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Van de  redact ie
Augustus
De redactie las in een landelijk 
dagblad een iets andere versie 
over het ontstaan van de maand-
naam augustus. In het jaar 8 vóór 
Christus besloot men de 6e maand 
van de toenmalige kalender, sexti-
lis genaamd, te vernoemen naar 
de eerste Romeinse keizer, Gaius 
Iulius Caesar Octavianus, beter 
bekend als keizer Augustus. Na 
de zeeslag bij Actrium in 31 vóór 
Christus werd hij de leider van 
Rome. Toen hij enkele jaren later 
de republiek herstelde en zijn be-
voegdheden aan de senaat terug-
gaf, kreeg hij de titel Augustus, 
wat ‘ de verhevene’ betekent. De 
Romeinse kalender telde t waalf 
maanden, maar begon in maart. 
Het woord ‘oogst ’ is afgeleid van 
de Latijnse naam augustus.
Vorig jaar augustus stond er bo-
ven het artikel van de redactie: Na-
zomer. De zomer zelf was toen niet 
om over naar huis te schrijven. De 
nazomer maakte nog wat goed. 
De vakantie 2014 zit er voor velen 
al weer op. Een enkeling zal die tijd 
van vrijheid en ontspanning nog 
genieten of nog tegoed hebben. 
Sommigen van u zijn, om welke 
reden dan ook, niet met vakantie 
geweest. Toch liet de afgelopen 
zomer zich van zijn goede kant 
zien. We hebben er allemaal op 
een of andere manier van kunnen 
genieten. Zoals u aan deze krant 
kunt merken, was de redactie al 
weer een tijdje in ’t spier. Oók dit 
nummer van De Binnenste Buiten 
liet zich zonder grote problemen 
vullen. Niet alleen met lezenswaar-
dige artikelen, maar tevens met 
wetenswaardige informatie en 
niet te vergeten: voldoende adver-
tenties. Hopelijk stimuleert deze 
vorm van adverteren de verkoop. 

Bûtenom: evaluatie zuidoostelijke rondweg (3)

Aanleg van de kunstgrasvelden op De Swadde
De aanleg van de kunstgrasvelden is van start gegaan. Dat kan niet zonder medewerking van een grote groep vrijwilligers. Op de foto een groot gedeelte van de 
vrijwilligers van de VV Buitenpost die helpen bij het onderhoud van het sportcomplex De Swadde. Het wachten is op de komst van de kranen en vrachtauto’s voor 
het afgraven en afvoeren van de grond voor de aanleg van de kunstgrasvelden

In het mei- en juninummer van De Binnen-
ste Buiten Post hebt u kunnen lezen welke 
effecten het nieuwste gedeelte van de rond-
weg om Buitenpost in het algemeen en in 
detail hebben op de verkeersstromen rond 
ons dorp en de bebouwde kom. In dit artikel 
wordt verder in onderdelen beschreven wat 
er is gebeurd en welke andere maatregelen 
ertoe kunnen dienen om de leefbaarheid en 
wat daarmee kan samenhangen te vergro-
ten.

Voorstraat
Medio 2011 is gestart met de planvorming over 
de herinrichting van de Voorstraat en het West. 
Samen met belanghebbenden is een ontwerp 
gemaakt, waarbij het verhogen van het verblijfs-
karakter uitgangspunt is geweest (30 en 60 km/
uur). 

Bewegwijzering
Met de aanleg van de rondweg is ook een visie 
ontwikkeld op de bewegwijzering. De beweg-
wijzering moet bijdragen aan het sturen van het 
verkeer op de manier zoals deze gewenst is en 
het meest bijdraagt aan de doelen. De manier van 
sturing is verder uitgewerkt in de verkeersvisie, 
welke is opgesteld in het kader van de planvor-
ming omtrent de Voorstraat. In deze visie vormen 
het West en de Kuipersweg de belangrijkste in-
valswegen voor Buitenpost vanaf de rondweg. 
Het grootste deel van het verkeer en de belang-
rijkste functies moeten via deze routes worden 
verwezen en deze invalswegen moeten qua 
inrichting geschikt zijn voor hun doel. Bewegwij-
zerde functies in Buitenpost zijn: Buitenpost (al-
gemeen), NS-station en De Swadde. De Swadde 
wordt vanaf de westkant verwezen naar de Jeltin-
galaan. Vanaf de zuid- en oostkant via de nieuwe 
oostelijke aansluiting van De Swadde. Het stati-
on wordt vanaf de zuid- en oostkant op dezelfde 
manier verwezen als De Swadde. Buitenpost zelf 
wordt verwezen via het West en de Kuipersweg 
en expliciet niet via de oostelijke entree. Over de 
bewegwijzering zijn door verschillende belangen-
groepen opmerkingen gemaakt en is er een aan-
tal  opvallende zaken geconstateerd:

- De verwijzing naar het station vanaf de westzij-
de ontbreekt.

- De verwijzing naar het station is niet uniform en 
bestaat uit zowel ANWB-borden als groene ge-
meentelijke bordjes.

- Verwijzing naar het centrum ontbreekt. Eenmaal 
in Buitenpost is het niet duidelijk waar het cen-
trum (parkeren) is.

Effecten verkeersintensiteit

Auto- en vrachtverkeer
Het vooraf opgestelde verkeersmodel voor 2020 
geeft een prognose voor het effect van de rond-
weg. Tellingen van de voor- en na-situatie geven 
inzicht in de daadwerkelijke effecten van de rond-
weg op wegvakniveau. Hoe de daadwerkelijke 
verkeersstromen zijn veranderd, is niet direct uit 
deze tellingen te halen. Op basis van kennis van 
de meest logische routes en de tellingen zijn de 
verschillende relaties beschouwd en is weerge-
geven wat met grote waarschijnlijkheid de effec-
ten op de verkeersstromen zijn. Dit resulteert in 
een plaatje waarop staat aangegeven op welke 
wegvakken, uitgaande van de geschetste wij-
ziging van stromen, een toe- of afname van het 
verkeer is te verwachten. Dit plaatje is tenslotte 
getoetst aan de uitgevoerde verkeerstellingen. 
Samengevat betekent dit dat:
- Daar waar doorgaand verkeer tussen de richting 

Surhuisterveen en de richting Groningen en Kol-
lum-zuid voorheen over de Izermieden/Trekweg 
of Kuipersweg-oost reed, gaat dat nu groten-
deels over de rondweg.

- Daar waar doorgaand verkeer tussen de richting 
Dokkum (N358) en Groningen, voorheen over 
de Voorstraat reed, gaat dat nu over de rondweg 
en via het bedrijventerrein De Swadde

- Het verkeer vanaf Twijzel richting Groningen 
reed voorheen over de Voorstraat en nu over de 
rondweg.

- Verkeer vanuit Buitenpost-zuid richting Kol-
lum-zuid of Groningen reed voorheen via de 
Voorstraat en nu deels via de rondweg.

- Verkeer tussen het bedrijventerrein De Swadde 
en de richting Surhuisterveen reed voorheen via 
de Kuipersweg en nu deels over de rondweg.

- Verkeer tussen het bedrijventerrein De Swadde 
en de richting Groningen reed voorheen via de 
Voorstraat en nu grotendeels via de nieuwe oos-
telijke aansluiting van bedrijventerrein De Swad-
de.

- Verkeer vanuit de richting Gerkesklooster van 
en naar de richtingen Kollum-zuid en Gronin-
gen reed voorheen via de Trekweg en nu via de 
Trekweg, Parallelweg en de rondweg.

 De wijziging in verkeersstromen, zoals hierbo-
ven beschreven, leidt tot een toe- en afname 
van verkeer op verschillende wegen. Opvallen-
de afwijkingen van de verwachting zijn:

- De hoeveelheid verkeer op de Trekweg richting 
Kollum is gelijk gebleven. De verwachting was 
dat dit hier zou toenemen.

- Het verkeer op de Jeltingalaan is toegenomen, 
waarschijnlijk door een toename van sluipver-
keer via het bedrijventerrein De Swadde. Ge-
dacht werd dat dit gelijk zou blijven.

- Het verkeer op de Trekweg (Gerkesklooster) en 
Izermieden is afgenomen. Ondanks de afna-
me op de Trekweg, bestaat het beeld dat nog 
steeds veel verkeer vanuit de richting Groningen 
dat naar Gerkesklooster moet via de Trekweg 
rijdt in plaats van de gewenste route via de rond-
weg en de Izermieden.

- Het gebruik van de rondweg en dus ook de afna-
me op de Voorstraat en de Kuipersweg ligt lager 
dan in het verkeersmodel werd aangenomen.

- Het gebruik van de Newtonweg op het bedrij-
venterrein De Swadde ligt lager dan in het ver-
keersmodel (voor 2020) werd aangenomen. 

De rondweg heeft ook geen zichtbaar effect ge-
had op de verkeersstromen van en naar Kollum. 
De hoeveelheid verkeer aan de westkant van Kol-
lum is ongewijzigd.

Fietsverkeer
De effecten van de aanleg van de rondweg op het 
fietsverkeer zijn niet objectief in beeld gebracht. 
Telgegevens ontbreken. Aangezien de primaire 
doelen ook niet direct een verschuiving van fiets-
stromen beoogt, is de intensiteit van het fietsver-
keer per wegvak minder belangrijk. Verkeersvei-
ligheid en bereikbaarheid voor het fietsverkeer 
komen in een volgend artikel aan bod.
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De pas opgerichte vereniging Bruisend Buiten-
post heeft twee doelen gesteld voor het eerst 
ejaar waarin we bezig zijn:
* Samenhang, dit bevorderen door een website 

te ontwikkelen voor heel Buitenpost
* Positieve ruimtelijke ontwikkeling.

Twee ambitieuze speerpunten, dat beseffen we ons 
heel goed. Voor de ontwikkeling van de website heb-
ben we genoeg steun en expertise van de ic-bedrij-
ven in Buitenpost.
Er is ook veel expertise over met name de leegstand 
en de economische ontwikkeling van een gebied. 
Bijvoorbeeld Platform 31, over het winkelgebied van 
de toekomst.
Platform 31 startte deze maand met het experimen-
tenprogramma Wijk- en dorpseconomie. Het pro-
gramma wordt vooral in de aandachtswijken en aan-
dachtsregio’s van Nederland uitgevoerd. Naar deze 
wijken en regio’s is lange tijd vooral gekeken met een 
sociale en fysieke bril. Het wordt tijd voor een meer 
economische optiek. Ondernemers en ondernemen-
de bewoners zijn te lang buiten beeld gebleven: vita-
le wijken en dorpen zijn bedrijvige wijken en dorpen. 
Een van de aanleidingen tot het opzetten van dit pro-

gramma was het rapport van de visitatiecommissie 
van de wijkaanpak Doorzetten en loslaten (2011). De 
commissie schreef dat het ‘belangrijke gaspedaal 
van de wijkeconomie onvoldoende wordt ingezet’ en 
dat er onvoldoende economisch wordt gedacht. In 
de wijkaanpak kosten alle plannen geld. Nauwelijks 
wordt nagedacht over het zélf genereren van inkom-
sten. Dat moet veranderen. Dat is ook de ambitie 
van het experimentenprogramma. 
Bruisend Buitenpost heeft zich ingeschreven voor dit 
programma in de hoop uitgekozen te worden en zo 
begeleid te worden bij de economische ontwikkeling 
van het dorp, en dan met name gericht op de leeg-
stand in het centrum. 
Wij zijn heel blij dat wij als een van de drie gemeen-
ten in Friesland zijn uitgekozen om begeleid te wor-
den.
In september gaan we van start en we hopen over 
twee jaar (de duur van het project) terug kunnen zien 
op een zeer geslaagd programma.
Wij houden u op de hoogte!

Met vriendelijke groet,
Erwin Bremer, Joas Deinum, Alexander de Vries, 

Peter de Vries, Greetje Haagen

Experimentenprogramma Wijk- en dorpseconomie 
van start door Bruisend Buitenpost

In Fries om utens. 

Ús aventoerlike, ûndernimmende en altyd golle broer, sweager en omke

Johannes Kamstra (Hônnes)

is net mear. Wy sille him misse!

4-1-1955 oant 17-8-2014

correspondentieadres: F. Kamstra Pinksterblomstraat 14, 9101 EN  DOKKUM
e-mail: Frits.kamstra@telfort.nl

Strijd mee tegen MS
Meer dan 16.000 mensen in Nederland hebben Multiple Sclerose (MS). 
Deze ongeneeslijke ziekte treft vooral jonge mensen tussen de 20 en 40 
jaar oud, die in de bloei van hun leven staan. Dit zijn mensen die vaak aan 
de top van hun carrière staan, een gezin stichten of aan een nieuwe studie 
beginnen. Mensen met dromen, mensen met een positieve toekomst in 
het voorruitzicht. En dan valt de klap: MS. Een ziekte die het hele gezin 
treft. MS is ongeneeslijk! Om MS patiënten een toekomst te geven is 
geld nodig. Het Nationaal MS Fonds helpt mensen die MS hebben met 
coaching, voorlichting en financiering van wetenschappelijk onderzoek. 
Voor de collecteweek van 17 tot en met 22 november zijn wij opzoek naar 
collectanten. Collecteren is niet moeilijk! Je zet je minimaal 1 avond per 
jaar in voor mensen met MS. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden 
met jouw voorkeuren.
Aanmelden kan via de website van het Nationaal MS Fonds (http://www.
nationaalmsfonds.nl/help-mee/ms-collecte), per telefoon op 0511-542035 
of via de e-mail naar jhjorritsma@gmail.com.

Feestweekfoto

Buitenposter Koningin Elleke Rinsma, met haar beide oma’s in Haersmahiem.
(foto: Hielke Boorsma)

Help dieren in de regio
De collecte van de Dierenbescherming vindt elk jaar plaats in de week 
rondom Werelddierendag (4 oktober). De opbrengst van de collecte wordt 
lokaal besteed en komt dus direct ten goede aan dieren in uw regio. Dus 
als u direct iets wilt betekenen voor de dieren in uw regio, meld u dan 
aan als collectant. Zo kunt u uw steentje bijdragen aan het bestrijden van 
dierenleed en u bepaalt zelf hoeveel tijd u eraan wilt besteden. Wilt u 
meehelpen,geef u dan op als collectant voor Buitenpost. Dat kan op de 
volgende manieren: sms KAT naar 4333, of via www.dierenbescherming.
nl/word-collectant, of bel 088-8113000, of stuur de antwoordkaart op (deze 
ligt bij verschillende winkels/ zaken in Buitenpost). En een brief schrijven 
mag ook, noteer dan uw contactgegevens en stuur deze naar: Dierenbe-
scherming, Antwoordnummer 2105, 2508 VD Den Haag. U geeft zich dan 
op voor de collecte van zondag 28 september t/m zaterdag 4 oktober 2014. 
Alvast hartelijk dank.

Vriendelijke groet,
Jannie de Graaf, Wijkhoofd Buitenpost

Gulle gevers bedankt!
De jaarlijkse collecte van handicap.nl werd gehouden 
in de week van 23 t/m 28 juni. De collecte was voor 
mensen met een handicap en/of chronische ziekte. 
Het geld van handicap.nl gaat onder andere naar het 
Angofonds. Dit fonds ondersteunt mensen met een 
beperking die buiten wettelijke regelingen vallen. 
De opbrengst van de collecte in Buitenpost was € 
2404,76. Handicap.nl dankt alle gulle gevers en in 
het bijzonder de colletanten die een paar uur hebben 
gegeven om zich in te zetten voor mensen met een 
handicap.

Vriendelijke groet,
Janneke Jongsma.

De foto

Zaterdag 28 juni werd er op het tennispark van Buitenpost, een Mini en Maxi toernooi 
gehouden voor de jeugdleden van TV Buitenpost. De 1e prijs bij het oranje veld werd 
gewonnen door Bartele Roorda met zijn vader Teake. Hij kreeg een medaille en een koker 
tennisballen als 1e prijs. De 1e prijs van de hele groep werd gewonnen door Henk Pol 
met zijn vader Jan. Zij kregen de medaille en de Mini en Maxi beker 2014 mee naar huis. 
(eigen foto)

Nederlân:
Tjeerd en Annemarie

Piet
Janny en Dennis

Frits en Elna
Tabienke
Sibbelien

Súd Afrika
Mef. Griet Kamstra-Bulthuis

Taco
Martin
Jurjen

Gerda en Timo
En omkesizzers

Kerstmarkt
Ook zo genoten van de sfeervolle en gezellige Bûten-
poster Kerstmarkt in 2013? Dan hebben we goed 
nieuws voor u. Op zaterdag 6 december 2014 wordt 
er wederom van 14.00-20.00 uur een markt gehou-
den in het centrum van Buitenpost.
De organisatie is momenteel druk bezig met het be-
naderen van standhouders, beoefenaars van  oude 
ambachten, koren, muzikanten en sponsoren om dit 
evenement even succesvol te kunnen maken als het 
voorgaande jaar. Voor de jeugd is er ‘It sil heve’ en 
‘It giet oan’ want er zal weer een ijsbaan geplaatst 
worden op het Nijensteinplein.

Wilt u informatie over hoe u zich op kunt geven voor 
de kerstmarkt of heeft u nog een tip, dan kunt u hier-
over contact opnemen met Hannie Rienks, telefoon 
0634639141, e-mail prienks@xs4all.nl. Eveneens 
kunt u contact met haar opnemen als  u zich op wilt 
geven als vrijwilliger voor hand en spandiensten tij-
dens de markt.
Wilt op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, volg 
ons dan via Facebook Kerstmarkt Buitenpost of twit-
ter.com/Kerstmarkt0511.

Laatste (foto)nieuws! 

Onder andere foto’s van de bijendag 
en nog meer foto’s van de feestweek.

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

Bijeenkomst Anbo
ANBO-Achtkarspelen nodigt u uit voor de eerste bij-
eenkomst van het nieuwe seizoen: 
Een feestelijke optreden van de Sjonstra’s: 
Liedjes/ smartlappen met ludieke presentatie.
Op dinsdag 9 september, in De Bining (naast de 
Doarpstsjerke van Surhuisterveen) Aanvang 14 uur
Toegangsprijs: € 7,50 Inclusief koffie, koek, drankje, 
hapje. Voor informatie: M. de Jong, telefoonnummer: 
0512 361631
(Dit programma is in de plaats van de bowlingmiddag.)

Met vriendelijke groet,
Marten de Jong.
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Kopij graag getypt of via e-mail aanle-
veren, maximaal ongeveer 150 woor-
den. De redactie kan geen garantie 
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij 
behoudt zich het recht voor ingezon-
den stukken redactioneel te wijzigen 
of niet te plaatsen. Anonieme stukken 
worden niet geplaatst.

Kopij voor het volgende nummer inle-
veren voor 16 september 2014. 
De volgende editie verschijnt 

in week 39 van 2014.

™
> Bermen in de bebouwde kom in Achtkar-
spelen worden voortaan minder gemaaid. 
De gemeente moet fors bezuinigen en doet 
dat onder meer op het groenonderhoud. De 
gemeente bezuinigde al eens eerder op het 
groen. De afgelopen jaren werd een aantal 
bermen in de bebouwde kom nog maar 
twee keer per jaar gemaaid. Met ingang van 
dit jaar is dat een keer in het jaar. Ook wordt 
er niet meer gemaaid rond bomen, paaltjes 
en lichtmasten.
> Het was 28 juni 25 jaar geleden dat de 
nieuwe geldautomaat bij de Rabobank 
aan de Kuipersweg te Buitenpost officieel 
door mevrouw Van Minnen, directrice van 
het Buitenposter gezinsvervangend tehuis 
Tjaskerhiem in gebruik werd genomen. 
Met behulp van een bankpas en PIN-code 
werd door de geldautomaat duizend gulden 
uitbetaald en dit bedrag, aangeboden door 
de Rabobank Buitenpost werd besteed aan 
de aanschaf van een videorecorder voor het 
gezinsvervangend tehuis.
> De paardenmarkt die al meer dan vier-
honderd jaar op de eerste woensdag van 
augustus wordt gehouden trok dit jaar een 
recordaantal paarden en pony’s. Een tiental 
jaren geleden was de paardenmarkt van Bui-
tenpost op sterven na dood. De gemeente 
Achtkarspelen, die de markt organiseerde 
besloot daarop een einde te maken aan de 
eeuwenoude traditie. Mede dankzij de inzet 
van twee Buitenposters, wijlen slager Klaas 
Kamminga en konijnenfokker Ritske Hof-
stede is er destijds een oplossing gevonden, 
met als resultaat dat ook de paardenmarkt 
nog steeds een vast item van de feestweek 
in Buitenpost is.

Al gelezen?
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PBB Van de bestuurstafel...

Augustus 2014

Wat gaan de zomermaanden toch snel voorbij,  het nieuwe seizoen voor 
de Binnenste buiten is al weer begonnen. Het is wel een memorabele 
zomer, want de “verre” oorlogen zijn opeens veel dichterbij gekomen. En 
hoe het komt, is nog maar af wachten. 
Het bestuur van PBB komt weer in september bijeen, dus deze keer 
van de bestuurstafel geen recent nieuws. De laatste vergader ing van 
juli is gebr uikt om onze werk zaamheden van het afgelopen seizoen 
even door te nemen en welke punten van de agenda kunnen worden 
afgevoerd. De Voorstraat is afgerond, want ook de op- en af r it ten voor 
mensen met een rollator of rolstoel zijn gerealiseerd. De bloembakken 
in de Kerk straat -een initiatief van PBB- staan er nog steeds mooi bij en 
we zijn benieuwd of het volgend jaar dit ook weer geregeld kan worden. 
De groep die een dierenweide in Buitenpost wil realiseren is bezig met 
een plan van aanpak en in overleg met de gemeente over een goede 
locatie. Er zijn veel klachten over het onderhoud van het groen binnen-
gekomen. Door het nieuwe beleid mag Capar is minder schof felen en 
wordt ook het maaien beperkt. Dit had als gevolg dat aan het begin van 
de feest week de Voorstraat een aanf luiting was. De rozenperken waren 
helemaal over woekerd door hoog opgeschoten onkr uid. Op sommige 
plaatsen hadden de bewoners gelukkig wel veel opger uimd. In sep-
tember pakken we alle klachten over het onderhoud van het groen op 
en gaan in overleg met de gemeente. Ook het doven van de lantaarns 
heef t tot klachten geleid. Ziet u in de buur t daardoor gevaarlijke situa-
ties ontstaan, laat het dan de gemeente of iemand van het bestuur van 
PBB weten. Dan kan ook dat op de agenda van ons regelmatig overleg 
met het bestuur van de gemeente.

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost, 
wens ik u een goed begin van het nieuwe seizoen toe.

Mar ianne Rigter

Even voorstellen
Mijn naam is Nynke Kuipers, 39 
jaar, geboren en getogen te Bui-
tenpost.
Sinds 1 juli 2014 heb ik het secre-
tariaat van De Binnen Buiten Post 
overgenomen van Lolkje Boorsma.
Ik heb 15 jaar, als managementas-
sistente, gewerkt bij de Friesland 
Bank in Leeuwarden.
Helaas moest de Friesland Bank 
door een overname haar deuren 
sluiten waardoor ook mijn baan 
kwam te vervallen.
Gelukkig heb ik snel weer een 
nieuwe baan gevonden en ben ik 
sinds mei van dit jaar werkzaam als Directiesecretaresse bij Nivo Noord 
Schoonmaakdienstverlening te Leeuwarden.
Als nieuw lid van de redactie wil ik graag mijn steentje bijdragen zodat 
alle lezers nog lang en met veel (lees)plezier van De Binnen Buiten Post 
kunnen genieten.

Zaterdagavond 4 oktober in The Point: Jubileumrevue “50 jier Teake” 
met Teake van der Meer, Griet Wiersma en Minze Dijksma.

Zondagmiddag 26 oktober in de Kruidhof: Zang- en theatervoorstelling 
“Echte Keardels” door GeDoBr. 

Zondagmiddag 16 november in café The Point: Kroegconcert Jack Bott-
leneck en Johan Keus.

Zondagmiddag 14 december in de Mariakerk: Kerstconcert “Noaten 
op’e sang”.

Zondagmiddag 25 januari in The Point: Theatervoorstelling “It Jubileum”  
door Jan Arendz en Marijke Geertsma.

Zondagmiddag 8 februari in de Kruidhof: Zang- en theatervoorstelling “It 
gouden fjild” door Wiebe Kaspers.

Woensdagavond 18 maart in The Point: Theatervoorstelling “Thúsfront” 
door Tryater.

Woensdagavond 13 mei in The Point: Theatervoorstelling “Feteranen” 
door Pier 21 met Freark Smink en Joop Wittermans.

In september wordt de flyer van Stichting Maskelyn weer huis-aan-huis 
bezorgd met alle informatie over de voorstellingen van het winterseizoen 
2014-2015. Ook de voorverkoop zal dan starten. Belangrijk:De voorver-
koop vindt vanaf heden plaats bij Kado & Dropshop Liquorice Kerkstraat 
72 Buitenpost.

Winterprogrammering 2014-2015

De foto

27 juli 2014 is voor Wieger Grijpstra van de Herbrandastraat een onvergetelijke dag ge-
worden. Op deze dag werd hij 90 jaar en samen met zijn partner Alie Wieling werd hem 
een rondrit met open koets aangeboden. Het prachtige weer maakte alles nog feestelij-
ker. (foto: Piet en Ursula Pettinga)

Gedobr “Echte keardels”: 26-10-14 in de Kruidhof (eigen foto)

Wiebe Kaspers “It gouden fjild”: 8-2-15 in de Kruidhof (eigen foto)

Op 1 september starten de lessen van cultuurcentrum de Wâldsang. 
Op de website www.cultuurcentrumdewaldsang.nl doen tal van be-
voegde docenten hun aanbod in muzieklessen en meer...
Voor iedereen, van jong tot oud, die zin heeft in het bespelen van een 
muziekinstrument is er volop keuze binnen de diverse instrumentgroe-
pen: houten en koperen blaasinstrumenten, slagwerk, snaarinstrumen-
ten, toetsinstrumenten en zang. Daarbij zijn er volop mogelijkheden om te 
kiezen uit verschillende les vormen en om samen te spelen in ensembles, 
koren en bands. Van klassieke werken tot de nieuwste hits! 
Om een brede groep cursisten te bereiken worden ook cursussen en 
projecten aangeboden aan basisscholen. Ook zullen docenten uit ande-
re kunstdisciplines cursussen gaan aanbieden via het cultuurcentrum. Zo 
start er komend najaar een cursus danstheater voor kinderen. 
Alle lessen worden gegeven in een groot aantal leslocaties in de regio. Op 
de website www.cultuurcentrumdewaldsang.nl kunnen belangstellenden 
zien welke docent waar en wanneer les geeft. Inschrijven kan vervolgens 
via het inschrijfformulier bij de docent van zijn/haar keuze. 
Schrijver dezes droomt er al jaren van om nog eens een fraaie solo weg te 
geven. Ik ga me geloof ik maar gauw inschrijven….!

Breed les- en cursusaanbod  

Nieuwe adverteerder
Als nieuwe adverteerder heten we Het Schoenenhuys aan de Kerkstraat 
van harte welkom, u als lezer weet dat naar waarde in te schatten.



Nieuwe oogst Doré en Frieslanders 5 kilo € 3,50

Nieuwe Oogst Friese Borgers          5 kilo € 3,95

Bospeen                                      per bos € 0,99

Sperziebonen                              per kilo € 1.29

Volg ons ook op facebook

Kerkstraat 24    Tel. 0511 540004
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(advertentie)

Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Ik ben niet het doorsnee paardenmeisje
Frederieke van der Lijn vertaalt het gedrag van paarden

Creatief
Frederieke werd in 1971 in Buiten-
post aan de Troelstralaan geboren. 
“Anderhalf jaar later lieten mijn 
ouders een huis aan de Gijsbert 
Japiksstraat bouwen, dat ik als 
mijn ouderlijk huis beschouw. Ik 
heb op CBS de Fakkel gezeten en 
daarna op het Lauwerscollege de 
HAVO gedaan.” Frederieke was 
nog maar 17 toen ze de deur uit-
ging om in Zwolle een HBO-oplei-
ding te doen. “Ik zat bij de decaan 
die me vroeg wat ik wilde worden 
en ik zei dat ik in Deurne naar de 
paardenopleiding wilde. Hij keek 
me aan en zei: ‘Dat is wel ver 
weg en je bent nog maar 17. Wat 
doet je vader voor werk?’ Mijn va-
der zat in het onderwijs, waar hij 
tekenles en handvaardigheid gaf. 
Zelf had ik ook creatieve vakken 
in mijn pakket. ‘Misschien moet 
jij dat ook maar gaan doen’, zei de 
decaan. Zodoende heb ik aan de 
Hogeschool Windesheim vier jaar 
de lerarenopleiding tekenen en 
handvaardigheid gevolgd. Dat was 
een mooie opleiding, maar ik had 
niet het idee om daar mijn beroep 
van te maken. Ik kan wel leuk te-
kenen –dat heb ik van mijn vader 

en opa- maar daar lag mijn passie 
niet. Ik denk dat je creatief kunt zijn 
in bredere zin. Ik ben hier in het 
gemeentehuis ook creatief bezig. 
We hebben de nodige verbouwin-
gen gehad en fl exibeler werkplek-
ken ingericht. Daar ben ik nauw bij 
betrokken geweest. Maar creatief 
betekent ook: oplossingen kunnen 
vinden voor uitdagingen die niet 

voor de hand liggen. Mensen die 
creatief zijn, denken anders. Zij 
kijken anders naar een situatie en 
zien een probleem meer als een 
uitdaging waar een oplossing voor 
moet komen. Het is bijna puzzelen. 
Ik denk dat daar vooral mijn talent 
ligt: met een andere blik naar zaken 
kunnen kijken. Wat meer kunnen 
analyseren en zoeken hoe je zaken 
met elkaar kunt verbinden om tot 
een oplossing te kunnen komen. 
En dat heeft niet zozeer te maken 
met leuk kunnen tekenen.” 
 
Desillusie
De eerste maanden dat Frederieke 
op kamers zat, kreeg ze nog geen 
studiefi nanciering. Dankzij pa en 
ma redde ze zich en maakte ze 
keurig haar studie af in vier jaar. 
“Tijdens de afstudeerpreek werd 
ons dringend geadviseerd om een 
kopstudie of een vervolgopleiding 
te doen, omdat de combinatievak-
ken die wij hadden gehad gingen 
verdwijnen. Het vak techniek zou 
in het middelbaar onderwijs komen 
en handvaardigheid zou verdwij-
nen. Ook de basisvorming waar-
voor wij waren opgeleid, werd om-
gegooid. Dat was een desillusie. Ik 

kreeg een diploma en dacht: ik kan 
er niks mee. Wat mij wel aansprak 
was om kennis over te brengen, 
om mensen in hun kracht te zet-
ten. En dat is wat ik nu doe met 
het paarden coachen. Daarvoor is 
een lange weg afgelegd.” Na haar 
afstuderen in 1993 woonde Frede-
rieke een jaar op Curaçao. “Ik had 
daar tijdens mijn stage iemand ont-

moet met wie ik een relatie kreeg. 
Na een jaar besloten we naar Ne-
derland terug te gaan. Hier heb ik 
nog een half jaar geprobeerd de 
kopstudie kunstacademie te doen, 
maar we moesten de leraren uit 
hun atelier of uit bed halen om 
les te krijgen. Dus ben ik er toen 
weer mee gestopt. Daarna heb ik 
een jaar of drie voornamelijk in het 
buitenland modellenwerk gedaan. 
Via via kwam ik bij Randstad Uit-
zendbureau terecht. Nadat ik voor 
de assessments slaagde, werd ik 
als intercedent aangenomen.”

Frederiekes leven veranderde na 
de geboorte van haar eerste kind. 
“Ik wilde dat mijn zoon net als ik 
gewoon zelf naar school kon fi et-
sen en buiten spelen. Toen heb 
ik overplaatsing aangevraagd naar 
Randstad Groningen en zijn we in 
Buitenpost gaan wonen. Na acht 
jaar strandde onze relatie. Daar-
na wilde ik dichter bij mijn zoon 
werken. Ik solliciteerde bij de ge-
meente Achtkarspelen en werd 
als publieksmedewerkster bij De 
Kruidhof aangenomen. Er werd 
naar buiten toe nog maar weinig 
gedaan aan activiteiten. Gewa-
pend met een blocnote en een 
pen hebben een collega en ik alles 
weer in gang gezet. Mijn creati-
viteit kon ik ook hier inzetten. Na 
vier jaar kreeg ik de kans om intern 
in het gemeentekantoor aan het 
werk te gaan. Dit had niets met 
mijn onderwijsopleiding te maken, 
maar ik heb enorm veel geleerd.”

Hoogsensitief
Sinds 2012 is Frederieke ook werk-
zaam als paardencoach onder de 
naam EquiNama. Eenmaal terug in 
Buitenpost ging de paardenliefde 
toch weer kriebelen. “Ik ben niet 
het doorsnee paardenmeisje dat 
de Penny las. En dat is precies de 
reden waarom ik doe wat ik doe. 
Ik ben natuurlijk niet voor niks in-
eens een opleiding paardencoach 
gaan doen. Ik heb vroeger wel 
pony gereden en een paar lessen 
gehad. Maar mijn dilemma op de 
manege was dat veel van deze 
paarden worden ingezet als stalen 
ros in plaats van een dier van vlees 
en bloed. Een middel om iets te 
doen. Het paard an sich, als levend 
wezen sprak mij als kind al heel 
erg aan. De wijze waarmee wij als 
mensen daarmee omgaan, stuit 
mij in veel gevallen erg tegen de 
borst. Ik had dat toen nog niet zo in 
de gaten, maar daar bleek ik heel 
gevoelig voor te zijn. En dat maakt 
het tegelijk ook moeilijk. Je voelt 
letterlijk in je lijf de spanning van 
een paard, of ze down zijn en din-
gen tegen hun wil moeten doen. 

Daar had ik veel moeite mee. Ik 
vond het leuk, maar had tegelijk 
stress. Toen ik ging studeren heb 
ik het paardrijden losgelaten. Pas 
rond mijn dertigste kwam ik erach-
ter dat ik hoogsensitief ben. Die 
wetenschap bleek de opening om 
opnieuw met paarden te gaan wer-
ken. Als je dus vraagt wat meisjes 
met paarden hebben, denk ik dat 
vrouwen over het algemeen wat 
meer gevoel hebben voor de per-
soonlijkheid van het paard. Voor 
mij bestaat het werken met paar-
den uit echt contact maken, er een 
relatie mee aangaan. Ik heb dus 
geen paard omdat ik er wedstrij-
den mee wil rijden, maar omdat hij 
me als levend wezen interesseert. 
Daarom werk ik vanuit de fi losofi e 
Natural Horsemanship en vanuit 
de essentie van het paard.” 

Gelijke ervaring

Op de website EquiNama (www.
equinama.nl) legt Frederieke uit 
dat paarden ons spiegelen. “ Als 
een paard niet wil wat jij van hem 
vraagt, dan ligt dat vaak aan dege-
ne die hem begeleidt. Het paard 
probeert duidelijk te maken dat er 
iets niet in orde is in de onderlinge 

communicatie en dat hij daar last 
van heeft. Vanuit mijn werk kreeg 
ik de gelegenheid om een aantal 
coach sessies te gaan volgen. Dat 
wilde ik wel doen, maar op mijn 
eigen manier. Toen ontdekte ik 
dat je een coach sessie kunt doen 
met paarden. En het interessante 
daarvan is dat paarden niet praten. 
Alles gaat non-verbaal. Dus niet ie-
mand die vanuit de ratio met je be-
zig gaat, maar je kunt alleen zien, 
voelen en ervaren. Ik heb drie ses-
sies gedaan en dat heeft enorm 
veel effect gehad. Dit is voor mij 
de manier waarop je het allerbes-
te je ontwikkeling een boost kunt 
geven. Een goede paardencoach 
praat niet met jou, maar vertaalt 
alleen het gedrag van het paard. 
De coach vult het ook niet in, maar 
zorgt voor de vertaling en checkt 
of dit gedrag ook voor jou geldt. 
Waardevrij. De uitkomst was dat 
mij aangeraden werd om mijn 
passie te volgen. Coachen met 
paarden is een prachtige en zeer 
effectieve manier om een ander 
optimaal te helpen zijn persoonlij-
ke kracht en kwaliteit in te zetten. 
Diep in mij zat van jongs af aan 
de wens verborgen om iets met 
paarden te gaan doen. In Deurne 
waar prestaties verwacht worden, 
was ik doodongelukkig geworden. 
Het is wel goed dat het nu zo is 
gegaan.”

Frederieke de paardencoach (eigen foto)

Paardenmeisjes. Wie kent ze niet? Meisjes tussen de negen en vijf-
tien die alles voor een pony of paard over hebben. Ze adopteren 
een manegepony of vragen een boer om een verzorgpaard. Ze le-
zen de Penny en hun kamer hangt vol paardenposters. Frederieke 
van der Lijn is ook gek op paarden, maar zo’n paardenmeisje was 
zij niet. Haar omgang met paarden is gebaseerd op respect voor de 
natuur van het paard. Naast haar werk als projectcoördinator bij de 
gemeente Achtkarspelen, mag ze zich ook paardencoach noemen. 
Genoeg stof voor een interview.

‘Alle waar is moai waar’, sei ús heit 
altyd en gie bûtendoar. By ‘t hjerst 
luts er it oaljepak oan en rûn er te 
snoekfi skjen. By ‘t simmer rôle er 
de mouwen fan it boesgroentsje 
op en roeide mei de fi skerij nei de 
mar. ‘Alle waar is moai fytswaar’, 
sis ik altyd, want ik bin in stoere 
dochter fan ús heit. Fytse is bûten-
doar en frijheid, it hiele jier rûn. Mar 
yn ‘e hurde wyn op, dêr begûn ik 
in hekel oan te krijen. Ik koe myn 
maat net mear byhâlde, en hy 
moast him altyd mar ynhâlde om 
my. De deastek foar ús mienskipli-

ke fytstochten. Eins soe ik…… mar 
dêr wie ik noch net oan ta. Sa âld 
wie ik dochs noch net? Ik stinde 
der wat op om en úteinlik bedar-
ren wy dochs yn de fytswinkel. Nei 
ien proefrit wie ik ferkocht, en de 
fyts ek. ‘No do ek’, sei ik tsjin myn 
maat, ‘oars kinsto my aanst net by-
hâlde en ha wy in nij probleem.’ It 
gie oan! Op Texel peddelen wy oer 
de seedyk laitsjend yn ‘e wyn op, 
by wynkrêft sân. En sokken  wie-
nen der mear. In jeugdich folkje dy 
Hells E-Bikers!

Altyd fytswaar 
door Janne Oosterwoud

Frederieke bij een project van Dwaande (eigen foto)

De volgende Binnenste Buiten Post 
wordt verspreid 

in de week 
van 22 september 2014.

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
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Participatie in Buitenpost
Reacties op de column van Jannie en Fokje in ons juninummer 2014

Hoi Jannie,

Ik vind het niet een duidelijk stuk. De ambtenaar geeft wel een heel aparte 
invulling aan het begrip participatie!! Dat betekent niet meer of minder 
dan deelname. Dat de overheid daaraan een invulling van mantelzorg geeft 
moet veel duidelijker worden. Ik heb van de WMO-raad begrepen dat deze 
ambtenaar de overgang van AWBZ naar gemeente goed heeft ingevuld, 
maar dat blijkt niet uit dit stuk.
Ik dacht er over, toen ik jullie vragen las, om te reageren. Zal ik dat maar 
hierbij doen? Je moet zelf weten wat je er mee wil.
Vraag 1: zelf hulp gegeven: Ja, aan familie. Dat vind ik heel vanzelfspre-
kend. Door hulp van zeven kinderen (wassen, eten en alle dagelijkse zorg) 
hebben mijn ouders vele jaren lang “zelfstandig” kunnen wonen. Ook 
mijn zus met een gebroken enkel heb ik twee weken verzorgd, toen ze 
niet thuis kon zijn. Ook vanzelfsprekend. Maar er moet wel een duidelijk 
onderscheid zijn in professioneel handelen en mantelzorg. Kinderen kun-
nen hun ouders ook heel verkeerd verzorgen (iedere wijkverpleegkundige 
kan hierover vertellen), waardoor psychische of fysieke mishandeling ont-
staat. 
Hoe verder iemand van je afstaat, hoe ernstiger de inbreuk op privacy 
ervaren kan worden, waar dus mantelzorg ongewenst is.
Zelf zorg vragen, ja ook afhankelijk van wie. De buren willen best 
boodschappen doen (hebben ze in het verleden ook al gedaan). Maar daar 
zitten wel grenzen aan, bijvoorbeeld hulp bij wassen e.d.

Hartelijke groet,
Marianne Rigter

Beste Fokje en Jannie,

Naar aanleiding van jullie stukje in de meest recente BiBuPost over par-
ticipatie ben ik eens achter mijn toetsenbord gaan zitten om te kijken of 
mijn vingers konden vertalen wat het begrip “participatie” in mijn hoofd 
zoal teweeg brengt. Het resultaat van mijn beschouwingen zit als Word 
document in de bijlage zodat ik met jullie kan delen hoe ik tegen dit feno-
meen aankijk.
Uiteraard heb ik geen enkel idee of een dergelijke reactie ook hetgeen is 
dat jullie voor ogen hadden bij het publiceren van jullie column, en of ik 
met mijn (wellicht nogal onorthodoxe) zienswijze wat bij jullie losmaak, 
maar elke vorm van participeren begint met reageren op een door anderen 
gegenereerde prikkel. Jullie stukje was de prikkel en mijn stukje dus de 
reactie erop……..
Ik ben benieuwd of jullie veel reacties uit andere hoeken van de samenle-
ving hebben gekregen en welke zienswijzen er zoal bij jullie op de digitale 
deurmat zijn gevallen.
Als daar belangstelling voor is dan ben ik ook best bereid om mijn verhaal 
nog eens mondeling toe te lichten of op andere wijze deel te nemen aan 
een eventueel vervolgtraject van jullie initiatief.
Vooralsnog denk ik aan mijn burgerplicht te hebben voldaan door een roep 
uit de samenleving niet slechts voor kennisgeving aan te nemen maar er 
ook daadwerkelijk op te reageren.
Hopelijk denken er meer mensen zo over.

Ik wens jullie een goed weekend,
Groet, Jerry

Woordspelingen

Ze heeft dikke billen, maar ze 
zit er niet mee.
Van mensen die nooit wat ge-
ven, daar krijg ik wat van.
De gynaecoloog gaf aan zijn 
hoogzwangere vrouw volledi-
ge persvrijheid.
Toen ik de prijs van de sla zag, 
kreeg ik een krop in de keel.
De cursus lassen voor begin-
ners is afgelast.
Bij de slankheidsclub zijn 3 
nieuwe leden aangekomen, 
maar zijn er ook 3 afgevallen.
Een paar maanden na de am-
putatie van zijn been, 
steekt deze man reeds op eigen 
houtje de straat over.
De situatie van de dakloze 
analfabeten is niet om over 
naar huis te schrijven.
Als je niet buiten roken kunt, 
ga dan maar buiten roken.
Hij wacht op een levertrans-
plantatie, maar de levertijd is 
wel 8 maanden.
Wat doen weekdieren in het 
weekend?
Bij de geboorte van hun eerste 
kind worden man en vrouw op 
slag ouder. 
Roken: het blijft een teer on-
derwerp.
Beroepskeuzeadvies: word 
bokser, dan heb je meer kans 
op slagen.

Brimzen 
praat

Kom zwemmen of gymmen bij AKTIVO
AKTIVO is een stichting, die mensen met een verstandelijke beperking de 
gelegenheid biedt om onder begeleiding een sport te beoefenen. De stich-
ting organiseert dit al sinds de oprichting in 1979. De leden van AKTIVO 
hebben de keuze uit zwemmen en/of gymnastiek. 
Gymnastiek is 1 keer per week op dinsdagavond in het Lauwers College 
in Buitenpost en zwemmen wordt aangeboden op donderdagavond in de 
Kûpe in Buitenpost. 
Bij gymnastiek is beweging en het spelelement het belangrijkst en bij 
zwemmen hebben we een recreatieve groep en een wedstrijdgroep. Veel 
leden hebben in het verleden ook zwemdiploma’s en certificaten via AK-
TIVO gehaald. 
De zwemgroep wordt begeleid door ongeveer 12 vrijwilligers. De leden-
groep loopt momenteel wat achteruit door vergrijzing en verhuizing van 

leden. Graag wil AKTIVO weer wat nieuwe aanwas hebben voor deze 
sporten. Leeftijd is van 12 tot 80 jaar en je hoeft geen diploma’s te hebben 
voor het zwemmen. 
We starten de aktiviteiten weer vanaf 16 september en het seizoen duurt 
tot eind mei. 
Lijkt het je wat om mee te doen? Of wil je eerst wat meer informatie over 
tijden, contributie of begeleiding? Neem dan kontakt op met Jan Brals, 
de voorzitter van AKTIVO op telefoon 0511452488. Of kijk eens op onze 
nieuwe website: www.aktivo-kollum.nl Hier vindt u ook alle gegevens en 
foto’s over AKTIVO.

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 12 

september 2014

Oplossing prijspuzzel meinummer.
De puzzel in het decembernummer heeft correcte 16 inzendingen opgeleverd! De 
oplossing luidde: zo groen als gras. De winnaar is:  Chr. Meiierringh, Bonkelaar 12

Puzzel 
 

Z Z C N M H N A P K N 

W A O Z O O E P O A E 

A N U N S R M P M L I 

L E R S N T A E P E E 

U M G C O E R L O B B 

W I E H P N B S E A D 

E U T O E S K L N S R 

N R T O E I O R O M A 

E P E L R A R E U E A 

H A Z E L N O O T I M 

H I T T E G O L F N D 

 

Pri jspuzzel  
door Gryteke van IJsseldijk

aarbeien

appels

bramen

courget te

hazelnoot

hit tegolf

hor tensia

kalebas

mos

onkr uid

peer

pompoen

pr uimen

school

zonnebloem

z waluwen

De foto

De vraag bij deze foto is waar dit voorwerp zich bevindt. In het volgende nummer meer 
uitleg hierover. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus bij The 
Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 12 september 2014. Vermeld erbij dat het gaat om 
‘de foto’. Er is een prijs te winnen, die heeft te maken met de oplossing.

Feestweekfoto

Braderie en kindermarkt waar veel Buitenposter zaten of spullen te verkopen.
(foto: Hielke Boorsma)



Openingstijden

Zomercollectie 
Alles € 20,-- per stuk 

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128
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Leven

Gesien Leguijt, 30 jaar en moeder 
van 3 zoons, beschrijft het leven 
van een doorsnee gezin. Met een 
lach en een traan beschrijft zij de 
dagelijkse perikelen van een moe-
der en vrouw.

Vakantie
Wie kent het niet? ’s Morgens op 
m’n slippers met wallen tot op 
mijn knieën al struikelend over 
inklapbare stoelen en badminton-
rackets schuifel ik naar het toilet. 
Die, vaker wel dan niet, beter 
gedegradeerd kunnen worden 
tot platvloerse ‘piesbakken’ of 
erger. Ondertussen allerlei och-
tendgroeten mompelend: ‘moarn, 
Mogguh, goedemorgen, guten 
morgen etc. etc’.  Wanneer ik, al 
groetend, weer bij de caravan aan-
kom zitten de blagen alweer lan-
guit aan het ontbijt en kijkt manlief 
me met een onschuldige en lieve 
blik aan: ‘goedemorgen schat, 
koffi e?’ Ik kijk verlangend naar 
de donkerblauwe koffi epot en 
mompel iets onverstaanbaars… 
‘eerst… zucht steun… moet ik de 
was nog doen’. En dus schuifel 
ik weer henen, ditmaal met een 
emmer wasgoed wat de hele 
nacht heeft staan weken… Wach-
tend om geboend en gewrongen 
te worden. Maar ik vind het niet 
erg, helemaal niet juist. Zelfs het 
wassen op de hand versterkt het 
vakantiegevoel. Evenals de afwas 
en het vloer vegen. Wat onze 
voorouders met bloed zweet en 
tranen iedere dag weer moesten 
doen, zonder de luxe hulpmid-
delen van tegenwoordig, is voor 
ons ‘de moderne mens’ vakan-
tie. Eigenlijk te gek voor woorden 
maar het is zo. Wat mijn vakantie-
gevoel nog meer een boost geeft 
zijn de ellenlange fi etstochten die 
we rijden door bossen, duinen en 
heide. De zon op ons gezicht met 
een kont die aanvoelt als een blok 
hardhout, fi etsen we half Dren-
the door. Het weer is schitterend, 
mediterraan bijna en zoals zoveel 
Nederlandse vakantiegangers in 
Nederland is ons motto: ‘waarom 
zou je naar het buitenland gaan, 
als het weer hier al jaren prima is’. 
En lieve mensen, dat is meer dan 
waar. Vier jaar op een rij zijn wij op 
vakantie in eigen land en niet één 
vakantie zijn we weg geregend. 
We komen bruin verkleurd terug, 
hebben leuke mensen leren ken-
nen en hebben de mooiste plek-
jes van ons kleine landje verkend. 
Tegelijkertijd hebben we onze 
economie een handje geholpen… 
En we weten allemaal dat dát wel 
ietwat nodig is, nietwaar? Elke 
dag eten we een ijsje bij een an-
dere ijskraam en natuurlijk bezoe-
ken we elke trekpleister (vooral die 
van Natuurmonumenten, want dat 
vinden we elke keer weer schit-
terend). Elke dag zwemmen we 
met de kinderen. Elke dag komen 
de kinderen rond etenstijd weer 
zwartgespeeld bij de caravan om  
hier en daar een handje voer mee 
te snaaien. Ik vind het schitterend, 
het geeft me nieuwe energie, 
nieuwe verwondering over ons 
gezin en een nieuwe kijk op rust 
(slapen gaat niet altijd even mak-
kelijk in onze oude Knaus) maar 
eerlijk is eerlijk; vakantie… je zou 
mij er altijd voor wakker mogen 
maken.

Friese Christelijke plattelandsvrou-
wenbond: Programma 2014/ 2015
Dinsdag 9 september: Fietsdagtocht. 
Vertrek 9.00 uur, bij de Schakel. Inlichtingen: Janke de Bruin, telefoonnum-
mer: 542481
Donderdag 11 september: Startavond 
Deze avond  is de spreekster is mevr. Grietje Boersma uit Drachten, ze 
heeft schilderijen gemaakt met Bijbelse voorstellingen. Zij vertelt hierover 
en wandelt met ons door de Bijbel
Donderdag 25 september: Rayonstartavond. 
Aanvang 19.45 uur vertrek 19.00 uur bij de Schakel. Plaats de Lantearne 
Surhuisterveen. De avond wordt georganiseerd door de afdeling Dracht-
ster Compagnie en de spreekster is dan Netty de Jong-Wiersema, predi-
kante uit Tzum, met een lezing vreugdevol vrouw zijn Maria en Martha. 
En een klein groepje muzikanten. Kosten: 6 euro en 1,50 euro reiskosten 
voor meerijders
Donderdag 9 oktober: De heer Meirink uit Wijnaldum komt vertellen over 
zijn ervaringen als boer in Rusland. De mannen zijn deze avond ook wel-
kom.
Donderdag 23 oktober: We brengen een bezoek aan galerie Roesd in Tol-
bert. We krijgen hier een rondleiding, kopje koffi e of thee met een gebakje 
en een cadeautje de kosten zijn 8 euro en 2,50 euro voor de meerijders
Donderdag 6 november: creatieve morgen
Aanvang 9.15 uur. Opgeven bij Riekje Dantuma tel. 543448. 
Donderdag 13 november: de zedenpolitie komt met een lezing
Donderdag 18  december: Gezamenlijke kerstviering in de Doopsgezinde 
kerk, Julianalaan. Dit wordt verzorgd door de Doopsgezinde zusterkring.
Aanvang: 14.30 uur. Kosten 5 euro
Donderdag 8 januari: De apotheek komt met ons bijpraten over medi-
cijngebruik
Donderdag 12 februari: Jaarfeest. 
We beginnen om 17.30 uur en het belooft een gezellige avond te worden. 
We vieren ons 65 jarig jubileumfeest
Vrijdag 6 maart: Wereldgebedsdag
In de Doopsgezinde Kerk, Julianalaan, aanvang: 14.30 uur.
Donderdag 12 maart: spreker is de heer Johan Veenstra en die vertelt op 
humoristische wijze verhalen in het Stellingwerfs. 
Woensdag 15 april: Biningsdei. 
We vertrekken om 8.00 uur vanaf de Schakel naar de Lawei in Drachten.
Donderdag 16 april: slotavond. 
Mevr. Rommy Jongschaap vertelt over de vele gezichten van Zuid-Afrika

Ook dit seizoen is er weer elke 2e dinsdagmiddag fi etsen in de maanden  
augustus, september, mei. juni en juli. Vertrektijd 13.15 uur bij de Schakel, 
tenzij anders in het programma is vermeld. Inlichtingen bij mevr. Janke de 
Bruin, telefoonnummer: 542481
2x per jaar is er bloemschikken. Inlichtingen bij Geeske Steendam. Tele-
foonnummer: 542106
Op 21 november, 13 januari en 13 februari zijn er Akademylezingen van 
de Fryske Akademy. We kunnen ons hiervoor opgeven op onze vereni-
gingsavonden.Kosten: 30 euro 

Voor inlichtingen kunt u bellen naar Willy Stienstra 06- 23103124 of Hinke 
v.d. West 0511- 542318

Protestants Christelijke Ouder-
bond: Lezingen 2014/2015
De Protestants Christelijke Ouderbond, afdeling Achtkarspelen te Buiten-
post, heeft dit winterseizoen 2014/2015 weer verschillende bijeenkomsten 
in de grote zaal van Herbranda, Herbrandastraat te Buitenpost. De midda-
gen beginnen om 14.30 uur. 
Op 23 september komt de fi etsersbond en deze geeft voorlichting over 
veilig fi etsen voor senioren.
Op 4 november komt de heer Homme Biemold uit Buitenpost. Hij was 
vertegenwoordiger van de E.U. voor de wereldbank en hij is hier voor ver-
schillende keren naar Jemen geweest en hij verteld hierover
Op 9 december hebben we een kerstviering
Op 10 februari is de heer Andries Peterson uit Dokkum onze gast en ver-
telt over zijn reizen naar Griekenland in de voetsporen van de apostel Pau-
lus
Op 10 maart hebben we een lezing over het werk en leven van Trijntje 
Beimers
En op 7 april komt mevr. Gerda van Wijk uit Veenwouden  vertellen met 
dia’s over het werk en leven van meestervervalser H. van Meegeren 

U bent van harte welkom op onze bijeenkomsten. Als lid heeft u heel wat 
voordelen zoals korting bij veel ziekenfondverzekeraars w.o. de Friesland. 
Belastingformulieren invullen, gratis bezoek 50 plus beurs Utrecht. Boven-
dien ontvangt u 10 x per jaar ons blad Perspektief waar veel nuttige tips 
voor senioren in staan.
Mocht u vragen hebben bel gerust Hinke v an der West, secr. 0511542318

Feestweekfoto’s

Genodigden op weg van het gemeentehuis naar Concours Hippique.
(foto: Hielke Boorsma)

Veemarkt. (foto: Hielke Boorsma)

Jaarmarkt (foto: Hielke Boorsma)

Natuurmarkt. (foto: Hielke Boorsma)

Vrouwen van Nu. Twijzel e.o.
Programma 2014/2015
16 september: Burgemeester Bilker over het Oranjehuis, Willen l, ll en lll.
21 oktober: Familie Hoekstra: een kijkje in het leven van een binnenschipper.
12 november: Koffi eochtend met de contactvrouwen, aanvang 9.30 uur.
18 november: Auke Zeldenrust over zijn boek ‘Leven in de gevangenis’.
15 december: Kerststukje maken onder leiding van Froukje Wijbenga
16 december: Jelke Tigchelaar: gebruiken van Kerst en ‘Oud en nieuw’.
20 januari: Boukje de Jong – Spoor met iiswille-verhalen
17 februari: Jaarvergadering. Na de pauze Oud Hollandse Spelen.
17 maart: Trekzakmuziek met een trektocht door de muziekwereld.
21 april: F. Plantinga vertelt over zijn grote hobby acteren en speelt enkele 
sketches.
De avonden beginnen om 19.45 uur. Alle bijeenkomsten zijn in het dorps-
huis de Bining in Twijzel. 
Meer informatie: Geertje Buikema, telefoonnummer: 0511-541952

NVVH Vrouwennetwerk Buitenpost e.o. 
Programma 2014
Woensdag 3 september: 15.30u. Opening seizoen bij “Op ‘e Stâl” Voor-
straat 1 Buitenpost

Bijeenkomsten in “De Schakel” Buitenpost, aanvang: 19.45 uur
Dinsdag 16 september: Mevr. Poortinga vertelt over de schrijver en dich-
ter Jan Ritskes Kloosterman uit Twijzel. 
Dinsdag 21 oktober: Dhr. Vriens, Thema’s in de muziek Man-Vrouw. 
Dinsdag 18 november: Mevr. Mr. Spa, kand. notaris geeft voorlichting 
over onder andere testamenten. 
Dinsdag 16 december: 14.30uur Midwinterviering.

Heeft u belangstelling één of meer van deze programma’s bij te wonen? 
U bent van harte welkom. Inlichtingen hiervoor bij mevr. A. Lammerts, tel. 
541327. Nieuwe leden zijn ook altijd welkom!



HG
Schimmelvocht 

& weerplekken reiniger

 Verwijder t  schimmels en schimmelaanslag 
in o.a.  douche, badkamer en keuken.

€ 6.95
Nu met gratis  HG-schuurspons!!
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Maar eerst Pieter Bos. In 2005 in-
terviewde de BinnensteBuitenpost 
de toen piepjonge, talentvolle Pie-
ter Bos al eens. Daar kwam een 
jongetje uit naar voren, die tegen de 
wens van zijn korfballende ouders, 
voor het voetballen koos.  Nu 9 jaar 
later is Pieter 17 jaar en meet  hij 
1.89 meter. Vooral dat laatste is een 
ideale lengte voor een doelman. 
Door de week woont hij in Hee-

renveen bij een gastgezin.  “Wil 
je slagen in betaald voetbal, dan 
schiet het sociale leven er wel eens 
bij in. De wekelijkse routine be-
staat uit naar school (CIOS)  gaan, 
studeren, trainen en op zaterdag 
een wedstrijd. Na de wedstrijd ga 
ik naar Buitenpost”, vertelt Pieter, 
“Zondagsavonds reis ik dan weer 
terug naar Heerenveen. Het vereist 
allemaal veel discipline, maar wil je 

slagen dan moet je er wat voor over 
hebben“.
Na het interview in 2005 kon Pieter 
bij Sportclub Heerenveen komen 
en speelde voor de juniorenteams. 
Inmiddels heeft hij alle lagere 
jeugdteams doorlopen en keept hij 
de A’s. Twee jaar geleden werd FC 
Heerenveen C1 Nederlands kampi-
oen en wonnen ze de beker. “Dat 
is tot dusver mijn sportieve hoog-
tepunt”, vertelt Pieter , “Samen 
met een optreden in de Kuip. Toen 
Heerenveen in 2009 de finale haal-
de bij de KNVB beker mochten wij 
vooraf spelen. Ik vond het prachtig”.  
Op de foto staat een nog erg jonge 
en vele centimeters kleinere Pie-
ter voor Hans Vonk, de toenmalige 
keeper van Heerenveen. 
Op de vraag of er in de A’s van 
Heerenveen nog meer Friese ta-
lenten meespelen, antwoordt Pie-
ter, “Niet veel, één speler komt 
uit Drachten en dan nog een uit 
Sneek. Met mij als Buitenposter 
er bij zijn er dus drie Friezen bij de 
A’s van Heerenveen. Alle anderen 
komen uit het westen. Sommigen 
werden afgewezen door Ajax en 
proberen nu via Heerenveen in het 
betaald voetbal terecht te komen”.   
Pieter moet op zijn beurt afrekenen 
met de ‘andere’ keeper, want bij 
de A’s staan twee doelverdedigers 
onder contract en de beste speelt.  
Allert Pol is nog altijd de fysiothe-
rapeut van Klaas Jan Huntelaar.   
Vanaf de tijd dat Klaas Jan voor 
Heerenveen speelde onderhoudt 
Allert  contact met deze beroemde 
voetballer. Vrijwel iedere week reist 
Allert naar de Achterhoek om Klaas 
Jan te ‘behandelen’. Hun relatie is 
zo goed dat Allert voor de eerste 
wedstrijd van Oranje tegen Spanje 
een uitnodiging kreeg van Hunte-
laar. Iedere voetballer ontvangt drie 
kaartjes om weg te geven aan fa-
milieleden of vrienden. “De vader 

van Klaas Jan had geen zin om zo 
ver te reizen, omdat zijn zoon toch 
hoogstwaarschijnlijk niet  zou spe-
len”, vertelt Allert , “In plaats van Pa 
Huntelaar reisde ik in gezelschap 
van de moeder en broer van Klaas 
Jan naar Brazilië. In het vliegtuig 
naar Salvador was het al heel ge-
zellig. Zo’n vlucht duurt ongeveer 
12 uur. Tussen Salvador (de stad 
waar Oranje de eerste wedstrijd 
speelde) en Nederland  is een tijds-
verschil van 5 uur. Je vliegt vanaf 
Schiphol over de evenaar en  tegen 
de tijd in. We vertrokken om 10 uur 
en landden dezelfde dag om half 
6 in Brazilie”. Zoals iedere voetbal-
lerliefhebber zich zal herinneren 
verliep de openingswedstrijd van 
Oranje tegen Spanje sensationeel.  
Volkomen onverwacht werd met 
5-1 gewonnen en inderdaad …. Pa 
Huntelaar kreeg gelijk; Klaas Jan 
speelde niet. “Op de terugreis was 
er een uitgelaten stemming aan 
boord van  het vliegtuig. Dat kun 
je je natuurlijk wel voorstellen”, ver-
telt Allert. Daarna volgden nog een 
paar mooie wedstrijden, die Allert 
thuis via de televisie volgde.  Af 
en toe kwam Klaas Jan als invaller 
op het veld; tegen Mexico scoorde 
hij zelfs uit een strafschop. Allert 
ontving opnieuw een uitnodiging 
voor de wedstrijd tegen Argentinië.  
Voor de tweede maal het vliegtuig 
in, over de oceaan, opnieuw  jetlag, 
maar een echte Oranjesupporter 
en dat is Allert, heeft er wat voor 
over om zijn favorieten te zien 
voetballen. De wedstrijd was niet 
geweldig. Oranje kon de stugge Ar-
gentijnse verdediging niet slopen; 
gaf zelf achterin ook niks weg. Ze 
verloren uiteindelijk via de straf-
schoppenserie. “Ook al lag Oran-
je er uit, de spanning en de sfeer 
waren goed”, vertelt Allert. Zakelijk 
mag de Buitenposter ondernemer 
niet klagen. Binnenkort  wordt zijn 

bedrijf verplaatst van Ried naar 
Vaart in het voormalige bedrijf van 
Kamstra Electronica. Vooral de 
ruimte, waar gesport wordt, zorgt 
een flinke uitbreiding ten opzichte 
van het huidige pand.
Ondertussen is de reguliere voet-
balcompetitie weer begonnen.  De 
grote ophef over het Wereldkampi-
oenschap is alweer geluwd. Echter 
wij van de BinnensteBuitenpost zijn 
nog lang niet uitgevoetbald.  Zo ho-
pen wij in het septembernummer 
opnieuw een interview te plaatsen; 
ditmaal met een jongeman, die ge-
woon bij v.v. Buitenpost voetbalt.  
Hij ontving van de Bas van de Goor 
Foundation en de Johan Cruijff 
foundation een uitnodiging. Daar-
over een volgende keer meer.

Spor tkoppen
door Bote de Haan

Voetbal, voetbal en nog eens voetbal

De maand juni was er volop voetbal op de tv. Ook veel Buitenpos-
ter gezinnen zaten aan hun stoelen vastgeplakt, te staren naar het 
scherm, waar duurbetaalde profs hun kunsten vertoonden. In Bra-
zilie werd het wereldkampioenschap voetbal gespeeld.  Nederland 
deed het boven verwachting  goed en  won de derde prijs. Een re-
vanche voor de afgang van twee jaar daarvoor bij  het Europese 
kampioenschap in Oekraïne. De BinnensteBuitenpost sluit zich 
graag aan bij de ‘voetbalgekte’ en  zet deze maand twee voetbal-
liefhebbers in de schijnwerper. De één Pieter Bos wordt opgeleid 
tot keeper bij profclub Heerenveen; de ander Allert Pol had een leu-
ke carriére als amateurvoetballer, is nu  fysiotherapeut en onderne-
mer en ook Oranje supporter. In die hoedanigheid reisde hij af naar 
Brazilië en wij van de BinnensteBuitenpost zijn benieuwd naar zijn 
ervaringen.

Allert met Klaas Jan Huntelaar (eigen foto)

Pieter Bos (eigen foto)

Het bestuur van de Paardensportcommissie Buitenpost kan 
terugkijken op een fantastische 61ste editie van Concours Hip-
pique op woensdag 6 augustus. Niet eerder waren de tribunes 
de afgelopen jaren zo gevuld als afgelopen woensdag. Voor het 
eerst in haar bestaan waren de publieke tribunes op het terrein 
overdekt en dit zorgde al in de voorverkoop voor een enorme 
toename van het aantal verkochte entreekaarten. Niet alleen het 
publiek was zeer enthousiast over de overdekte tribunes maar 
ook deelnemers en sponsoren waren zeer te spreken over de 
nieuwe overdekte tribunes. “We zijn ontzettend blij dat we deze 
keuze hebben gemaakt. Natuurlijk brengen dit soort keuzes altijd 
kosten met zich mee, maar we hebben als bestuur afgelopen 
woensdag zoveel positieve reacties ontvangen dat het absoluut 
de juiste keuze is geweest. Afgezien van de bescherming tegen 
regen en zon die de overdekte tribunes bieden, ontstond er ook 
meer intimiteit rondom het terrein, hetgeen een zeer positieve 
bijdrage gaf aan de sfeer”, aldus voorzitter Tiemen Dolfijn.

Het programma startte om 9.00 uur met 
verschillende spring- en tuigrubrieken. Na 
de officiële opening door burgemeester 
Gerben Gerbrandy en voorzitter Tiemen 
Dolfijn presenteerden vier lokale top 
amazones een prachtige dressuurshow 
op muziek. De show werd verzorgd door 
de amazones Heleen de Haas, Harmina 
Holwerda, Ieke Baukje Anema en Thea 
Dijkstra, allen afkomstig uit de regio. 

Naast de diverse tuig- en springrubrieken 
werden er tijdens het Concours Hippi-
que Buitenpost maar liefst vier grote 
Kampioenschappen verreden. Er werd 
volop gestreden door de verschillende 
combinaties hetgeen een lust voor het 
oog was. De winnaars waren:

- Kampioenschap Fokmerries Fries Ras: 
Wiebke, eigenaar Nienke Schrale uit Ou-
dehaske, gereden door Henk Hammers
- Kampioenschap Fokmerries Tuigpaar-

den: Elegant, eigenaar en rijder Cor van Dijk
- Kampioenschap Eenspannen Grote Maat Hackney’s: Magic 
Wenthworth Ebony, eigenaar Gebr. Van Nispen, gereden door 
L. Huckriede
- Kampioenschap Vierspannen Fries Ras: Minne van de Egberdi-
na Hoeve, eigenaar Egberdina Hoeve, gereden door Jan Bouw-
man

Winnaar van de Grote Prijs Springen was dit jaar Marriet Hoek-
stra met het paard Ubresco Z. Buitenposter Hester Klompma-
ker was een goede tweede met het paard Aimee.

Een zeer bijzonder en emotioneel moment tijdens het Concours 
Hippique was het afscheid van het ereklasse tuigpaard Optimaal. 
Trainingsstal Freek Saris, eigenaar van het paard Optimaal, had 
onlangs besloten het zeer succesvolle paard, 18 jaar oud, niet 
meer uit te brengen en terug te trekken uit de wedstrijdsport. 
Omdat Optimaal in 2004 samen met het paard Leandro Neder-

lands Kampioen Tweespannen was geworden koos Freek Saris 
het concours van Buitenpost voor het afscheid van Optimaal. Na 
een prachtige ereronde, waarbij het publiek een staande ovatie 
gaf, werd het paard in de baan uitgespannen. Nadat Optimaal 
een krans kreeg uitgereikt door de heer Dick van de Laar, voor-
zitter van de Vereniging van Tuigpaardrijders Nederland, verlieten 
Optimaal en Freek Saris lopend het terrein.

Voorzitter Tiemen Dolfijn: “wij hebben fantastische dag gehad 
met mooie rubrieken en vele hoogtepunten. Één van de deelne-
mers zei dat het Concours Hippique Buitenpost in de lift zit en 
dat is een prachtig compliment, helemaal als je bedenkt dat veel 
concoursen het erg moeilijk hebben. Natuurlijk kunnen we deze 
dag alleen organiseren met behulp van de inzet van vrijwilligers 
en sponsoren. Deze mensen zijn ontzettend belangrijk voor het 
behoud van ons concours en die wil ik hierbij ook graag heel erg 
bedanken!”.

Concours Hippique Buitenpost in de lift

Vierspan (foto: Wiep Speulman © Ad Apte Beheer BV Buitenpost)

Afscheid van Optimaal. Bloemen en een ererondje.
(foto: Wiep Speulman © Ad Apte Beheer BV Buitenpost)



Moanne fan it fryske boek 12 – 21 september

‘Seefrou’ van Mindert Wijnstra 
Gratis bij aankoop van min. € 12,50 aan Fryske boeken

Aktieboek ‘de Wûndertoeter fan Hindrik Bûter’ € 4,95

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
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De weersomstandigheden waren 
woensdag 6 augustus geheel af-
gestemd op een goed Concours 
Hippique. Niet te veel zon, niet te 
veel bewolking en een niet te hoge 
temperatuur maakten het aange-
naam voor de springruiters, de rij-

ders van hackney-, tuigpaarden- en 
Fries ras-aanspanningen. En niet te 
vergeten het vele publiek dat voor 
de eerste keer ‘onder zeil ging’ ofte-
wel vanaf overdekte tribunes van het 
paardenfestijn in diverse variaties 
kon genieten. De ‘Mejontsma-arena’ 
lag er groen en fris bij met een gras-
mat om te zoenen en opgefleurd of 
zo u met een modern woord wilt, 
opgepimpt met kleurrijke bloemen. 
Het kon dus alleen maar een ge-
slaagd paardenspektakel worden. 
En dat werd het ook. Het door de 
creatieve en ijverige Paardensport-
commissie samengestelde pro-
gramma werkte daar ook aan mee 
met maar liefst zeven springrubrie-
ken, zeven hackney-onderdelen, 
acht keer de tuigpaarden (WPN) in 
de baan en last but not least: zeven 
rubrieken Fries ras, waaronder vier 
kampioenschappen. De vierspannen 
Fries ras voor de landauer en de vier-
spannen tuigpaarden eveneens voor 
de landauer waren heel bijzonder. 

Het ene geheel was nog schoner 
dan het andere en zodoende kon de 
jury voor het schoonste geheel haar 
lusten erop botvieren en de tanden 
erop stuk bijten. De jury’s van de 
spring- en tuigrubrieken hadden het 
kennelijk gemakkelijker, want het 
publiek hoorde geen geluiden van 
onenigheid. En zo hoort het ook. 
Dat zo’n lange hippische dag goed 
verloopt, is toch vooral de verdienste 
van de uitmuntende terreinspeaker 
Bert de Ruiter uit IJsselmuiden, de 
ervaren ringmeester Dirk Klompe uit 
Roden en de eveneens door de wol 
geverfde parcoursbouwer Wietse 
van der Velde uit Een. Deze functio-
narissen mogen ook op deze plaats 
wel eens genoemd worden, omdat 
er een grote verantwoordelijkheid op 
hun schouders rust,  geruggesteund 
door vele andere medewerkers. Dit 
is een voorbeeld  van een participa-
tiesamenleving . 
Vol goede moed op naar het 62e CH 
op woensdag 5 augustus 2015.

61e CH bekeken door het paardenoog van de redactie

De spor t foto

Op zaterdag 14 juni 2014, hebben de 7 toppers van het fietsteam Switte4Energy, de 
top van de Mont Ventoux bereikt. De Challenge Mont Ventoux is het beklimmen van de 
Mont Ventoux voor medicijnonderzoek tegen energiestofwisselingsziekten. 50% van de 
kinderen met energiestofwisselingsziekten wordt niet ouder dan 10 jaar. 70% wordt niet 
volwassen! Dankzij sponsoren, familie, vrienden, kennissen, enz., heeft Switte4Energy € 
17.756,= kunnen bijdragen aan dit evenement. Op zaterdag werd de totaalopbrengst van 
de Challenge Mont Ventoux bekend gemaakt: € 402.006,=.

In De Binnenste Buiten Post van juni stond een prach-
tig stuk over de de elfstedensteden wandeltocht. Het 
stuk was groter dan dat van de andere kranten samen. 
Top.
Eén opmerking: het ging naar mijn mening te te veel 
over de regendag. De andere dagen waren droger. Ik 
ben het roerend eens met Sipwim. Het was een zware 
tocht die veel te weinig aandacht krijgt. De aankomst in 
Sloten was een feest, helemaal bij droog weer.
Hetzelfde geld voor Workum, Franeker en ook in Dok-
kum is het altijd feest!
In Leeuwarden was het feest compleet. Kortom de Elf-
stedenwandeltocht is een feest.
Een hele grote uitdaging voor een wandelaar. 
In de zelfde krant kwam de avond vierdaagse er een 
beetje karig af. Ook hier regende het de laatste avond. 

De vrijwilligers achter de rolstoelen wil ik wel even be-
noemen. Top.
Zaterdag 27 juni was de Swaddekuier. Ik heb één dag 
mee gelopen. Een prachtige tocht.
Een goede routebeschrijving, mooie route, het zat na-
tuurlijk ook mee. De verzorging op de route was ge-
weldig. Wij kregen van alles onder weg; koffie, thee, 
frisdrank, water per flesje en een appel. Dat allemaal 
voor dezelfde prijs. O ja, en zang en muziek bij de rust-
plaatsen. 
Ook de Swaddekuier was een een feest.

 
Groeten van Gerrit Kuik 

(abonnee van dit blad en wandelfanaat)

Zeg het maar...
ingezonden brieven

Hogere kwaliteitsstandaard voor het Zwem-ABC

Donderdag 3 juli 2014 ontving Zwem-
bad De Kûpe uit Buitenpost een 
Licentie Zwem-ABC in Den Haag 
uit handen van Mervyn Stegers, 
voorzitter van het Nationaal Plat-
form Zwembaden | NRZ. Daarmee 
voldoet Zwembad De Kûpe aan de 
nieuwe kwaliteitscriteria om zwem-
les te mogen geven voor het Zwem-
ABC, de Nationale Zwemdiploma’s. 
Zwembad De Kûpe behoort tot de 
eerste zwemlesaanbieders van de 
in totaal 1.250 die de overstap kun-
nen gaan maken van de huidige ‘Er-
kenning’ naar het verkrijgen van een 
Licentie Zwem-ABC. Deze Licentie 
geeft de klant duidelijkheid dat de 
zwemlesaanbieder die in het bezit is 
van de Licentie Zwem-ABC handelt 
volgens de nieuwe kwaliteitsstan-
daard van de zwembranche.

Het Zwem-ABC wordt uitgegeven 
door het Nationaal Platform Zwem-
baden | NRZ, het kennisinstituut 
waarin de partijen RECRON, VSG en 
KNZB bestuurlijk zijn vertegenwoor-
digd. Deze partijen streven naar een 
continue kwaliteitsverbetering van 
het Zwem-ABC. De Licentie Zwem-
ABC is een volgende stap in dit pro-

ces, waarmee borging van veiligheid 
en kwaliteit van leren zwemmen 
wordt gestimuleerd. 

Sinds jaren wordt er bij een zwem-
bad, zwemschool of zwemvereni-
ging waar je kunt afzwemmen voor 
het Zwem-ABC gecontroleerd of 
het afzwemmen verloopt conform 
de afzwemeisen – de Bepalingen, 
Richtlijnen en Examenprogramma’s 
Zwemdiploma’s, afgekort BREZ. 
Met de invoering van de Licentie 
Zwem-ABC wordt een zwemlesaan-
bieder ook getoetst op zaken als: is 
er voldaan aan wet- en regelgeving, 
is de zwemlesgevende gescreend 
en in het bezit van een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG), werkt de 
zwemlesaanbieder volgens de Ge-
dragscode Zwembranche, is de zwe-
monderwijzer voldoende opgeleid, 
is er nagedacht over de manier van 
lesgeven, hebben ouders zicht op de 
vorderingen van de kinderen tijdens 
de zwemles, is er een ongevallenre-
gistratie en een klachtenprocedure. 
Zwembad De Kûpe heeft de Licentie 
Zwem-ABC behaald en voldoet daar-
mee aan deze nieuwe eisen.

Mervyn Stegers, voorzitter van het 
Nationaal Platform Zwembaden | 
NRZ, licht de invoering van de Licen-
tie Zwem-ABC toe: “In het verleden 
bestond er geen landelijke norm 
voor het afzwemmen. In elke provin-
cie werd op een andere manier afge-
zwommen voor het diploma. Vanaf 
1998 bestaat de huidige BREZ en 
moet iedereen bij het diplomazwem-
men dezelfde vaardigheden laten 
zien. Nu  maken we een volgende 
stap en komt er meer eenheid in de 
kwaliteit van de zwemlesaanbieder. 
Iedere ouder vindt het belangrijk dat 
zijn of haar kind les krijgt van een 
goed opgeleide zwemonderwijzer 
die gescreend is en een VOG heeft. 
De zwemlesaanbieders krijgen tot 
1 januari 2018 de tijd om te voldoen 
aan de nieuwe kwaliteitseisen. 
Zwemlesaanbieders die na die da-
tum hieraan niet kunnen voldoen, 
mogen het Zwem-ABC niet meer 
uitgeven. Voor ouders is dit een be-
langrijke stap. Door te kiezen om je 
kind te laten afzwemmen voor het 
Zwem-ABC kies je heel bewust voor 
kwaliteit.”

Jaarlijks haalt gemiddeld 95% van 
de kinderen een Zwemdiploma A. 
Dit onderstreept het belang van le-
ren zwemmen in Nederland en het 
Zwem-ABC. In Nederland bestaat 
een uniek systeem van zwemdi-
ploma’s en zwemonderwijs. De ba-
sis van het zwemonderwijs is het 
Zwem-ABC uitgegeven door het Na-
tionaal Platform Zwembaden | NRZ.

Feestweekfoto’s

Het is inmiddels al bijna een ware traditie geworden tijdens de Feestweek van Buiten-
post: de SwitteRun. Dinsdag 5 augustus werd alweer de derde editie gehouden van de 
SwitteRun en ook dit jaar was de loop weer een groot succes. Het weer was prachtig 
en het aantal deelnemers was weer groter dan het voorgaande jaar. “We hebben ontzet-
tend veel positieve reacties ontvangen van de lopers”, aldus Conny Oldenhuis, mede ver-
antwoordelijk voor de organisatie van het evenement. “Het vergt een hoop organisatie 
vooraf maar het is fantastisch om te zien hoe enthousiast alle lopers zijn. Het is ook een 
ontzettend leuk gebeuren voor de kinderen die meelopen met de KidsRun. Geweldig om 
te zien hoe ook zij hun uiterste best doen om een goede tijd neer te zetten. . Ik wil hierbij 
ook graag alle vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun bijdrage, want zonder hun inzet 
zouden we geen SwitteRun kunnen organiseren. Geweldig hoe deze mensen ieder jaar 
weer voor ons klaarstaan. We kunnen terugkijken op een zeer succesvolle SwitteRun en 
maken er ook volgend jaar weer een leuk evenement van !” Alle foto’s van de SwitteRun 
op www.switte.nl, en ook op de website van de Binnenste Buiten Post.
(foto: Hielke Boorsma)

Winnaars van de kidsrun samen met de Buitenposter koningin. (foto: Hielke Boorsma)



Bedri jv igheid
door Piet Pettinga

Een nieuw winkelconcept in Buitenpost, de eerste in de Gemeente Achtkarspelen? 
Iedereen is benieuwd wat er zich achter het bruine papier aan de Kerkstraat 19 af-
speelt en bij dezen wordt een tipje van de sluier opgelicht. Op 30 augustus, ´s-mor-
gens vanaf 10 uur bent u van harte welkom in de Binnen Markt, geen gewone win-
kel, maar vier in één ! U komt toch zeker ook om een kijkje te nemen in dit nieuwe 
concept, waar u de volgende bedrijven onder één dak zult vinden: Een biologische 
winkel waar u zult kunnen kiezen uit een assortiment van verschillende producten 
zonder E-nummers en veelal natuurlijk, ook zullen er 30 verschillende theesoorten 
zijn en een variatie van natuurlijke koffiebonen. Vervolgens loopt u door om bij de 
Evangelische Boektiek Levend Water een kijkje te nemen en vandaar vervolgt u de 
weg naar Knus & Kado waar heel veel verrassende dingen op u liggen te wachten. 
U loopt vervolgens langs het Canadian Coffee House waar u een lekker kopje koffie 
en een versnapering zult vinden of een vers gemaakte sandwich met soep kunt 
kunt krijgen om die dan te nuttigen in één van de knusse zithoeken of om mee te 
nemen. Ook zult u hier lekkere boeren- en biologische kaas vinden en een verras-
send assortiment van organische chocolade. Het winkelen wordt een belevenis, 
even onthaasten onder het genot van een vers kopje koffie, een babbeltje over een 
cadeautje, een ontmoetingsplek in de Boektiek en met gezonde boodschappen 
naar huis. De Kerkstraat zal levendiger worden nu het winkelaanbod is vergroot. 
Nogmaals , de ondernemers zien u graag op  zaterdag 30 augustus vanaf 10 uur.
De reguliere openingstijden zijn : maandag t/m donderdag van 09.00 – 18.00 uur , 
vrijdag van 09.00 – 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 – 17.00 uur.

Sportdiëtist
I
n de Binnen Markt zal ook elke week een sportdiëtist aanwezig zijn, voor nadere inlichtingen 
kunt u zich wenden tot Tjishe van der Meer van de biologische winkel. AVS is een praktijk van 
sportdiëtisten met een groot aantal specialismen. Niet alleen prestatiesporters, maar ook 
voor begeleiding bij overgewicht, diabetes, COPD, hart- en vaatziekten en FODMAP bij prik-
kelbare darm syndroom kunt u bij de diëtisten van AVS terecht. Bovendien is AVS een PuurGe-
zond praktijk. PuurGezond staat voor bewust en gezond eten en genieten van de volle smaak 
van pure ingrediënten. Daarnaast betekent PuurGezond ook bewust leven met aandacht voor 
lichaam, geest en omgeving. Duurzaam en gezond gaan hierbij hand in hand. Het concept van 
Binnen Markt Buitenpost sluit dan ook heel goed aan bij dit gedachtegoed. Wij zijn dan ook 
heel erg blij met de samenwerking en zullen ons voornamelijk richten op workshops, waaron-
der (thema) kookworkshops, PuurGezond workshops, workshops gericht op koolhydraatarme 
voeding etc. Wij hopen u graag te ontmoeten op onze nieuwe locatie!

Boektiek Levend Water
Wat kan er in een jaar veel veranderen . Vorig jaar op 28 september opende Boektiek Levend 
Water haar deuren in Buitenpost aan de Kerkstraat. Nu gaat op 30 augustus aan de overkant 
Levend Water verder in het nieuwe concept (de huidige winkel is daardoor gesloten  van 25 
t/m 29 augustus). Velen hebben de weg inmiddels gevonden naar de Boektiek, waarin o.a. 
christelijke boeken, DVD´s, CD´s en kado-artikelen worden verkocht. Geert en Klaske van der 
Woude zijn opgevoed in het christelijk geloof, maar in 2007 laten ze zich dopen door onder-
dompeling. Het oude leven achter hen gelaten, nu met Christus gestorven en met Hem opge-
staan in een nieuw leven. Vanaf toen wilden ze graag beschikbaar zijn voor God en dat Hij een 
plan met een ieder heeft. In 2010 gestart in Damwoude met een Evangelische Boekwinkel, 
heel veel mensen hielpen mee om dit te realiseren. In 2013 dus gestart in Buitenpost met 
een tweede winkel. Het bijzondere aan de winkels is , dat de vrijwilligers , uit verschillende 
kerken samenwerken om de goede boodschap van God te helpen verkondigen in hun eigen 
omgeving d.m.v. het verkopen van de reeds genoemde artikelen. Ook kunnen ze op deze 
manier een luisterend oor zijn en tot steun zijn van de mensen om hen heen. De winkel is ook 
een plek waar mensen van diverse kerkelijke richtingen elkaar kunnen ontmoeten en zal zeer 
goed passen in dit concept van de Binnenmarkt Buitenpost.

Knus en kado
Ik wil mij even aan u voorstellen. Ik ben Hiske de Jong,ik ben woonachtig in Surhuisterveen. 
Ik ben gelukkig getrouwd en wij hebben samen 3 kinderen. Ik heb 7 jaren in Buitenpost 
gewoond, en 25 jaar gewerkt in Haersmahiem. In het voorjaar van dit jaar werd ik benaderd 
met de vraag of ik deel wou nemen aan het concept “binnenmarkt” Buitenpost. Dit houdt 
in: meerdere ondernemers onder 1 dak, zo kun je elkaar versterken en met name de hoge 
huurkosten delen. Hier heb ik over na gedacht en al snel besloten deze kans aan te grijpen 
zodat voor mij een lang gekoesterde wens vervuld kon worden. Mijn hobby en creativiteit 
liggen in de woonsfeer, het creëren van veel gezelligheid in en buitenshuis. Zodat je van je 
huis een “Knus” thuis kunt maken. Mijn passie is de Landelijke woonstijl met een knipoog 
naar Brocante. Met woonaccessoires voor je eigen huis of om iets leuks “Kado” te doen ga 
ik mijn winkel inrichten. Ik ben momenteel druk in de weer om hier een leuke invulling aan te 
geven middels bezoek aan markten, beurzen, groothandels. Ook sta ik open voor wensen en 
inbreng van u als klant. Samen met mijn collega ondernemers binnen de binnenmarkt kunnen 
wij voor u iets betekenen door samen cadeau of relatie geschenken samen te stellen. Ik heb 
er al heel veel zin in en zie u graag op zaterdag 30 augustus vanaf 10.00 uur. 
Knus & Kado, Hiske

Biologische winkel en Canadees Coffee Huis
Wij gaan de biologische winkel en het Canadees Coffee Huis bemensen en willen 
ons graag aan u voorstellen. Wij zijn Donna en Tjishe van der Meer en zijn een jaar 
geleden vanuit Canada naar Nederland (terug)gekomen. Tjishe is opgegroeid in 
Nederland (Metslawier-Kollumerzwaag) en is op zijn 23e naar Canada geëmigreerd. 
Donna is opgegroeid in British Columbia Canada en haar grootmoeder was een 
Noorse. Donna heeft twee dochters in de leeftijd van 23 en 25 jaar jong, die nog 
in Canada wonen, Tjishe heeft 4 kinderen, 2 zonen van 14 en 2 dochters van 16 en 
13 jaar, we hebben dus samen 6 kinderen. Tjishe´s kinderen zijn in 2004 met zijn 
ex-vrouw teruggekeerd naar Nederland en dat is ook de reden waarom Donna en 
Tjische verleden jaar ook zijn teruggekeerd om dichter bij Tjishe´s kinderen te zijn 
en dit was mogelijk omdat de kinderen van Donna nu zelfstandig wonen. Donna 
en Tjishe mogen graag samenwerken en hebben dit ook in Canada gedaan in o.a. 
de bejaardenzorg maar ook met een eigen renovatiebedrijfje, de laatste jaren heeft 
Donna als manager bij Starbucks gewerkt en Tjishe voor een grootwinkelbedrijf als 
manager van drie bakkerijafdelingen. Samen zijn we nu opnieuw begonnen met 
het leven in Nederland en het was al snel duidelijk dat we iets voor onszelf wilden 
doen en vanuit die gedachte is de Binnenmarkt ontstaan, de onderliggende ge-
dachte is dat we een stukje leegstand willen oplossen in het dorp en verschillende 
kleine ondernemers een kans willen geven om hun bedrijf te starten zonder al te 
veel kosten.

Nieuw winkelconcept in de Kerkstraat

De vier hoofd ondernemers, vanaf links: Geert en Klaske van Levend Water Evangelisch Boektiek , Hiske van 
Knus & Kado, Donna and Tjishe van de Binnen markt Biologische winkel en Canadese Coffee House.
(eigen foto)

Feestweekfoto’s

Tijdens de feestweek zijn er verschillende activiteiten voor kinderen georganiseerd. Linker foto is het Taak van Zuiden jeugdvissen, bij de vijver achter De Lange Schoor. 
Het was mooi weer, dus er werd volop genoten. Op de middelste foto is het zwemmen in de Kûpe te zien. Er waren allerlei activiteiten georganiseerd door de feest-
weekcommissie zodat de kinderen veel waterplezier beleefden. Op de rechterfoto is een kind bezig met de kinderspelen. Deze waren georganiseerd door It Koartling,in 
en rondom de feesttent. Nog meer foto’s van de activiteiten zijn te vinden op onze website. (foto: Hielke Boorsma). 
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Via familie hoorden wij, dat je goedkoop een camper 
reis door Amerika/Canada kon maken. Het is een soort 
testdrive, het zijn nieuwe campers van de fabriek, die 
naar verschillende plaatsen in Amerika of Canada ge-
bracht moeten worden en dan weer verhuurd worden. 
De camper is dan gratis en je betaalt alleen de vliegreis 
met de hotel overnachtingen, en uiteraard de brand-
stof. Dus als het niet duur is, zijn wij wel te porren voor 
4 weken. Normaal bent je dat bedrag  bij het huren van 
een camper in 2 weken al kwijt. Wij hebben nu twee 
keer zo’n reis gemaakt, in Amerika en in Canada en 
deze landen heel anders leren zien en ervaren.

Nu over onze reis in Canada. We vertrokken met enige pro-
blemen. Onze schoonzoon Rein zou ons wegbrengen de 
avond voor onze reis: naar Vijfhuizen, een plaatsje vlak bij 
Schiphol. Daar woont familie en dan konden we de volgende 
dag met de bus naar Schiphol. Goed geregeld….Laten we 
niet onze papieren(paspoort/vliegticket) niet in het dashboard 
kastje van de auto liggen! Daar kwamen we om 12.00 uur 
s ’nachts achter. Schoonzoon gebeld en gevraagd of hij ons 
tegemoet wilde rijden. We hebben elkaar toen getroffen in 
Lelystad. Na een korte nacht om 7 uur richting Schiphol. Toen 
we  zouden vertrekken, had het vliegtuig wat ons naar Frank-
furt zou brengen, blikseminslag gekregen en moest dat hele 
vliegtuig minutieus nagekeken worden, kon wel heel lang 
duren zeiden ze. Gelukkig was het binnen 3 uur verholpen. 
Wij snel in dat vliegtuig en kwamen net op tijd in Frankfurt 
om over te stappen, na heel hardlopen waren wij op tijd voor 
het vliegtuig naar Canada. In Toronto geland hoorden wij dat 
er voor onze bagage geen tijd meer was om in te checken, 
dus niet meegekomen! De volgende dag kwam het met het 
eerste vliegtuig uit Frankfurt mee, we kregen van Lufthansa 
een tasje met een tandenborstel en pasta, en nog wat toilet 
spulletjes en een shirt om de eerste nacht in de kunnen sla-
pen bij wijze van pyjama, service hoor!. Dus een dag langer 
in Toronto gebleven, maar we hadden geen vervoer en we 
werden ‘s morgens wakker met een dun laagje sneeuw op 
straat. Brrrr, zomervakantie, daar hadden we niet echt op ge-
rekend. Eerst maar de camper ophalen en ons naar de fabriek 
laten brengen, na een instructiefilm over hoe alles werkt krij-
gen we de camper mee, een 8-persoons camper 11 meter 
lang, met voor 4 personen spullen.
Het allereerste wat we willen gaan bekijken in Canada  zijn 
de Niagara Falls. We hebben er heel veel over gelezen en dit 
zou spectaculair zijn. Op weg dus naar de Niagara Falls, we 
dachten dat die in de middle of know where lag, tot onze ver-
bazing  hebben ze een complete stad om de Falls gebouwd.
Je hebt een Amerikaans Falls  en een Canadees Falls (hor-
seshoe Falls) en wat een lawaai maken die watervallen , je 
kunt elkaar bijna niet verstaan. Maar wat een natuurwonder. 
In het nabij gelegen museum word je alles uitgelegd hoe het 
zit met deze watervallen. Na twee dagen gekeken en gefo-
tografeerd te hebben gaan we op weg naar de eerste Olie-
velden van Canada, een heus museum over deze olievelden. 
Er zijn voor de toeristen nog enkele jaknikkers in werking en 
Canada was echt eerder met de olie winning bezig, dan Ame-
rika wordt vol trots gezegd. We zitten dicht bij de grens van 
Canada/Amerika en hoeven alleen nog een brug over en dan 
zijn we de bij grens .de Canadese douane laat zich niet zien, 
maar in Amerika we worden uitgebreid gescreend, zelfs een 
irisscan komt er aan te pas en de vraag waar we allemaal 
heen gaan, weten we nog niet precies! Maar we gaan in ie-
der geval naar het Yello Park  naar de Hot Springs. Ook goed 
de douane schrijft het adres van dit park op. Onze camper 
wordt bekeken en er wordt gezocht naar/of we geen vers 
fruit en vlees hadden (bang voor ziektes) visum gekocht voor 
$ 12,- en toen mochten we door. 

We gaan nu via Amerika onderlangs naar Canada. Er is ons 
verteld dat onder in Canada de weg wat saai is, alleen maar 
bomen en ellenlange rechte wegen, wel veel meren en wa-
ters ,maar die zijn allemaal bevroren. Dan maar via Amerika. 
We genieten ,komen dwars door een Amish gebied en zien 
de bekende koetsjes met kleine paarden. De winkels met al-
lemaal eigen gemaakte spullen /eten gebakwerk. Hun eigen 

gebakken  brood is heerlijk, dus kopen. En dan op weg naar 
het YelloStone Nationaalpark, ligt in Wyoming, een mooi park 
met hete water geisers, en dat is wel fijn, want het is koud 
hier in mei, dikke pak sneeuw, maar mooi. Een vulkaan ge-
bied, je kunt heel dicht bij die geisers komen en je voelt ook 
hoe warm het water is ( 20 graden). De bekendste geiser is 
de Old Fellow die op vaste tijden heet water spuit, en dan zit 
je daar dan op banken met wel 300 a 400 mensen van over 
de hele wereld, naar een spuitende geiser te kijken, het ruikt 
er naar zwavel .Wat is onze wereld toch prachtig geschapen 
door God.

Wij worden door mede camper  reizigers geattendeerd op 
nog een ander park, het Bricepark dat heel bijzonder is, was 
vroeger een meer maar is door aardbevingen ,droog komen 
te liggen en dan kan je dus over de bodem lopen adembene-
mend, en vooral bij zonsopgang, (half zes) is deze beziens-
waardigheid het mooist, de prachtige kleuren(roze ,rood )en 
vormen het maakt een diepe indruk op ons. We gaan daarna 
richting Canada ,daar woont familie en die gaan we een be-
zoek brengen. Ze wonen in Calgary. Via de staat Montana 
waar vooral lange  rechte wegen zijn , en een beetje saai, 
komen we uiteindelijk bij de grens van Canada , een grondige 
inspectie van de camper( niet teveel verse spullen en drank) 
gaan we richting Calgary. Ook hier sneeuwt het, niet te gelo-
ven. Onderweg zien we beren en buffels en leuke indianen 
dorpjes, de mensen zijn erg vriendelijk en willen van alles ver-
kopen. Calgary is een prachtige stad, modern. Er is een groot 
kantorengebouw met zowaar een hele verdieping ingericht 
als een subtropische tuin, voor de werknemers maar ook 
voor toeristen, prachtig. Familiebezoek was ook fijn. Alle fa-
milie die in de buurt woonde van Calgary werden opgetrom-
meld. Anne fan Omke Jetze was er. Reuze gezellig bezoek. 
We hadden er een dagje voor uitgetrokken, maar dat kon na-
tuurlijk niet, want dat was volgens onze familie veel te kort. 
Na een nachtje op de oprit geslapen in onze camper gaan we 
toch maar weer verder richting Jasper (niet onze kleinzoon 
met de naam Jasper) maar een plaats in het Rocky Mountain 
gebergte. Wat een wereld! IJskoud met  bevroren meren en 
gletsjers  en beren aan de kant van de weg, niet te geloven! 
Jasper zelf is een middeleeuws stadje, oude huizen, maar 
een toeristisch plaatsje. Van hieruit ga je de Rocky  Mountains 
in. Wandeltochten worden vanhier georganiseerd, grote cam-
pings voor de gasten en toeristen. Hier ontmoeten we een 
zus en zwager die aan huizenruil doen in Vancouver. Samen  
reizen we dan met hun nog twee weken in de Rocky’s, zoals 
ze dat hier noemen, We kamperen op een camping met de 

naam ‘de ark van Noach’. De eigenaars komen oorspronkelijk 
uit Turkije en hebben op de berg Ararat gewoond, vandaar… 
Ze wonen zelf in een boot op het droge die ze: U raad het wel. 
‘De ark van Noach’ hebben genoemd. Op deze boot hangt 
een welkombordje met: “Iedereen welkom, behalve honden”. 
Hoe verzin je het. Hilarisch, we hebben wat afgelachen.
In Canada wordt zo’n beetje alles vervoerd met de trein, die 
hoor je dan overal, op alle tijden, een bijzondere route loopt 
er ook door de Rocky Mountains. dwars door de bergen, over 
en onder en op elkaar, de treinen zijn ongeveer een kilometer 
lang, getrokken /geduwd door 4 locomotieven, zie je drie keer 
voorbij komen voordat ze door een berg zijn ,indrukwekkend. 
Volgens een maquette heeft  dat bouwen van deze treinrails 
in drie lagen door de berg, iedere dag een dode gekost, tja. 
Je komt ook veel bijzondere mensen tegen, als we een 
koffiepauze hebben ontmoeten we, midden in de Rocky 
Mountains . een Fransman op een ligfiets, spreekt gelukkig 
goed Engels. Hij maakt op die fiets een tocht door de Rocky 
Mountains, is al 4 maanden aan het fietsen, gewoon langs de 
snelweg, fietspaden zijn hier niet en hij zet iedere avond zijn 
tentje gewoon ergens neer. Is van plan om nog 2 maanden 
verder te fietsen door de bergen en…. Hij is 84 jaar! Een 
wonder op wielen.
Canada is ook het land van de bomen, van alles wordt er van 
gemaakt, prachtige huizen, en ze worden vervoerd via het 
water dat hier rijkelijk stroomt, overal liggen er stammen in 
het water. Het water is zo helder als wat, en je ziet de vissen 
zwemmen, na al dit moois en we hebben heel veel gezien 
,gaan we op weg naar Vancouver. Een mooie stad, maar de 
dagen dat we daar zijn regent het pijpenstelen en daar door 
zijn we een beetje gedwongen om binnen activiteiten te be-
zoeken ,maar ook dat is leerzaam. We laten ons rond varen 
om Vancouver heen en bezoeken inheemse Markten. Na 
deze 4 dagen in deze prachtige stad Vancouver, zijn we ook 
wel weer blij om naar huis te gaan, een mooie vakantie, meer 
koud dan warm, maar erg veel gezien van Gods grootheid in 
de natuur.

Anne en Anke van der Veen

Reisverslag Met de camper door Canada 
Een trektocht door de prachtige natuur

Leeggelopen meer in Bricepark (eigen foto)

Anne en Anke (eigen foto)

De foto

In ons juninummer 2014 stond een reisverslag van Klaar en Roelie Winter. 
Hierbij nge even een foto van hen, zodat u er gezichten bij heeft. 
(eigen foto)

Geiser in Yellostone park (eigen foto)



Inspirerend en innovatief ondernemen
Innoveren, stimuleren, versterken & groei
Innovatiehuis Lauwersdelta 
in Buitenpost biedt sinds 
februari 2013 een inspirerende 
werkomgeving aan ambitieuze en 
vernieuwende ondernemingen 
uit Noordoost-Fryslân en het 
Westerkwartier. Nieuwe en 
bestaande innovatieve MKB-
bedrijven kunnen er elkaar 
stimuleren, versterken en zo 
doorgroeien. In deze ultieme 
broedplaats voor talentvolle 
bedrijven heerst een uitdagend 
klimaat. Ondernemers prikkelen 
elkaar en kunnen zich verder 
ontwikkelen. Het innovatiehuis is 
een nieuw concept in Nederland en gericht op een plattelandsregio en stimuleert ondernemerschap 
en innovatie. Het innovatiehuis is dé plek waar bedrijfsideeën en concepten kunnen uitgroeien 
tot succesvolle organisaties. Daarnaast kunnen alle regionale MKB-bedrijven er terecht voor 
kennisuitwisseling en om te netwerken. 

Kennis- en netwerkcentrum
Innovatiehuis Lauwersdelta is een regionaal kennis- en netwerkcentrum dat openstaat voor alle 
ondernemers. Het netwerk van partners, experts en sponsors is inmiddels uitgegroeid naar ruim 
twintig regionale organisaties met verschillende disciplines. Van een subsidieadviseur, notaris, 
internetmarketingbureau tot en met een huiscateraar aan toe. Naast individueel advies en 
ondersteuning, bieden zij workshops, presentaties en kennissessies voor ondernemers binnen én 
buiten de muren van het innovatiehuis. 

Ontzorgen van ondernemers
In het complex wordt gewerkt in een kantoortuin of op een van de fl explekken in de kantoorunits met 
overal glasvezelinternet. Bedrijven nemen er fl exibele werkplekken af in plaats van huur te betalen voor 
vierkante meters. Er zijn verschillende vergaderruimten, brainstormkamers en multifunctionele ruimtes 
voor bijvoorbeeld foto- en videoproducties. Innovatiehuis Lauwersdelta ontzorgt de ondernemers. Zo 
is er een uitgebreid aanbod aan diensten en advisering zoals spreekuren van partners, workshops, 
trainingen, seminars en shared services. 

Maak vrijblijvend kennis
Ben jij een ondernemer die zich prettig voelt bij een ecosysteem van startups en samenwerkende 
MKB ondernemingen waarbij ondernemerschap en innovatiekracht hand in hand gaan? Maak dan 
geheel vrijblijvend kennis met het Innovatiehuis en haar startups, experts en partners en realiseer je 
ambities. 
Contactpersoon: Niels Tel (innovatiemakelaar); info@lauwersdelta.nl; www.lauwersdelta.nl; www.
twitter.com/lauwersdelta; telefoonnummer: 0511-760009

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga

OPRUIMING DIVERSE HOBBY-ARTIKELEN
75% korting of meer!!!!!!

Plant van de maand 
september

Salie (Salvia officinalis)
Gratis bij besteding vanaf € 25,00 in onze 

verkooptuin

Uitgebreid assortiment groente, 
kruiden, fruitbomen en vaste planten. 

Toegang tot onze verkooptuin is gratis.

De Kruidhof, Schoolstraat 29b, Buitenpost
www.dekruidhof.nl
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6 september weer Repair Café 

De vakanties zijn voorbij, we pakken de draad weer op. Dus ook het Repair 
Café gaat weer van start.
Inmiddels weten veel mensen in Buitenpost ( en omstreken!) het al: de 
eerste zaterdag van de maand kun je terecht in het Koartling om spullen 
te laten repareren.
Vanaf 13.00 tot 16.00 uur kun je langskomen.
Niet alleen in Buitenpost is men blij dat er een Repair Café is, ook landelijk 
is het een groot succes: inmiddels zijn er al 218 vestigingen in Nederland, 
waarvan 15 in Friesland ! Zie ook: www.repaircafe.nl
Ook in het Koartling is het steeds gezellig en we slagen we erin vele zaken 
te repareren. Het succes is natuurlijk goed verklaarbaar: spullen repareren 
spaart geld én is goed voor het milieu. Twee zaken die in deze tijd volop in 
de belangstelling staan. Daarom kom ook langs:  ons het motto is” Weg-
gooien,  mooi niet!

De kruidencursus was zeer geslaagd. Onder de enthousiaste leiding van 
Jan Willem Zwart, is er veel geleerd over allerlei kruiden en over hun toe-
passingen.  Het was zeker voor herhaling vatbaar. Mocht u interesse heb-
ben, we hopen in het voorjaar 2015 weer zo’n cursus te geven. Let daarom 
goed op de informatie in deze krant of kijk op de website van It Koartling.

Geen cursusmarkt 
Omdat we tijdens de Natuurmarkt ook uitgebreid aandacht hebben gege-
ven aan de cursussen die dit najaar in It Koartling worden gegeven hebben 
we besloten dit jaar geen cursusmarkt te houden.
Ons cursusaanbod is groot en er hebben zich al veel mensen aangemeld. 
Heeft u belangstelling voor een nieuwe cursus neem dan contact op met 
de de betreffende coördinator. Op deze pagina zijn de cursussen vermeld 
waarbij nog plaats is.
Wilt u deelnemen aan een cursus die echter al vol is neem dan toch con-
tact op en laat u op de wachtlijst zetten. Dan krijgt u bericht als er in januari 
een plaats is voor die cursus.
In de vorige Binnenste Buitenpost heeft het totale overzicht van de cur-
sussen gestaan.
Ook kunt u die vinden op de site van It Koartling.

Tijdens de Natuurmarkt op 6 Augustus hield it Koartling 
open huis.
Ons gebouw is van binnen opgeknapt en veel bezoe-
kers kwamen dit bekijken en reageerden enthousiast. 
Het is weer helemaal aan deze tijd aangepast.
De film over alle activiteiten in it Koartling, de presen-
taties van keramiek, schilderijen, glaskralen en het Re-
pair Café werden druk bezocht. Er werden inlichtingen 
gegeven over alle cursussen die in it Koartling worden 
gegeven. De soep en hapjes die geserveerd werden 
vonden gretig aftrek.
Mede dankzij het mooie weer was het een gezellige 
en goed bezochte dag.

De cursussen
In de vorige binnenste Buitenpost heeft het overzicht 
gestaan van alle cursussen die er dit najaar gegeven 
worden. Er hebben zich al veel mensen aangemeld en 
hieronder volgen de cursussen waar nog plaatsen vrij 
zijn.

Spaans vervolgcursus 
Op donderdagavond van 19.30-21.30 uur.
Start 18 september, 10 lessen, kosten € 90,- (excl.ma-
terialen).
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken, tel.: 0511 
542465, email: laaken25@live.nl

Computercursussen / workshops
-Er wordt steeds meer gewaarschuwd dat uw compu-
ter up to date beveiligd moet worden.
-Wachtwoorden moeten steeds gewisseld worden.
-Heeft u een android tablet aangeschaft en kent u nog 
niet alle mogelijkheden.
-Denkt u er over om een nieuwe computer aan te 
schaffen maar ziet u er tegenop om met Windows 8 
te moeten gaan werken. Onze docent kan u bij al deze 
(en vele andere ) vragen op weg helpen. U kunt aange-
ven waar de problemen liggen en samen met hem en 
andere cursisten die tegen dezelfde problemen oplo-
pen gaat u aan de slag.
De volgende workshops/cursussen worden gegeven:
-Overstap van Windows 7 naar Windows 8
-Windows 8 voor beginners
-Android Tablets
-Beveiliging
Al naar gelang het aantal vragen kunnen cursisten 
samen met de docent gaan bepalen hoeveel tijd de 
workshop/cursus gaat kosten en op welke dag hij ge-
houden gaat worden.
Meld u aan en overleg is mogelijk.
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken, tel.: 0511 
542465, email: laaken25@live.nl

Luisteren naar muziek
Let op! De datum is veranderd: de open les is op dins-
dag 14 oktober i.p.v. 30 september.
In de vorige Binnenste Buitenpost stond dat de eerste 
les een open les is. Hier kunt u ervaren of de cursus 
luisteren naar muziek u aanspreekt. U beslist daarna 
pas of u meedoet.
De overige data zijn:
In 2014: 28 oktober; 11 november en 9 december.
In 2015: 10 en 24 februari en 10 en 24 maart.
De luisteravonden zijn van 19.30-21.30 uur en kosten 
€ 70,-
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides, tel.: 0511 
542772, Email: evertje.gatsonides@upcmail.nl

De keramiekcursus 
Op maandagmorgen van 9.00-11.00 uur.
Start 15 september, 10 lessen, kosten € 95,- (excl.ma-
terialen).
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken, tel.: 0511 
542464, email: laaken25@live.nl

Nieuw: Engels
Vanaf september kunt u, bij voldoende deelname, een 
cursus Engels volgen. Deze zal zijn op donderdagmid-
dag of -avond. De docente is Marjan Nijboer uit Noord-
bergum.
Start half september, op de middag van 13.30-15.30 
uur, op de avond van 19.30-21.30 uur.
Duur: 10 lessen, kosten € 90,- ( excl. materialen ).
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken, tel: 0511 
542465, email: laaken25@live.nl 

Muziek op schoot
Baby’s en peuters genieten van muziek. Al heel vroeg 
reageren ze al op klanken en geluiden. Een peuter die 
muziek hoort gaat vaak spontaan klappen en dansen. 
Jonge kinderen en muziek horen van nature bij elkaar.

Samen plezier beleven aan muziek
Samen plezier beleven aan muziek, dat is waar het om 
gaat in deze leuke cursus. De cursus bestaat uit 10 we-
kelijkse lessen in It Koartling. De cursus vindt uiteraard 
alleen doorgang bij voldoende deelname.
Tijdstip: donderdagochtend, aanvang 9.30 uur – 10.15 
uur. De kosten voor deelname zijn 68,00 Euro.
Opgave bij: Evertje Gatsonides ,tel.: 0511 542772 ;   
E-mail: evertje.gatsonides@upcmail.nl Of bij cursus-
leidster Lutske Pilat, tel.: 0512 352143 E-mail: lutskepi-
lat@hetnet.nl 

Cursusaanbod -  geef u snel op

Geslaagde kruidencurus

Feestweekfoto’s

Ringrijden. Rechter foto gemaakt door Hielke Boorsma. Op de linker foto: Mevrouw en meneer Hoekstra worden gefeliciteerd door de 
Bûtenposter Keninginne Elleke Rinsma. Mark Kommerij van het organiseren comité reikt de Zilveren Zweep uit. Foto is gemaakt door 
Jerry Tillema voor Ad Apte Buitenpost

Op zaterdag 2 augustus jl vond aan de Verlengde Kui-
persweg het Ringrijden plaats. Dit evenement trok net 
als voorgaande jaren enkele duizenden bezoekers.  
Er verschenen achttien authentieke rijtuigen aan de 
start. Over vier ronden werd een spannende wedstrijd 
verreden. Na deze ronden waren er twee deelnemers 
die alle ringen hadden gestoken. Wat volgde was een 
spannende barrage. Deze werd uiteindelijk gewonnen 
door de heer Sijbren Reijenga, met steekster Alice Re-
ijenga uit Joure met 50 punten. Op de tweede plaats 
volgde Annet Piersma met steekster Jissie Klarenbeek 

uit Surhuzum met 49 punten. 
De prijs voor het schoonste geheel ging naar de heer 
en mevrouw Hoekstra uit Poppenwier. De jury voor 
de beoordeling van het schoonste geheel had het erg 
moeilijk, aldus de juryvoorzitter Harm Kloosterman. 
Alle deelnemers verdienden zonder meer een com-
pliment vanwege het wonderschone plaatje dat de 
aanspanningen boden. Daardoor maakten details het 
verschil en koos de jury uiteindelijk voor de Pheaton, 
bouwjaar 1880, van de heer en mevrouw Hoekstra uit 
Poppenwier.

Kapenga Ringrijden tijdens de feestweek



Zwemlessen:
wij zijn licentie houder ZwemABC:
maandag:  16.15 - 18.30 uur
dinsdag:  16.15 - 18.30 uur
woensdag:  15.30 -18.30 uur
donderdag :  16.15 - 18.30 uur
vrijdag:   14.45 - 18.30 uur
zaterdagochtend:  8.00 - 12.30 uur

Recreatief zwemmen:
maandag: 7.30 - 8.45; 10.15 - 11.15; 15.15 - 16.15; 18.30 - 19.30
dinsdag: 15.15 - 16.15; 18.30 - 19.30; 21.15 - 22.15
woensdag: 7.30 - 8.45; 10.15 - 11.15; 13.00 - 15.30; 21.15 - 22.15
donderdag: 15.15 - 16.15; 18.30 - 19.30; 21.15 - 22.15
vrijdag: 7.30 - 8.30 ; 18.30 - 19.30
zaterdag: 14.00 - 15.30
zondag: 10.00 - 13.00

Lunchzwemmen/ recreatiefzwemmen:
maandag tot en met vrijdag: 12.00 - 13.00 uur.

Kinderfeestjes: 
woensdag:  13.00 - 15.30
zaterdag: 14.00 - 15.30

Doelgroepen: (dinsdag warmwaterdag)
Aqua Joggen:   maandag:  8.45 - 9.30; 19.30 - 20.15
   donderdag: 8.45 - 9.30; 20.30 - 21.15
Therapiezwemmen: dinsdag: 8.45 - 9.30*
Aqua Conditie: maandag: 9.30 - 10.15
   dinsdag:  20.30 - 21.15
Aqua Varia: woensdag:  11.15 - 12.00
   vrijdag:  9.30 - 10.15
Fifty- fit:  dinsdag:  14.30- 15.30
   woensdag: 8.45 - 9.45
   donderdag: 14.30 - 15.15
   vrijdag: 13.45 - 15.45
Meer bewegen voor ouderen:
   dinsdag:  10.30 - 11.15*
ouder en kind zwemmen:
   woensdag: 9.30 - 10.30
   vrijdag: 11.15 - 12.15
*Bij voldoende deelname

Verhuur hele bad:
Zaterdag:  na 15.30
Zondag: na 13.00

Kuipersweg 74b, 9285 SW Buitenpost
T: 0511 – 543180, E: info@dekupe.nl
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Anne’s Ansichten
van Anne van Lune

Tuin(be) leven

augustus
Salie in je tuin en lang zul je leven!

Salie, of wel sal-
via of f icinalis , is 
afgeleid van sal-
via dat weer is 
afgeleid van het 
Latijnse woord 
salvere (gezond 
zijn, genezen of 
redden). De oude 
Gr ieken noem-
den Salie zelfs 
het Kr uid der 
O n s t e r fe l i j k h e i d , 
omdat zij Salie 
beschouwden als 
een middel tegen alle kwalen. 
Hiëronymus Bock (1498 – 1554) schreef in zijn kr uidenboek al het volgen-
de over salie: “Onder alle kr uiden over troef t nauwelijk s een gewas de 
salie, want ze dient de ar ts, de kok , armen en r ijken. Alleen al de aanwe-
zigheid van de salie in de tuin zou de eigenaar een lang leven geven.” Je 
kunt het dus maar beter in je tuin hebben!
Af trek sels van salie worden bijvoorbeeld gebr uikt in gorgelmiddelen 
bij mondontsteking, tandvleesontsteking en amandelontsteking. Sa-
liethee helpt ook bij bloedend tandvlees en keelpijn. Wr ijf maar eens 
met een salieblaadje over het ontstoken tandvlees. Werkt per fect! Het 
salieblad bevat f yto–oestrogenen die helpen bij onregelmatige men-
str uatie en bij overgangsklachten. Bij opvliegers en transpiratie werkt 
koude saliethee het best. Gebr uik salie trouwens niet tijdens de z wan-
gerschap. 
Een kr uidenthee van salie maak je heel eenvoudig: 1 theelepel gedroogde 
of 2 theelepels verse salie overgieten met gekookt water en 7 minuten 
laten trekken. De thee eventueel verder op smaak brengen met honing.
In september is salie de plant van de maand in onze verkooptuin. Je 
krijgt de plant gratis bij besteding vanaf € 25 ,00. Daarnaast kr ijg je een 
heerlijk recept mee van een pompoenpasta met r icot ta, salie en wal-
noten. Want naast dat het een heel heilzaam kr uid is , smaakt salie ook 
heerlijk in allerlei gerechten. 
Lekker ite!

Karin Hoogter p

Kunnen wij ons anno 2014 nog voorstellen dat de doorgaande weg (Rijksstraatweg / Voorstraat) half-
weg Groningen en Leeuwarden afgesloten zou zijn voor de regelmatig terugkerende veemarkt? Op 
deze ansicht ziet u dat dit in de vorige eeuw “zomaar” kon. Aan de kleding te zien was dit rond de 
jaren 30.

Door Dave

Schieten...

Uit  de oude doos

Klasse foto maart 1951 vroegere school Kuipersweg.
Bovenste rij vanaf links: Anne Tamsma, Piet Stolhof, Lammert Haalstra, Gerrit Noordhof, Heine 
Boorsma, Jan Wielsma, Sieb de Boer en Wiebe Jagersma. 2e rij: Jan Vonk, Jan Hoeksma, Wietze van 
Lune, Klaas Stiksma, Nanning Bulthuis, Jaap van der Steege, Saco Witvoet, Bettie Reitsma Tietsje 
Hoeksma en meester Beerda. 3e rij: Maaike Brouwer, Riek van Maassen, Hillie Stiksma, Hielkje Pilat, 
Froukje IJlstra, Willy van der Berg, Biene Veenstra, Dina Wijma, Fré Luinstra, Annie Douma, Binnie 
Steringa en Trijntje Hamstra. 4e rij: Oene Schriemer, Jan Eekhoff, Luit Dijkstra, Hielke Henstra, Simon 
van der Woude, Gerrit Brouwer, Geert Henstra, Sake de Vries, Niek Dijkstra en Jaap Bosma. (foto: Juul 
Beerda)

Wat kan je 
nou met 

loombandjes?

Sprek wurd  fan  ‘e  moanne

Kleaune (kluwen)

Der hat in tiid west dat breidzjen en haken deistich wurk wie. It hearde by 
de nuttige feardigheden fan de húsfrou. In kleaune jern sprekt blykber ta 
de ferbylding. Der binne nijsgjirrige siswizen oer ûntstien.

Dy frou hâldt de kleaune
Die vrouw is oppassend en spaarzaam

Sa sit dy kleaune yn ‘e tiis
Zo is het met die zaak gelegen

De kleaune is ôfrûn
Het leven is ten einde

Hja hat de kleaune by de ein
Zij kent en doet haar plicht

Dat is in kleaune dy’t himsels ûntwynt
Dat is een zaak die vanzelf tot klaarheid komt

Dy kleaune kin him wolris oars ûntwine
Die zaak kan wel eens anders aflopen

Misschien 
kan je er wel 

mee...

Geen idee 
eigenlijk!



Voorstraat/Irenestraat, BUITENPOST (0511) 54 44 44  
www.kapengawonen.nl

Maandag t/m donderdag 09.30 - 18.00 uur • vrijdag 09.30 - 21.00  uur • zaterdag 09.30 - 17.00 uur  • zondag gesloten

10.000 m2 

wonen,  slapen

&  keukens

reeds 
45 jaar!

IN HOUSE

SUPERKEUKENS

XOOON

HENDERS & HAZEL

DROOM DOMEIN

STRESSLESS

LIPPE WONEN

RIVERDALE

RIVIÈRA MAISON

CARPE DIEM

GERLAG & GERLAG

HAPPY LIVING

NORMA

DE TOEKOMST

EASTBORN

TEMPUR

VAN DYCK

ZUIVER

AUPING 

EN NOG VEEL MEER... 

Eetstoel Malonno
 van € 249,- nu 

€ 199,-

Complete 
elektrisch verstelbare 

boxspring Sorento
van € 1.899,- Nu voor

€ 999,-€ 999,-

3-zitsbank Larina
van € 849,- nu 

€ 699,-

KEUKEN LIVORNO
Helemaal compleet
met apparatuur voor 

€ 3.899,-

OPRUIMING!


