordt van harte 
uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.

> Overlast werkzaamheden Voorstraat
Onze adverteerders aan de Voorstraat/Oost hebben ongetwijfeld last van 
de renovatie die de toegang tot het centrum aantrekkelijker moet maken. 
Ondanks de opbrekingen van het wegdek staan de volgende winkeliers 
net als altijd volledig tot uw beschikking: Loonbedrijf J. Sipkema, voor 
het huren van een minikraan en handel in zand en grond; The Point, voor 
het houden van een feest(je), een hapje en een drankje; Buitengewoon 
Buitenpost, voor de laatste damesmode en gewoon even sneupen in de 
kledingrekken; Modista, voor bruidsmode en bruidsstoffen en natuurlijk 
kledingreparatie; Kobutex, de grootste leerspeciaalzaak van het Noorden, 
met de nieuwe wintercollectie; Profile Wiersma, de fietsspecialist, voor 
nieuwe fietsen, fietsaccesoires, reparaties en de winterbeurt voor uw hui-
dige fiets.

Aanlegstatus 1953. (foto: PBB)

Spits gezegde
Als je jezelf een beet je vergeet,
ga je meer belang hechten aan anderen. 
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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.



In vervolg op de ansicht van de Jeltingalaan in de vorige uitgave van de Binnenste Buiten Post nu een opname van de volgende zes 
woningen aan de Jeltingalaan. Deze opname is uit noordelijke richting genomen. De eerst woning is in opdracht gebouwd en daarna 
bewoond door de familie Jan Heins. Daarna woonde hier de familie van der Zaag en nog later de familie Tonnie Visser. Vanaf 2005 woont 
hier de heer Bouwe van der Wal. In de tweede woning woonde de familie J. Witterholt, vervolgens de familie T. Riemersma en vanaf 
1989 woont hier de familie Wim van der Veer. Het huis hiernaast is gebouwd in 1958 door timmerman Roel Zijlstra in opdracht voor de 
familie Tabe van der Zwaag, nu bewoond door zoon Klaas van der Zwaag. In de vierde woning woonde vroeger de familie Anton Haytink. 
In 1944 kwam zijn broer Jacob G. Haytink hier wonen. Zijn vrouw, de 96-jarige mevrouw N.C. Haytink woont nog steeds zelfstandig in 
deze woning. Hiernaast woonde de familie Fokke Jongsma, daarna de familie Teade Kooistra. De laatste woning is in 1954 gebouwd 
door eigenaar bewoner E. Meetsma, vervolgens woonde hier de familie Veld. Daarna bewoonde de familie Hille Meetsma deze woning 
en tegenwoordig Rommie Dijkstra.
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Vrijwilliger bij De Kruidhof
Elke maand ver telt een vrijwilliger van 
De Kruidhof over zijn of haar werk . Deze 
keer is Hilly Ausma aan het woord, die ‘al 
sinds de vorige eeuw’ werk zaam is bij De 
Kruidhof. ‘ Zullen we het dan op zo’n 15 
jaar houden? ” “ Is prima hoor, ik vind ’t 
best.”  Uit zo’n ant woord kun je al opma-
ken dat we hier te maken hebben met een 
nuchter mens en dat kan kloppen, want 
Hilly komt oorspronkelijk uit Groningen. 
Bij De Kruidhof werkt ze als vrijwilligster 
bij de receptie. “Sommige mensen zien 
het gelijk dat ik uit Groningen kom. Voor-
al als ik m’n oorbellen van de Grunninger mollebonen in heb. Ja, die zijn 
door een edelsmid gemaakt naar voorbeeld van dat t ypisch Groningse 
boontje.”
In de loop der jaren is er aardig wat veranderd in haar werk zaamhe-
den. “Eerst zaten we in het ‘groene gebouwtje’ en verkochten we f les-
jes par f um die op De Kruidhof werden gemaakt. Nu hebben we t wee 
balies en een hele geschenkenwinkel erbij .  We hadden een oude kassa 
die nog wel eens vast kwam te zit ten, nu hebben we een pinautomaat 
en een scanner voor de museumjaarkaar ten en abonnementen. Er zijn 
speciale abonnementen gekomen, bijvoorbeeld de Pake&Beppekaar t. 
Dan kunnen grootouders met de kleinkinderen komen. Dat is een groot 
succes hoor; vooral sinds we een educatieve speeltuin hebben en het 
Trollenpad. Voor slechts € 1 ,00 krijgen kinderen dan een rugzakje met 
wat lekkers erin en kunnen ze spoorzoeken door de tuin. Opa en oma 
hebben dan wel eens moeite om die kinderen weer mee naar huis te 
krijgen! ”
Meestal zit Hilly alleen achter de receptie, maar als er veel drukte 
wordt ver wacht met iemand erbij .  Straks, op 12 oktober bij de Oogst-
dag bijvoorbeeld. Kinderen kunnen dan pompoenen uithollen en er is 
een gezellige markt. Die dag staat Hilly achter één van de kraampjes. 
“ Vroeger was je een soor t oproepkracht; dan werd je gebeld als je nodig 
was. Nu werken we met een rooster. Je kan dan zelf invullen wanneer 
je wilt komen.” 
Na de Oogstdag gaat de tuin in winterslaap en zit Hilly ’s werk erop tot 
maar t. Vóór de opening van het nieuwe jaar wordt er een klussendag 
georganiseerd voor de vrijwilligers. Hilly en collega’s van de receptie 
pakken dan de grote doos met (bloemen)zaden uit die keurig op alfabe-
tische volgorde van de Latijnse naam op het rek bij de verkooptuin wor-
den uitgestald. Af wisseling genoeg dus in de werk zaamheden. Maar 
achter de balie werken is toch wel het leukst. Je komt steeds andere 
mensen tegen, met steeds andere verhalen. “ Ik doe graag vrijwilligers-
werk . Weet je, het is tegenwoordig steeds maar ikke, ikke, ikke. Het is 
toch veel leuker om iets voor een ander te kunnen betekenen! ” En bete-
kenisvol is het werk bij De Kruidhof zeker.

Nicoline Hooijmans

Reisactie Tresoar naar De Kruidhof  
Op 29 september kunnen mensen gratis reizen met het aksjeboek (actie-
boek) ‘Foarstelling’ van Caja Cazemier of het Kadoboek ‘Djipte van Atte 
Jongstra met de bussen en treinen van Arriva, NS en QBuzz in Friesland 
en voor de Arriva treinen ook in Groningen. Zie ook: www.moannefanit-
fryskeboek.nl. Tresoar organiseert die dag in De Kruidhof een aantal acti-
viteiten:
 
Schrijfster Aly van der Mark verzorgt gratis bij te wonen lezingen over haar 
boek ‘Fan roazen en framboazewyn’ en haar nieuwste boek ‘Het prieel op 
de heuvel’ in de kas van De Kruidhof om 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Duur 
30 minuten.
 
Daarnaast kunnen bezoekers gratis deelnemen aan rondleidingen door de 
tuinen van De Kruidhof waarbij bijzondere aandacht is voor planten die ook 
in het Florilegium van Fransiscus de Geest getekend en benoemd  zijn. 
Aanvang: 13.30, 14.30 en 15.30 uur.
 
De hele middag zullen er kinderactiviteiten worden verzorgd door het IJs-
tijdenmuseum. Kinderen kunnen een schelpje beschilderen, kettinkjes 
maken of een kleurplaat maken van ‘De Leeuwarder bloem’.
 
De Tsjirmerij zal de middag muzikaal versterken met Fryske Folkmuziek in 
de tuinen. De agenda van alle andere activiteiten rondom deze bijzondere 
expositie vindt u op: www.tresoar.nl.
 
Kosten
U betaalt alleen de normale entree van De Kruidhof, bezoekers met een 
museumkaart hebben gratis toegang. De tuinen zijn deze zondag open 
van 12 tot 17 uur.

Anne’s ansichten
door Anne van Lune

Vernieuwd interieur The Readshop

Zoals u wellicht gezien heeft zijn we al een 
tijdje aan het verbouwen. Aanleiding van 
deze rigoureuze verandering is het post-
kantoor. PostNL wil geen aparte balie meer 
maar samensmelten met de winkeltoon-
bank. Gezien de plaats waar de toonbank 
stond, was dit een goede reden om de hele 
winkel op z’n kop te zetten, met als doel 
u als klant nu en in de toekomst nog beter 
van dienst te kunnen zijn. Een positieve 
verandering voor u is dat het postkantoor 
voortaan dezelfde openingstijden heeft 
als de winkel. De winkel heeft voortaan 
een aparte in- en uitgang waardoor we de 
indeling hebben kunnen optimaliseren 
met meer overzicht en ruimte. Ook is er 
nu ruimte voor een nieuwe productgroep 
welke vanaf eind oktober in de winkel zal 
staan. Helaas heeft ING besloten om niet langer in Buitenpost te blijven vanwege bezuinigingen. Wel is er 
nu ING geldservice in de Poiesz supermarkt. Alle postzaken zoals verzenden, kentekens, kadokaarten, te-
lefoonkaarten, postzegels enz. zijn nu dus beschikbaar tijdens de volgende openingstijden: Ma. 13.00-18.00 
uur; Di. t/m Do. 8.30-18.00 uur; Vr. 8.30-21.00 uur; Zat. 8.30-17.00 uur en Zo. gesloten. Onze winkel biedt u 
zoals vanouds 800 titels tijdschriften, kantoorartikelen, boeken, wenskaarten en kadoartikelen. Ook kunt 
u bij ons terecht voor al uw (offi ciële) pasfoto’s en bij onze nieuwe zonnebank. We hopen dat u de nieuwe 
indeling mooi zult vinden en dat we u nog lang van dienst mogen zijn.

De volgende De Binnenste Buiten Post
wordt verspreid in de week van

21 oktober 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.

In het kader van Achtkarspelen 675 jaar zijn er 
historische fi etsroutes uitgezet 
(folder o.a. verkrijgbaar bij De Kruidhof, in de bibliotheek en op het gemeentehuis)




