
Reünie van It Koartling
Op zaterdag 27 juni werd er een reünie gehouden voor bezoekers van It Koartling uit de tachtiger jaren. Onder het genot van een hapje en een drankje 
werd er gezellig bijgekletst door de bezoekers. Door het mooie weer werd dit ook deels buiten gedaan. In It Koartling was in de tachtiger jaren een 
heuse ‘muziekscene’ waarin talloze bands zich presenteerden. 

De Binnenste Buiten 
Maandel i jkse  u i tgave van St icht ing Dorpsb lad ‘De B innenste  Bu i ten’      J a a r g a n g  1 6 ,  n r .  8 ,  j u n i  2 0 1 5

Post

I n  d i t  n u m m e r :

> Overz icht  cursus-
 programma I t  Koart l ing 
  

> Insp i rat ie :  Douwe 
 en Jant iene Broersma
 

> Overz icht  act iv i te i ten
 voor  vo lwassenen 
 

  
> Een vondst uit  de 

tweede wereldoor log (3)
 
 
 
> Sportkoppen:
 Pau la  en L inda de Jong
 
 

> Bu i tenposters :  
 Addis  Tesfa

 (foto: Hielke Boorsma)

Van de  redact ie

Even weg...

Zo omstreeks Oud en Nieuw denkt 
praktisch iedereen dat er een heel 
jaar voor ons ligt om allerlei din-
gen te kunnen gaan doen. Tijd ge-
noeg dus. En toch is ook de helf t 
van een jaar zomaar verstreken. 
De één verbaast zich daarover en 
de ander zegt: het zij zo. Als redac-
tie denk je ook dat er genoeg tijd 
is om De Binnenste Buiten Post 
maandelijks op zo lezenswaardig 
mogelijke wijze vol te krijgen. En 
voor je erom denkt is het juni (zo-
mermaand: wat zegt u…?) Weer 
of geen weer, maar de vakantiepe-
riode staat wel voor de deur. Voor 
heel wat Buitenposters betekent 
dat: even weg. Daar valt de re-
dactie ook onder. In juli verschijnt 
onze dorpskrant niet. Dat is maar 
voor even, maar onze correspon-
dente, Ineke Mooijweer, die de 
rubriek Inspiratie zo’n 15 jaar een 
mooi gezicht gaf door kunstzin-
nige Buitenposters te inter viewen, 
gaat helemaal weg. Deze editie be-
vat haar laatste verhaal. Zij vindt 
dat haar tijd, wat dit betref t, erop 
zit. Wij en velen met ons vinden 
dat bijzonder jammer. Ineke had 
steeds weer de inspiratie om het-
geen wat anderen inspireerde op 
een aandacht trekkende manier 
naar voren te brengen. Wij allen 
zijn haar daar zeer dankbaar voor 
en daar willen we graag op deze 
plaats in onze eigen krant, óók 
haar blad, (lof t)uiting aan geven. 
Wij zijn er van overtuigd dat wij 
in ons redactielid Karin van IJssel-
dijk, een inspirerende opvolgster 
hebben gevonden. Wij hopen eind 
augustus weer van ons te laten ho-
ren. Dan zijn we terug en u hopelijk 
ook. Een mooie zomer toegewenst.

Aanleiding
De provincie Fryslân wil de N358 
tussen Buitenpost en de A7 (Frie-
schepalen) veiliger maken en de 
doorstroming verbeteren. De 
N358 is een belangrijke gebieds-
ontsluitingsweg en vormt ook 
voor landbouwverkeer en fiet-
sers, waaronder veel scholieren, 
een veel gebruikte route. In 2012 
heeft de provincie de plannen voor 
de aanpak van de N358 tussen 
Blauwverlaat en de aansluiting met 
de A7 (Frieschepalen) tijdens vier 
informatiebijeenkomsten gepre-
senteerd aan aanwonenden en be-
langhebbenden. Tijdens en na die 
presentaties bleek dat vooral de 
maatregelen voor De Skieding veel 
reacties opriepen. Naar aanleiding 
daarvan heeft de provincie beslo-
ten de oplossingen voor dit tracé 
nader te onderzoeken en het pro-
ject in tweeën te delen, zodat de 
maatregelen voor de Uterwei niet 
hoeven te wachten. De provincie 
wil voor dit gedeelte de volgende 
voorzieningen treffen: 
* Aanbrengen bermversteviging 

met betonrand.
* Aanpassen belijning.

* Aanleg van vier landbouw-pas-
seerstroken.

* Veilige fietsoversteek ter hoogte 
van de Koaisreed via een mid-
dengeleider.

* Aanleg van een ovonde met 
fietsoversteek ter hoogte van It 
Langfal (Surhuizum). Een ovonde 
is een gelijkvloerse kruising in de 
vorm van een ovale rotonde. Een 
ovonde wordt vaak toegepast in 
een situatie dat enkele wegen el-
kaar niet kunnen kruisen en waar 
een normale rotonde te veel 
ruimte in beslag neemt.

* Aansluiting Rysloane en Súder-
heawei op ovonde door aanleg 
verbindingswegen.

* Vervangen asfaltlaag van weg en 
fietspad.

* Middengeleiders op rotonde 
Surhuisterveen (Groningerstraat-
weg).

Waarom deze maatregelen?
Op de weg Lutkepost-De Skieding 
rijdt vrij veel landbouwverkeer. Dit 
komt enerzijds door het agrarische 
karakter van het gebied, maar 
deels ook door de aanwezigheid 
van een aantal lokale loonbedrijven. 

Het landbouwverkeer mag gebruik 
maken van deze provinciale weg 
als route en doet dit dan ook veel-
vuldig. Ook omdat de alternatieve 
routes veelal door de bebouwde 
kommen van Surhuisterveen, Sur-
huizum en Augustinusga voeren, 
wat in feite ongewenst is. Gelet op 
de verkeersdrukte op de Uterwei 
is binnen het provinciale beleid dit 
gebruik door landbouwverkeer nog 
acceptabel. Wel is het gewenst om 
maatregelen te treffen die de hinder 
en overlast van landbouwverkeer 
voor het overige verkeer beperken, 
om zo de verkeersveiligheid te 
verbeteren. Met name het inhalen 
van landbouwverkeer leidt soms 
tot verkeersonveilige situaties. Als 
oplossing is onder meer gekeken 
naar een parallelweg of naar een 
combinatie van een landbouwpad 
en een fietspad naast de N358. 
Gelet op de invloed van deze op-
lossingen in relatie tot de omvang 

van de problematiek is hier van af 
gezien. De keuze is gevallen op 
het toepassen van een aantal land-
bouwpasseerstroken langs deze 
weg, zodat het achteropkomende 
verkeer de gelegenheid krijgt om 
het landbouwverkeer veilig te pas-
seren. Landbouwpasseerstroken 
zijn reeds op andere locaties in 
Nederland toegepast, echter vaak 
in kortere uitvoering. De lengte van 
de gedachte landbouwpasseer-
stroken tussen Blauwverlaat en 
Surhuisterveen is zodanig vergroot 
dat het landbouwverkeer zo weinig 
mogelijk  hoeft stil te staan. Wel 
kan het zijn dat het landbouwver-
keer af en toe snelheid moet min-
deren. Op het gedeelte Uterwei 
tussen de C. Schuurmanwei en de 
Súderheawei is de verkeersveilig-
heid niet optimaal. De intensiteit 
van het wegverkeer in relatie tot 
het beperkte zicht op en vanaf de 

(lees verder op pagina twee)

De opwaardering of verbetering van het weggedeelte Lutkepost-
Blauwverlaat is in volle gang. Als je daar langs rijdt in de auto of op 
de fiets zie je veel zand, hoger en lager aangebracht, nieuwe sloten 
en ‘vreemde’ bochten. Als leek vraag je je af hoe de nieuwe situatie 
er nu precies uit komt te zien. Het zal wel goedkomen, denk je dan 
en we zien het wel als het klaar is. Dit gedeelte valt onder Buiten-
post en daar gaat onze belangstelling onwillekeurig waarschijnlijk 
iets meer naar uit dan het vervolg van deze wegverbetering oftewel 
het tracé vanaf Blauwverlaat tot De Skieding onder Surhuisterveen. 
Het zal toch zo zijn dat onze interesse óók hier naar uitgaat, omdat 
we daar gebruik van zullen blijven maken. Het plan is voor een groot 
deel voorbereid en daarover zal in de vergadering van de gemeente-
raad op 25 juni worden gesproken aan de hand van een voorstel van 
het college van burgemeester en wethouders met als onderwerp: 
Bestemmingsplan reconstructie N358 Uterwei-Koartwâld.

Reconstructie weg Blauwverlaat-De Skieding

Aanleg ovonde bij Surhuizum. (foto: Hielke Boorsma)
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De foto’s

Kruiskerk geeft ruimte aan kunst
Onder het motto Kunst in de kerk verandert de Kruiskerk aan de Voorstraat 
een week lang (van 30 juli tot en met 5 augustus) in een expositieruimte 
voor diverse kunstuitingen. Op een twintigtal grote panelen alsook op de 
ruime witte muren van de kerk worden schilderijen in diverse technieken, 
foto’s en wandkleden waaronder quilten geëxposeerd. Op sokkels los van 
de muur wordt driedimensionaal werk van keramiek, porselein, glas en 
steen tentoongesteld. De expositie wordt geopend op donderdag 30 juli 
om 18.30 uur en is dan nog te bezichtigen tot 21.00 uur. Voor zover moge-
lijk zullen alle kunstenaars aanwezig zijn en kunnen dan bij een rondleiding 
kort iets vertellen over zijn of haar werk. Bezichtiging is verder mogelijk 
van vrijdag tot en met dinsdag van 13.30-18.00 uur, behalve op zondag dan 
is expositie geopend van 10.30-12.30 uur en op woensdag 5 augustus, 
de dag van de jaarmarkt, is de expositie de gehele dag te bezichtigen van 
9.00-18.00 uur. Natuurlijk is er gelegenheid in de hal van de Schakel, na 
de bezichtiging, even te gaan zitten en te genieten van een kopje koffie of 
thee met eventueel gebak. En ook deze keer is er een verloting van en-
kele kunstwerken. U kunt op uw lot een keuze maken uit één van de vier 
kunstwerken. De trekking is op 5 augustus om 17.30 uur. 
De toegang tot de expositie is geheel gratis.
Wij, leden van de commissie kunst in de kerk, hopen u te mogen ontmoe-
ten tijdens deze bijzondere expositie.

(vervolg van 1)
zijwegen zorgen voor onveilige 
situaties. In het verleden hebben 
zich dan ook de nodige ongevallen 
voorgedaan, waaronder met letsel. 
In het verleden is gesproken over 
het aan leggen van een fietstunnel 
om het oversteken voor de fietsers 
van en naar de Surhuizumermieden 
veiliger te maken. Een dergelijke 
oplossing bedient echter alleen het 
fietsverkeer. Voor het autoverkeer 
blijft de situatie nagenoeg gelijk. 
En wanneer we kijken naar de on-
gevalsgegevens van de afgelopen 
jaren, blijkt dat de meeste ongeval-
len juist tussen auto’s onderling 
plaatsvinden. Dit komt mede door 
het op- en afrijden in relatie tot het 
beperkte zicht op de weg, alsmede 
door een gevaarlijke manier van 
inhalen. De aanleg van een fiets-
tunnel zou verder nogal gecom-
pliceerd worden ten opzichte van 
de Súderheawei en de Rysloane. 
Wanneer de aansluitingen voor au-
to’s in stand blijven, is de verwach-

ting dat ook fietsers gebruik blijven 
maken van deze aansluitingen en 
niet van de fietstunnel. Om de si-
tuatie daadwerkelijk veiliger te ma-
ken, is gekozen voor een centraal 
gelegen aansluiting in de vorm van 
een ovonde. Hiermee worden de 
veiligheid voor het verkeer en de 
doorstroming voor zowel auto’s als 
fietsen in de ogen van de provincie 
zo goed mogelijk bediend. Zowel 
de Rysloane, de Súderheawei en 
It Langfal zullen op deze ovonde 
aansluiten. Hiervoor wordt een 
ontsluitingsweg tussen de Ryslo-
ane en de Súderheawei aangelegd 
en oosten van de N358.
De huidige aansluitingen van deze 
twee zijwegen komen daarmee te 
vervallen. Ter hoogte van de ovon-
de kunnen fietsers dan veilig over-
steken en auto’s en landbouwvoer-
tuigen kunnen hier gemakkelijker 
de Uterwei op- en afrijden, omdat 
de snelheid van het gemotoriseer-
de verkeer bij de ovonde afgeremd 
wordt.

Herbestemming drie locaties
* Gronddepot Uterwei
 De bedrijfsbestemming van het 

gronddepot langs de Uterwei bij 
de afslag It Langfal, zal verplaatst 
worden naar het noordelijk naast-
gelegen perceel dat in eigendom 
is bij de betreffende ondernemer. 
Het nieuwe gronddepot zal land-
schappelijk ingepast worden.

* Agrarisch bedrijf It Súd 2
 De provincie zal dit aankopen 

waarna het verwijderd wordt. 
Voor de agrariër wordt een an-
dere boerderij gezocht. 

* Burgerwoning Rysloane 2
 Dit huis zal zover naar achteren 

geplaatst worden dat geluidhin-
der (verkeer) binnen acceptabele 
normen blijft. 

Financiën
Omdat het hier een provinciale 
weg betreft, komt het leeuwen-
deel van alle kosten voor rekening 
van de provincie.

(5 juni) Vol aandacht luisteren de kinderen van de kinderopvang Tiko naar burgemeester 
Gerbrandy die voor leest uit Tomke. (foto: Hielke Boorsma)

Wout Zijlstra en kinderen van De Mienskip, voerden op 29 mei in de Kruiskerk met een 
toneelstukje op. (foto: Hielke Boorsma)

Volleybal Club Buitenpost (VCB) is per direct op zoek 
naar een jeugdtrainer. Ben jij degene die onze (jongste) 
jeugd de fijne kneepjes van het volleyballen wilt aanle-
ren? Neem dan snel contact met ons op. 
Wij bieden:
• Een leuke en goede werksfeer met enthousiaste 

trainers om je heen. 
• Een verantwoordelijke functie waarin je sturing geeft 

aan het succes van de club.
• Een passende vergoeding.
• Mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen (op-

leidingen/cursussen).
Wij vragen:
• Iemand die kennis heeft van het volleyballen.
• Het is een voordeel als je ervaring hebt als trainer.
• Wij houden van afspraak = afspraak.
• Ambitie, gedrevenheid en resultaatgericht.
• In staat zijn om met jonge speel(st)ers om te kunnen 

gaan, met de focus op CMV-jeugd en de ABC-jeugd.

• Aandacht geven aan motorische vaardigheden en 
deze onderhouden en verbeteren.

• In staat zijn om de technische vaardigheden van de 
volleyballers te verbeteren.

Cool Moves Volley (CMV) is speciaal voor kids van zes  
tot en met twaalf jaar. Via verschillende niveaus leren ze, 
op een leuke manier, stapsgewijs volleyballen. De trai-
ningstijden zijn van 18.30 tot 19.30 op maandagavond.
Verdere taakomschrijving: samen met de TC een plan 
van aanpak (jeugdlijn) maken over een periode van drie 
jaar. Naast de rol als trainer zou het ook mooi zijn als je 
de rol als coach kunt vervullen. 
Nog niet bekend met het geven van training, maar ben 
je wel nieuwsgierig geworden? Neem dan ook contact 
met ons op, we kunnen altijd extra hulp gebruiken bij 
onze enthousiaste jeugdleden! 

Met vriendelijke groet,
het bestuur van VCB, secretariaat@vcbuitenpost.nl

SC Heerenveen komt donderdag 2 juli naar VV Bui-
tenpost. De formatie van trainer Dwight Lodeweges 
speelt om 19.00 uur haar eerste oefenduel in de voor-
bereiding op het nieuwe seizoen tegen de eerste se-
lectie. Het belooft weer een voetbalfeest te worden op 
sportpark De Swadde. Voor de jeugd van Buitenpost is 
de wedstrijd een prachtige gelegenheid om dichtbij de 
spelers van SC Heerenveen te komen. Na de wedstrijd 
is er alle tijd om een handtekening te scoren of op de 
foto te gaan met je favoriete speler. SC Heerenveen is 
een graag geziene gast in Buitenpost. Vorig jaar werd 
de stand 1-6, Jorrit Terpstra scoorde de eretreffer voor 
VV Buitenpost. Het organiseren van topwedstrijden in 
Buitenpost is uitgegroeid tot een traditie met jaarlijks 
duizenden bezoekers. 
Vele topspelers hebben hun voetsporen achtergela-
ten op sportpark De Swadde. Het begon in 1984 met 
AFC Ajax. Daarna volgden nog vele clubs zoals Barce-
lona (3x), Valencia, Feyenoord, KV Mechelen, AZ, FC 
Groningen en PSV. Ajax speelde in totaal vier keer op 
het hoofdveld van onze plaatselijke voetbalvereniging, 
sportpark De Swadde.
Voorverkoop
De kaarten kosten € 5 voor kinderen tot en met 12 

jaar, vanaf 13 jaar € 10. Iedereen die deze wedstrijd wil 
meemaken en niet graag in de rij staat, kan kaarten in 
de voorverkoop aanschaffen bij tankstation Veenstra 
(Texaco), dropshop Liquorice, of in Burgum bij Mitra 
slijterij Kempenaar.

Eerste oefenduel SC Heerenveen tegen VV Buitenpost

Handtekeningen scoren bij de spelers van SC Heerenveen.(foto: 
Hielke Boorsma)

Volleybaltrainer gezocht voor seizoen 2015-2016

Op 3 juni ontving Hilda Bosma van dansschool Hildansa uit handen van Sandra Jutte 
(links) van Stichting Salsa Platform, de oudste salsaclub van Nederland, een aanmoedi-
gingsprijscheque voor het beste salsa-initiatief 2015. (eigen foto)

Vrijdag 16 juni kreeg groep 7a van 
de cbs de Lichtbron te Buitenpost 
een cheque overhandigd ter waar-
de van € 315,- door de bedrijfsleider 
van de Coop supermarkt te Buiten-
post. Winkeliers konden de afgelo-
pen weken munten sparen voor de 
actie Doe-Koe en deze doneren aan 
de scholen uit het dorp. Deze mun-
ten waren geld waard. De Licht-
bron mag van het gespaarde geld 
schoolpleinmateriaal aanschaffen. 
De leerlingenraad, bestaande uit 
leerlingen van de groepen 5 t/m 8, 
zullen hier zorg voor dragen. Coop 
heeft deze actie mede mogelijk ge-
maakt in samenwerking met oa de 
Cruyff foundation. Deze vindt het 
belangrijk dat kinderen samen kunnen sporten en spelen. Hierdoor worden en blijven kinderen fit en gezond.

Groep 7a neemt Doe-Koe cheque in ontvangst

Renske Driessen en Aniek Rittersma met een medewerker van COOP. (eigen foto)

Meldpunt  Cultureel

> Voorspeelavond elektrische- en basgitaar

Donderdag 2 juli organiseert Menno Bonnema docent elektrische gitaar 
en basgitaar een voorspeelavond door leerlingen. Het zal plaatsvinden in 
de aula van Cultuurcentrum de Wâldsang, de Ring 1a te Buitenpost. De 
aanvang is 19.30 uur. Op deze avond zullen zowel beginners als gevorder-
den van zich laten horen. Er worden stukken gespeeld van o.a. Led Zep-
pelin, Nirvana, Metallica, Miles Davis en Santana. Entree is gratis.



Winterprogrammering 2015-2016 
Een gezellig avond of middag uit… u hoeft echt niet altijd naar Leeuwar-
den of Drachten om in het theater aldaar cultuur te kunnen snuiven. Ook 
in onze plaatselijke theaters is er volop te genieten. Met trots presenteren 
ook wij ons programma. Voor uw agenda:
Donderdagavond 8 oktober 2015 - café The Point: Jan Arendz en Marij-
ke Geertsma vertellen in hun programma Sterk Staaltsje de nodige sterke 
verhalen aan de bar van het café. Dit allemaal in het Fries.
Zondagmiddag 15 november 2015 - zaal The Point: Inez Timmer brengt 

een prachtig verhaal over het beroemde lied Lili Marleen van de Duitse 
zangeres Lale Andersen in het programma Op alle Fronten.
Zondagmiddag 20 december 2015 - Mariakerk: kerstconcert van Pop-
koor Akkoord uit Surhuizum en omstreken.
Zondagmiddag 17 januari 2016 - café The Point: kroegconcert met Fol-
kert Hans Talsma.
Zondagmiddag 14 februari 2016 - zaal The Point: Valentijnsconcert met 
Gurbe Douwstra, Piter Wilkens en Marcel Smid.
Woensdagavond 23 maart 2016 - zaal The Point: Tryater speelt de voor-
stelling Heimwee nei Hurdegaryp.
Woensdagavond 13 april 2016 - zaal The Point: Klaasje Postma vertelt 

samen met pianiste Pauli Yap het levensverhaal van de Joodse pianiste 
Alice Herz-Sommer. Haar motto was Life is beautiful, tevens de titel van 
de voorstelling. Deze Friestalige produktie is na De Emigrant en Feteranen 
de derde productie van Pier21 die door Maskelyn naar The Point wordt 
gehaald.
Na de zomervakantie vindt u nadere info over de programmering en de 
kaartverkoop van Maskelyn in de huis-aan-huis-flyer en natuurlijk in De 
Binnenste Buiten Post. Uiteraard is alles dan ook na te lezen op onze web-
site: www.maskelynbuitenpost.nl.
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> Het gemeentebestuur van Achtkarspelen 
wilde dit jaar € 7000,- besparen op de con-
sultatiebureaus in de gemeente, maar dat 
gaat niet lukken. Wil de gemeente in alle 
dorpen op basis van de huidige condities een 
consultatiebureau in stand houden, dan is en 
besparing niet haalbaar en moet er zelfs € 
10.000,- extra bij. Het college van B. en W. 
en de GGD waren enkele jaren geleden van 
plan zeven van de tien consultatiebureaus in 
de kleinere dorpen in de gemeente sluiten, 
maar de gemeenteraad weigert nog steeds 
daar mee in te stemmen.
> Bewoners van Lutkepost moeten nog twee 
jaar langer wachten op een groene buffer tus-
sen hun woningen en de rondweg van Bui-
tenpost. De gemeente Achtkarspelen heeft 
geen geld voor het project dat al was door-
gesproken met de bewoners. In de wijk zijn 
onvoldoende kavels verkocht om het groen te 
kunnen bekostigen. Ook met versoberingen 
is het momenteel te duur. In het groenproject 
is ook voorzien in een brug over de Buitenpos-
tervaart die de wijk met de rest van het dorp 
moet verbinden.
> Buitenposter Berend Schootstra heeft 4 juni 
zijn handtekening gezet onder een eenjarig 
contract, met een optie voor nog een jaar bij 
SC Cambuur. Dat de twintigjarige middenvel-
der bij de club zou blijven, was al geruime tijd 
de verwachting. Afgelopen seizoen maakte 
hij ook al deel uit van de selectie. Dat was 
echter via een constructie als leerling-prof. 
Schootstra verruilde medio 2014 als jeugd-
speler zijn toenmalige club SC Heerenveen 
voor de aartsrivaal uit Leeuwarden.
> Broedende scholeksters hebben het voet-
balveld en het dak van de sportaccommodatie 
van VV Buitenpost uitgekozen om hun jongen 
voort te brengen. Ook op het dak van het 
Mejontsmaflat aan de Prof.Wassenberghstraat 
zijn vier jongen uit het ei gekomen. De kuikens 
hebben op 5 juni de afdaling ondernomen en 
zijn zonder kleerscheuren geland in de voortuin 
van het flat. Het trotse ouderpaar met hun jon-
gen kregen toen veel bekijks. Een aantal dagen 
is het gezin kompleet geweest maar na een 
week was er nog slechts een kuiken in leven. 

Al gelezen?
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PBB Van de bestuurstafel...

juni 2015

Misschien herinnert u zich nog de oproep tot kwartiermeester voor een 
zorgcoöperatie en dat had succes. Er hebben zich maar liefst drie men-
sen aangemeld om hier mee aan het werk te gaan. Hieruit blijkt ook dat 
het thema zorg leef t. Inmiddels heef t het bestuur contact gehad met 
‘ Zorghuizen Noord Nederland ’, die enthousiast hun plannen hebben ge-
presenteerd. Onderbouwd met cijfers, geven zij aan dat er in Buitenpost 
behoef te is aan een centrum voor dementerenden. Zij hebben een uitge-
werkt plan met een visie hoe zo’n centrum er uit zou moeten zien en ge-
f inancierd kan worden. Kleinschalig, midden in het dorp, het liefst in een 
huis met veel individuele aandacht voor de bewoners. Het bestuur van 
Plaatselijk Belang, vertegenwoordigers van de WMO-raad en Bruisend 
Buitenpost ondersteunen hun plannen van harte. Het thema zorg is ook 
aan de orde gekomen bij het zogenaamde dorpenbezoek . Dit dorpen-
bezoek is eigenlijk bedoeld om jaarlijks via een informeel contact op de 
hoogte te komen van wat er in de dorpen van Achtkarspelen speelt. Het 
laatste bezoek aan Buitenpost was toch al weer drie jaar geleden. We 
hebben het college van B &W in het Koartling ont vangen en gesproken 
over thema’s die hier spelen. Wat betref t de zorg meldt de wethouder 
Gerda Postma dat de jeugdzorg goed is opgepakt, dat haar tot nu toe 
geen klachten over de PGB hebben bereikt en dat er over de toekomst 
van Haersmahiem nog geen duidelijkheid is . Over de plannen van it Ko-
artling, de Kruidhof en het Ijstijdenmuseum had wethouder Van der 
Veen niet meer te melden dan dat er gesprekken zijn. Wel is zeker dat 
de bibliotheek tot 2018 niet dicht gaat. Ook de plannen voor de Poiesz 
zien er nu zo uit dat er geen vracht wagens meer door de Julianalaan 
en de Schoolstraat hoeven te rijden. Het wachten is op de goedkeuring 
door Hûs en Hiem. Over het West meldt wethouder de Haan dat er in 
ieder geval een vorm van verlichting komt. Na anderhalf uur plezierig 
gesprek, hebben we hetzelfde rondje door Buitenpost gemaakt als drie 
jaar geleden en duidelijk is hoe het centrum van Buitenpost is opge-
knapt. Het bezoek is afgesloten bij de Binnenmarkt, wat binnen een jaar 
al een grote aanwinst voor Buitenpost is gebleken. In mei hebben we als 
bestuur al het drukke seizoen afgesloten. We wensen u een mooie zomer 
toe en voor de vakantiegangers een plezierige vakantie.

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

Het college van B&W in overleg met PBB in It Koartling. Van links af: André van der 
Laken, PBB-voorzitter Hans de Vries, wethouder Max de Haan, wethouder Marten van 
der Veen, dorpencontact-ambtenaar Adriaan Dillema, burgemeester Gerben Gerbrandy, 
wethouder Gerda Postma en Marianne Rigter. (foto: Hielke Boorsma)

Onze fotograaf kwam dit in het park tegen, iemand te hard gefietst, of toch wat anders... 
(foto: Hielke Boorsma)

Expositie in de Doopsgezinde kerk  
in de feestweek
Traditiegetrouw is er tijdens de feestweek een expositie in de Doopsge-
zinde Kerkin aan de Julianalaan 12a. Er zal een collectie van de schilderijen 
van Anneke Piersma-De Boer uit Buitenpost en Heleen Bouma-Markus uit 
Surhuisterveen worden tentoongesteld. 
Anneke Piersma heeft altijd al interesse gehad in de schilderkunst, schilde-
rijen en schildertechnieken. Zij raakte hierdoor geïnspireerd om zelf ook te 
gaan schilderen. (website: www.annekepiersma.nl)
In tegenstelling tot het ingetogen karakter van het werk van Anneke 
Piersma zijn de werken van Heleen Bouma uitbundig en kleurrijk. Heleen 
schildert al een aantal jaren. Zij werkt met olieverf, pastelkrijt en acryl. 
De gebruikte technieken zijn divers. Vooral het abstracte werk, met acryl, 
geeft haar de ruimte om verschillende materialen toe te voegen. Dit kan 
jute, zand, touw en papier zijn. Ook stoffen zoals zijde worden door haar 
toegepast. (website: www.helenart.nl)
De expositie wordt geopend tijdens de dienst van 2 augustus om 10.00 
uur met als voorganger da. S. van der Meer. De schilderessen zullen ook 
bij deze dienst aanwezig zijn. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om 
de tentoonstelling te bezichtigen onder het genot van een kopje koffie. 
Iedereen is hierbij van harte welkom. De entree is gratis. 

Verdere openingstijden van de expositie zijn:
• Zaterdag 1 augustus: 13.30-17.00 uur (Tsjerkepaed)
• Zondag 2 augustus: 10.00-12.00 uur (opening)
• Maandag 3 augustus: 13.30-17.00 uur
• Dinsdag 4 augustus: 13.30-17.00 uur
• Woensdag 5 augustus: 09.30-17.00 uur

De foto
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Programma Feestweek 2015
Donderdag 30 juli t/m woensdag 5 augustus

Donderdag 30 juli
14.30 uur: Start Kermis
17.00 uur: Officiële opening sponsoren en genodigden
18.00 uur: Start @Work Lichtroute
18.45 uur: Lawaaioptocht: Thema Hawaii, vertrek bij de Kûpe
19.00 uur: Kinderdisco: Thema Hawaii - Kerkstraat
20.00 uur: Opening en voorstellen Leukste Mem van Buitenpost - 

Kerkstraat
20.15 uur: Verrassingsact - Kerkstraat
20.30 uur: Strânfeest: DJ Syb - Kerkstraat
Vrijdag 31 juli
17.00 uur: Motortoerrit start - einde Kobutex
18.30 uur: Fierljeppen op sportpark de Swadde
19:30 uur: Autoland van den Brug Dartstoernooi in de Point
 Inschrijven tussen 18.30 en 19.30 uur
21.00 uur: Caribbean Night met DJ Syb in het Posthuis
21.00 uur: Lichtroute senioren, Veenstra Reizen, div. opstap plaatsen
Zaterdag 1 augustus
08.30 uur: Meesterlijk Goed Bûtenposter brochje, tent aan de 

Parklaan
13.30 uur: Tennistoernooi
10.30-16.30 uur: Alltimer-evenement: Brânstof Dei De Swadde - industrie-

terrein
18.00 uur: Fammenjûne bij Op ‘e Stâl
19.00 uur: Ringrijden Hoefslag 
21.00 uur: Tent: 90’s be back drive in show
Zondag 2 augustus
12.00 uur: Kaatsen aan de Parklaan
14.45 uur: Feest van geloven voor de kinderen in de tent aan de 

Parklaan
 Thema: Talent in de circustent, inloop 14.15 uur
19.30 uur: Feest van geloven in de tent aan de Parklaan
 Thema: Feest... of is er meer?
Maandag 3 augustus
09.00 uur: Braderie/Rommel-kindermarkt in en nabij het monument 

aan de Oude Havenstraat/Haersma de Witstraat
13.30 uur: ATB Zwemfeest kinderen groep 1 t/m 3 (oude schooljaar)
14.45 uur: ATB Zwemfeest kinderen groep 4 t/m 8 (oude schooljaar)
18.30 uur: Oriënteringsritten, start vanuit de Point
20.00 uur: Orgelconcert Martin Mans, hervormde kerk
20.00 uur: Bingo in de tent
Dinsdag 4 augustus
08.30-10.00 uur: TAAK van Zuiden Jeugdviswedstrijd 7 t/m 15 jaar vanuit 

de feesttent
10.30-14:30 uur: Kinderdag op sportpark de Swadde
21.00 uur: Tent: Stageline
Woensdag 5 augustus
07.00 uur: Grote Paardenmarkt (gehele Parklaan)
08.00 uur: Grote jaarmarkt
08.30 uur: Concours hippique, Mejontsmaveld
10.00-17.00 uur: Natuurmarkt in en rondom de Kruidhof
12.00 uur: Tent: Lytse Hille en Rintje Kas
21.00 uur: Tent: 538 Drive in show
22.30 uur: Feestweek Buitenpost Vuurwerk - IJsbaan
Hele week:
@Work personeelsdiensten b.v. Lichtroute
Kermis
Expositie Kruiskerk: Kunst in de kerk
Expositie Doopsgezinde kerk: Anneke Piersma en Hellen Douma

Feestweekcommissie 2015
We hebben weer flink ons best gedaan om een goed gevuld feestweek-
programma te krijgen. Daarom presenteren wij ook met trots het huidige 
programma, zie feestweekprogramma 2015.

Collecte opbrengst bekend 
Al de zakken met geld zijn met een zwaar bewaakt waardetransport naar 
onze ultra geheime kluis ergens in Buitenpost gereden. Aldaar is elke cent 
geteld en kwamen we tot het eindbedrag van € 2566,80! Hier kunnen we 
flink wat van organiseren voor ons mooie dorp! Wij willen graag nogmaals al 
de collectanten en gulle donateurs bedanken voor hun bijdrage! Daarnaast 
hebben ook de bedrijven in en om Buitenpost weer mooie bijdragen gedaan 
aan de feestweek, ook die willen wij graag bedanken voor hun gulle giften.

Vacatures
Stichting Feestweek Buitenpost is op zoek naar een nieuwe Voorzitter en 
Penningmeester. Wegens het vertrek van onze huidige leden zijn we met 
spoed op zoek naar een enthousiasteling die deze functie wil innemen.

Aanmelden lichtroute feestweek Buitenpost
De aanmeldingen de lichtroute stromen al binnen. Schrijf uw straat ook in! 
U kunt zich opgeven via ons onlineformulier op facebook.

De harde kern bij de voetbalwedstrijd Buitenpost – Anjum in oktober 2003. Van links naar rechts: T.J. Evenhuis, H. Kloetstra, H. Olijve, 
Tj. Smit, A. de Jager, R. Metzlar en Tj. Hettema. Deze foto is een herinnering aan de zeven Buitenposters die er op voorkomen, maar in 
’t bijzonder aan Tunnis Evenhuis, die op 29 mei 2015 bij de spoorwegovergang Egypte op tragische wijze het leven verloor. Hij woonde 
84 jaar lang oftewel zijn hele leven in Buitenpost, waar praktisch iedereen hem kende als een vriendelijk mens en vanwege zijn fietsen-
zaak. (foto: H. Kloetstra)

Nog even en dan is het zover: de 62e editie van het 
Concours Hippique Buitenpost. De laatste voorberei-
dingen zijn in volle gang, maar dat het een geweldige 
dag gaat worden staat vast.

Kampioenschappen
Naast de diverse tuig- en springrubrieken worden er 
tijdens de komende editie maar liefst weer vier grote 
kampioenschappen verreden: 
• Kampioenschap Vierspan Fries Ras
• Kampioenschap Fokmerries Fries Ras
• Kampioenschap Tweespan Tuigpaarden Ereklasse
• Kampioenschap Tandem Hackney’s
Vast onderdeel op het programma is ook dit jubileum-
jaar de Grote Prijs van Buitenpost Springen. De rubriek, 
met deelnemers uit het hele land, zorgt altijd voor veel 
sensatie, actie en snelheid. 

Presentatie paralympic Rixt van der Horst
Rixt van der Horst, de 23-jarige para-dressuur ama-
zone uit Grou komt op woensdag 5 augustus met 
haar paard Uniek een fantastische presentatie geven 
in Buitenpost. In 2014 won Rixt de Kür in Roosendaal 
en werd zij derde op het CHIO Rotterdam in de Rabo-
bank-KNHS Para Dressage Freestyle finale met haar 
paard Uniek. Tevens won zij de Kür in Uberherrn. Rixt 
groeide tijdens de Wereldruiterspelen (WEG) 2014 
in Caen uit tot het gouden boegbeeld van de Neder-
landse Para dressuurruiters. Zij won in Grade II maar 
liefst twee gouden individuele medailles. Ook maakte 
zij met Uniek deel uit van het team dat zilver wist te 

winnen, waarmee de Para dressuurruiters zich recht-
streeks hebben geplaatst voor de Paralympics van 
2016 in Rio de Janeiro.
Rixt maakt deel uit van het Rabo Talententeam en is 
door NOC*NSF geselecteerd om deel te nemen aan 
het project Rookies2Rio. Dit project, onder leiding van 
rolstoeltennisser Esther Vergeer, begeleidt acht jonge 
Paralympische sporters in alle opzichten zo goed mo-
gelijk om hen voor te bereiden op de Olympische Spe-
len in Rio de Janeiro in 2016. Op Jumping Amsterdam 
2015 werd Rixt unaniem uitgeroepen tot Rabo Talent 
van het Jaar, een enorme erkenning voor de para-dres-
suur amazone.

Voorverkoop 
Tot 5 augustus kunt u bij de voorverkoopadressen en-
treekaarten kopen voor € 7,50. Op 5 augustus kosten 
de entreekaarten aan de kassa € 10,00. Kinderen t/m 
14 jaar hebben gratis toegang!

Voorverkoopadressen
The Readshop in Buitenpost, Dropshop Liquorice in 
Buitenpost, Kapsalon Sjiek in Kollum, DA Drogisterij 
Leek in Leek, DA Drogisterij Postma in Surhuister-
veen. Ook voorverkoop via onze website.
Dus… noteer woensdag 5 augustus in uw agenda!
Concours Hippique
Locatie:  Mejontsmaterrein 
Aanvang:  09.00 uur non-stop tot 18.00 uur
Voor nadere informatie en online kaartverkoop bezoekt 
u de website: www.chbuitenpost.nl.

Fantastisch programma Concours Hippique 2015!

De feestweek vanaf donderdag 30 juli tot en met 
woensdag 5 augustus 2015 staat voor de deur en dat 
gegeven heeft al vele Buitenposters die deel uitma-
ken van diverse geledingen die zich inspannen om die 
week andermaal feestelijk te laten verlopen, in bewe-
ging gezet. Zo óók de commissie die de paardenmarkt 
organiseert. Het gaat al jaren niet meer alleen om 
paarden en pony’s, maar ook allerlei soorten kleinvee. 
Daarom is deze markt niet alleen een mooi evene-
ment voor volwassenen, maar ook voor kinderen van 
verschillende leeftijden. Enkele jaren geleden liep de 
aanvoer van dieren nogal terug en dreigde onderuit 
te gaan. De betreffende commissie had dat uiteraard 
in de gaten. Zij ging zich hergroeperen en versterken. 
Voor het opkrikken van dit eeuwenoude onderdeel 
kwamen goede gedachten naar boven en die werden 
met vereende krachten omgezet in daden. Dat ging 
zo goed dat de krant in zowel 2013 als in 2014 in de 
‘kop’ van het artikel kon vermelden: Recordaanvoer 
paardenmarkt. Deze voortvarende commissie bestaat 
thans uit de heren: Berend Fokkens, Jappie van der 
Valle, Frits de Jong, Peter Kamminga en last, but not 
least: Ritske Hofstede (zie foto). Deze mensen verheu-
gen zich erop dat zij dit jaar de 455e paardenmarkt mo-
gen en kunnen organiseren. Zij zullen natuurlijk probe-
ren dit lustrumjaar 2015 een extra accent te geven. Via 
het gemeentebestuur worden pogingen in het werk 
gesteld om meer ruimte te krijgen in die zin dat men 

nogal wat vierkante meters extra tot zijn beschikking 
hoopt te krijgen om deze markt nog beter tot zijn recht 
te laten komen. De wens is de Parklaan over een lan-
gere afstand richting Voorstraat/West te kunnen gaan 
gebruiken. Daarover wordt nog met de gemeente on-
derhandeld. 
De 455e paardenmarkt wordt gehouden op de laatste 
dag van de feestweek oftewel woensdag 5 augustus 
aanstaande aan de Eringalaan en de Parklaan, tegelijk 
met de grote goederenmarkt in het centrum van Bui-
tenpost en het 62e Nationale Concours Hippique op 
het Mejontsmaveld.

Lustrum Buitenposter Paardenmarkt

Ritske Hofstede met een paard tijdens de paardenmarkt van 
2014. (eigen foto)

De harde kern

Collectanten gezocht
We zoeken nog mensen die MS een gezicht willen geven. Heb je twee 
uurtjes de tijd en wil je in jouw eigen buurt meer bekendheid geven aan 
MS? Meld je aan als collectant en help mee. Kijk voor meer informatie op:
www.nationaalmsfonds.nl.



De UNHCR, de vluchtelingenorga-
nisatie van de Verenigde Naties, 
heeft een programma om vluchte-
lingen die niet terug kunnen keren 
en niet veilig zijn in de regio waar 
ze verblijven, te hervestigen in een 
ander land. Nederland is bij dit her-
vestigingsprogramma aangesloten. 
Onze regering heeft afgesproken 
om in de periode 2012-2015 in to-
taal tweeduizend vluchtelingen te 
hervestigen.(bron: Centraal Orgaan 
Opvang Asielzoekers)
We duiken eerst even in de ge-
schiedenis van Ethiopië. Vóór de 
Tweede Wereldoorlog stond Ethi-
opië ook bekend als Abessinië. 
Nadat de Italianen in 1936 onder 
leiding van Mussolini een deel van 
het land hadden ingenomen, werd 
het in 1941 weer door de Engelsen 
bevrijd. Van 1930-1936 en vanaf 
1941 was Haile Selassi keizer van 
Ethiopië. In 1974 werd hij afgezet 
door de marxistische dictator Men-
gistu Haile Mariam. In 1991 werd 
zijn regering omver geworpen door 
Meles Zenawi die tot aan zijn dood 
in 2012 president was. Tot op he-
den is Hailemariam Desalegne mi-
nister-president. De regeringspartij 
in Ethiopië is het Revolutionair De-
mocratisch Volksfront.

Goggle

Addis Tesfa en zijn vrouw Yibrie 
ontvangen mij samen voor het 
interview. Hij doet het woord om-
dat hij de Nederlandse taal beter 
begrijpt en spreekt. Addis werd 
geboren op het platteland van Ethi-
opië in een dorp dat 383 kilometer 
van de hoofdstad Addis Ababa 

verwijderd ligt. Na de lagere en 
middelbare school verhuisde hij 
naar de hoofdstad om daar te gaan 
studeren. “Ik haalde mijn diploma 
wiskunde en ging daarna lesgeven 
op de basisschool”, vertelt hij. ‘Ik 
heb ook een wiskundeboek voor 
deze doelgroep geschreven. Op 
de universiteit leerde ik mijn vrouw 
Yibrie kennen. Zij deed een studie 
voor kinderzorg. Ik heb zes jaar les 
gegeven op verschillende scholen. 
Eerst twee jaar op een regerings-
school en vier jaar op privéscho-
len, zoals Salem Children’s Home. 
Daarna kreeg ik een baan op het 
vliegveld bij de douane en ging ik 
een studie volgen voor accountant. 
Daar zaten ook lessen bij hoe je 
een zaak op moet zetten. Ik houd 
van schrijven en samen met negen 
vrienden ben ik in 2007 een krant 
begonnen met de naam Goggle.” 
Addis had de leiding en de opzet 
van de krant was in eerste instantie 
om wetenschappelijk onderzoek 
aan mensen door te geven. “Maar 
mensen houden van sociale vraag-
stukken en daarom veranderden 
wij de krant in een sociaal/politieke 
krant.”

Ons land kent twaalf provincies 
en is daarmee overzichtelijk te 
noemen. Het politieke systeem in 
Ethiopië is heel wat ingewikkelder. 
“De bevolking bestaat uit verschil-
lende stammen”, legt Addis uit. 
“Er worden meer dan tachtig talen 
gesproken. De stammen vechten 
veel met elkaar. Dat is niet goed 
voor het land. Wij schreven in de 
krant dat het land één moet wor-
den, maar daar was de regering 
niet blij mee.” Het Revolutionaire 
Democratische Volksfront hield het 
liever bij haar verdeel-en-heerspoli-
tiek. “Daarom houden mensen niet 
van deze regering”, zegt Addis. 
“Meles Zenawi was ook in naam 
orthodox christen, maar hij was 
een rebel en communistisch. Hij 
kreeg hulp van de westerse wereld 
toen hij rebelleerde en de vorige re-
gering omverwierp.” Zenawi werd 
door het Westen gezien als een 
gematigd en acceptabel marxist, 
terwijl zijn regering corrupt was en 
Addis hem zelfs een moordenaar 
durft te noemen. 

Politieke vluchteling
In 2010 werden er in Ethiopië ver-
kiezingen uitgeschreven. “Dat was 
de climax”, zegt Addis. “Het was 
een symbolische verkiezing omdat 
er geen echte tegenkandidaten 
waren. Maar de regering wilde 
dat onze krant propaganda maakte 
voor hun partij. Ik heb een gesprek 
gehad met de minister van commu-
nicatie. Hij maakte mij tot zijn vriend 
zodat ik ga doen wat hij wil en zegt. 
Maar ik schrijf zoals ik denk en de 
National Intelligence and Secu-
rity Service hielden mij in de gaten. 
Daar praat ik liever niet over, maar 
dat was moeilijk.” Ook voor Yibrie 
was het niet gemakkelijk, omdat 
er  inmiddels drie kinderen geboren 
waren. Ze vroeg Addis om een an-
dere baan te zoeken. Addis vertel-
de haar niet dat er drie keer op hem 
geschoten was. “En toen ik onder 
mijn eigen naam over de corruptie 
geschreven had, werd ik opgebeld 
dat ik  vermoord zou worden.”   
Addis vluchtte in augustus 2010 
naar Nairobi, de hoofdstad van 
Kenia. Een maand later voegden 
Yibrie en de kinderen Tsion, Hi-
wot en Biruh zich bij hem. “Wij 
huurden daar een huis waar we 
bewegingsvrijheid hadden. Via de 
internationale organisatie van schrij-
vers PEN  kregen wij geld voor het 
huishouden. Wij hebben één jaar in 
Kenia gewoond”, zegt Addis. Daar-
na kwamen Addis en zijn gezin in 
aanmerking voor het resettlement 
programma van de vluchtelingen-
organisatie UNHCR. “Wij mochten 
zelf een land uikiezen: Zweden, Ne-
derland of Amerika. Maar omdat wij 
nergens familie hebben en wij niets 

van deze landen wisten, hebben wij 
de offi cial laten kiezen. Zij vond dat 
Europa voor ons gezin goed was.”

Opnieuw beginnen
Omdat zijn pen een wapen was te-
gen de regering, moest Addis met 
zijn gezin vluchten. “Als mensen 
uit het Westen in Ethiopië komen, 
zien zij alleen het mooie weer en de 
natuur en lijkt de democratie goed. 
Maar de regering is er niet voor ech-

te burgers. Door de corruptie zijn er 
veel miljonairs, maar ook heel veel 
arme mensen. Meer dan 70% van 
de mensen is arm.” Addis zucht. 
“Dat is moeilijk uit te leggen.”
Met behulp van de UAF (founda-
tion for refugee students), studeert 
Addis nu International Financieel 
Management aan de universiteit in 
Groningen. “Ik wil het liefst schrij-
ven, maar de Nederlandse taal is 

moeilijk. Dus moet ik mijn beroep 
veranderen. Ik heb een achter-
grond van accountancy en wiskun-
de en dit past bij mij. En waarom 
internationaal? Voor Nederlandse 
bedrijven kan ik mijn verschillende 
cultuurervaring internationaal inzet-
ten. En als de politieke situatie in 
Ethiopië verandert, kan ik contact 
maken met westerse landen.” 

Bedankt
Yibrie zit ook niet stil. “De gemeen-
te heeft een werkervaringstraject”, 
licht Addis toe. “Zij gaat drie maan-
den in De Kruidhof ervaring op-
doen.” Zelf hoopt Addis volgend 
jaar zijn masteropleiding af te ron-
den. “Ik denk niet dat het moeilijk 
is om een baan te krijgen”, zegt hij. 
“Er zijn zoveel internationale organi-
saties. Niet dat ik van plan ben om 
te verhuizen. Nederland is nieuw 
voor mij en Buitenpost is mijn eer-
ste plaats. Dus als ik hier een baan 
krijg, waarom zou ik dan verhuizen? 
De kinderen hebben hier vriendjes. 
Op de vraag of hij denkt terug te 
kunnen naar Ethiopië, antwoordt 
hij: “Nee. Deze regering is nog 
steeds revolutionair. Dat betekent 
dat wanneer er een demonstratie 
is, de politie en soldaten op de men-
sen schieten.” Ook Goggle bestaat 
niet meer. Twee maand na Addis’ 
vlucht werd de krant verboden. “Ik 
zag laatst op televisie nog een pro-
gramma over persvrijheid en daar 

stond mijn krant ook nog bij.” 
De familie Addis woont nu drieën-
half jaar in ons dorp. “De mensen 
in Buitenpost vind ik heel aardig. Ik 
wil hen bedanken voor hun hulp. 
Sommige mensen kwamen ons 
kinderkleren brengen. Dat is heel 
aardig.” Hoe geïntegreerd Addis 
inmiddels is, blijkt wel uit zijn af-
scheidsgroet bij de deur: “Doei!” 

(advertentie)

D e  B i n n e n s t e  B u i t e n  P o s t       pag ina 5

Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

De mensen in Buitenpost zijn echt aardig 
Addis Tesfa kwam als politiek vluchteling naar ons dorp

Steeds meer mensen uit Afrika en het Midden-Oosten slaan op de 
vlucht. Ze komen uit oorlogsgebieden, worden onderdrukt of lijden 
onder geweld. Met gevaar voor eigen leven komen velen van hen 
via mensensmokkelaars naar Europa. Alleen dit jaar al zijn meer 
dan 2200 vluchtelingen verdronken in de Middellandse zee onder-
weg naar Sicilië of Lampedusa. Een veiliger weg om Europa terecht 
te komen biedt de UNHCR. In 2011 kwam via deze instantie Addis 
Tesfa Bizuye uit Ethiopië met zijn gezin in Buitenpost terecht.

Addis met vrouw en kinderen. (foto: Nelleke Kemps-Stam)

Kaartje van Ethiopië. (foto: internet)

Goggle, de krant van Addis. (foto: Nelleke 
Kemps-Stam)

De foto’s

Het eerste gedeelte van het fi etspad is inmiddels in gebruik, al moet er later nog wel 
even een nieuwe laag asfalt worden aangebracht. (foto: Hielke Boorsma)

Links is de aansluiting van het nieuwe fi etspad naar de Dijkhuisterweg te zien en rechts 
de aansluiting van de ventweg richting milieuterrein. (foto: Hielke Boorsma)



It argyf fan it Kritetoaniel sit groatfol prachtige foto’s, ek in hiel soad programmaboekjes binne kreas bewarre 
bleaun. It is spitich dat yn it ferline net fêstlein is wa no wa is op al dy foto’s.  Wa kin ús helpe? Nammen graach 
e-maile nei fryskekritebutenpost@hotmail.nl of in briefke troch de bus fan Anneke Paauw, Kuipersweg 41.

Simmertwirre

Op woansdei 2 maart 1949 spile Krite Bûtenpost foar leden én op peaskemoandei 17 april foar jongfolk en trou-
den it stik Simmertwirre, in stik yn trije bedriuwen fan H.Cats. Dit allegearre by Bollling om healwei achten. Leden 
fan de Krite ha frije tagong mei ien hûsgenoate, net-leden betelje ƒ 0,75. Nei ôfrin efkes fan’e flier, muzyk fan de 
Pultrums. Spilers: A. de Wal, E. Pol, E v.d. Meer, A. de Boer, A. v.d. Witte, D. v.d. Jas, E. Jansma, L. Riemersma 
en A. v.d. Leij.

De Waernimmer

Op woansdei 10 desimber 1952 spile Krite Bûtenpost it stik De Waernimmer, in fleurich stik yn trije bedriuwen. 
Ek hjir nei ôfrin in fleurich stikje mesyk, efkes fan de flier. Der is gjin ferlottting. Tagongspriis lykas yn 1949  
ƒ 0,75. Plak fan spyljen: Bolling, healwei achten. Spilers: Pé van Waarden, Fetsje Fokkinga, Dukke v.d. Jas, Rienk 
Hoeksma, Engel Pol, Auke v.d. Witte, Jan Dorhout, Ees v.d. Meer, Jan Oppedijk, A. de Wal en Klaske Bijl. Grime 
R. Talma. In heal jier letter, 20 juny 1953, spile it Kritetoaniel itselde stik yn Geleen Limburch. Grif foar de Friezen 
dy’t harren wurk fûn hienen yn de minen. Op de foto de spilers mei oanhang en harren bus foar ien fan de grot-
ten yn Limburg. Dat wienen nochris útstapkes. De novimberploech fan it ôfrûne winterskoft kaam net fierder as 
Lelystêd, Meppel en Hurderwyk. 

Ek mei de Krite by’t paad?
Ek yn it oankommend  winterskoft  bringt it Kritetoaniel wer twa prachtige stikken. It novimberstik wurdt wer in 
stik om, lykas De Waernimmer yn 1953, mei op toernee  te gean. Wa wit wurdt it wer Geleen? De útfieringen 
fan novimber binne op de sneontejûnen 21 en 28 novimber. Op moandeitejûn 17 augustus giet it wer oan mei 
Jelmar Hoekstra. Kom del yn The Point om 19.30 oere, doch mei en ûndergean hoe moai toaniel wol net is. Wy 
kenne in hiel soad minsken kwyt yn ús nije stik, mei oare wurden: fuortendaliks net in ûnfoech grutte rol. Stjoer 
oars efkes in email nei: fryskekritebutenpost@hotmail.nl

Ut  de âlde doaze fan de Kr i te Zeg het maar...
ingezonden brieven

Geachte redactie,

Buitenpost, da’s pas binnenkomen. Deze fraaie borden staan op di-
verse plaatsen bij het binnenkomen van ons dorp. Helaas, door de bezui-
nigings-operatie van de gemeente, wordt er op het groen-onderhoud (te) 
veel bezuinigd, waardoor de tekst op dit bord, gefotografeerd op Lutke-
post, binnenkort onleesbaar wordt. Het onkruid groeit hier welig. Het is 
niet voor niets dat de bewoners van De Spil en De Achtkant met de wet-
houder een afspraak hebben gemaakt om het onderhoud van hun perkjes 
zelf te gaan uitvoeren. Meerdere straten overwegen dit voorbeeld te vol-
gen. Maar helaas gebeurt dit niet overal, met het gevolg dat veel straten er 
rommelig en onverzorgd uitzien. Jammer, ons dorp zag er tot een paar jaar 
geleden altijd zo keurig uit en nu..., het verloedert. We hopen dat een aan-
tal mensen wakker geschud worden en dit kenbaar willen maken aan de 
redactie van deze krant, zodat er hopelijk via Plaatselijk Belang aandacht bij 
de gemeente op kan worden gevestigd.

Marianne Looijen

Beste redactie,
 

Onlangs kreeg ik van een kennis de tip om eens de website van De Bin-
nenste Buiten Post aan te klikken. De jaargang van september 2009 stond 
onder de rubriek Al gelezen een berichtje dat dhr. J.Veldhuis 40 jaar ge-
leden naar Zuid Afrika vertrok. Welnu mijn broer is in het voorjaar van 
2015 op 87 jarige leeftijd overleden. Hij heeft z’n periode in Friesland nooit 
vergeten getuige zijn bekwaamheid om voor zijn drie kinderen een Friese 
staartklok te bouwen. Zowel de kast als het uurwerk. De afbeelding in olie-
verf boven de wijzerplaat schilderde hij altijd de Tafelberg bij Kaapstad.Op 
bijgaande foto ziet u hem in z’n klokkenatelier. Wellicht herinneren enkele 
van uw lezers (ex patiënten) zijn periode in Buitenpost.
 

Met vriendelijke groet, B.Veldhuis
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Het is een mooi en groot ter-
rein, dat domein van Jantiene en 
Douwe. Anderhalve hectare wijn-
stokken, een stuk grond met een 
gastenverblijf en nog een stuk 
grond met een prachtige, onder ar-
chitectuur gebouwde woning, die 
bovendien zelfvoorzienend is wat  
betreft energie. De twee woon-
den hiervoor in Gerkesklooster en 
hadden daar al eens een huis ge-
bouwd. Na ruim twintig jaar gingen 
ze op zoek naar een nieuwe uitda-
ging en ze zochten een plek waar 
ze iets anders konden beginnen. 
Vanwege hun verwevenheid met  
de streek en de niet al te grote 
afstand tot Leeuwarden, waar 
Jantiene nog een bedrijf in teken-
en kunstschildermaterialen heeft 
(‘Met Verve’), kozen ze voor het 
perceel bij Egypte. Jantiene: “Hier 
ligt geen gasleiding, dat is voor ons 
fijn. We wilden graag een zelfvoor-
zienend huis bouwen. Er was veel 
grond, dat nog geen bestemming 
had en waar  we dus van alles mee 
konden. Ik wilde een echte uitda-
ging, iets waarvan iedereen zegt:  
dat kan niet. Als het te makkelijk 
wordt, dan ben ik snel verveeld. 
Wij zijn ondernemers in  hart en nie-
ren. Het werd een wijngaard. Hier 
in het Noorden is dat nog lastiger 
dan  elders. De natuur is nooit het-
zelfde en eigenlijk niet te temmen. 
We realiseren ons dat in Nederland 
vaak niet. Wij wel: ons bedrijf is 
afhankelijk van wat er in de natuur 
gebeurt. Je ervaart het weer hier 
intenser dan in een stad of zelfs 
een dorp. Als het vriest, is het hier  
nog drie of vier graden kouder dan 
in Buitenpost. Ik vind dat fascine-
rend. Je kunt je niet meten met 
de natuur, maar je probeert het 
toch. Het gaat ook wel eens mis: 
we hebben een keer niet kunnen 
oogsten door late nachtvorst. En 
ook dit jaar is er in heel Nederland  
schade aan de gewassen ontstaan 
door de 10 graden nachtvorst van 
een paar weken  geleden. 

Douwe en ik doen veel samen, 
maar we hebben ook een bepaalde 
taakverdeling: Douwe werkt op 
het land en ik moet het product 

vermarkten. We hebben ons goed 
voorbereid op het beroep van wijn-
gaardenier, want je kunt natuurlijk 
niet zomaar beginnen, als je een 
serieus commercieel product wil 
maken. Een zoektocht op internet 
is echt niet genoeg. We hebben 
aansluiting gezocht bij jarenlang 
bestaande kennis, zoals verza-
meld door het advies bureau van 
Stan Beurskens. Hij heeft het eer-
ste Wijnkenniscentrum voor de  
Noordelijke wijnbouw.” Douwe: 
“Daarnaast nemen we deel aan 
het Overleg van Noordelijke wijn-
gaardeniers, waar we kennis en 
ervaringen uitwisselen met andere  
wijnbouwers. Het is toch pionie-
ren, hier in Nederland en iedereen 
heeft te maken met dezelfde pro-
blemen: nachtvorst, insectenpla-
gen, extreme regen...” Jantiene: 
“De wijnbouw in de Noordelijke 
gebieden vraagt specifieke kennis, 
bijvoorbeeld op het gebied van ver-
edeling. Elke grondsoort is weer 
anders en vraagt om stokken die 
daarbij passen. Het  ras van de ent 
die vervolgens op de stok komt, 
kan variëren, zodat er veel verschil-
lende combinaties mogelijk zijn. 
We zoeken naar combinaties die 
minder gevoelig zijn voor allerlei 
ziektes. Bepaalde rassen hoeven 
haast niet bespoten te worden. 
Wij vinden dat belangrijk, we willen 
graag zo eerlijk en puur mogelijk 
produceren. Helemaal biologisch  
kan volgens mij niet in Nederland, 
daarvoor is het klimaat te onvoor-
spelbaar. Ook wij moeten de plan-
ten wel eens spuiten, want je wilt 
toch geen schimmel, waardoor je 
niet  meer kunt oogsten. Maar we 
spuiten zeker niet alles in de grond 
dood, immers wat je in de grond 
stopt, krijg je ook terug. ’s Zomers 
maaien we zelf, ’s winters laten we  
Schonebekers (een groot schapen-
ras) tussen de stokken grazen. Die 
bemesten het land zo ook meteen 
en ze stampen de grond mooi 
aan.” Jantiene vertelt het allemaal  
enthousiast (Douwe is inmiddels 
weer buiten aan het werk gegaan): 
“Het is toch heerlijk  dat die dieren 
daar buiten lopen? Dat zien we te-
genwoordig veel te weinig. We wil-

len  trouwens ook graag bijen hier. 
Dus als er bijenhouders zijn die nog 
een plek zoeken voor hun kast: ze 
zijn hier welkom. 

In de winter snoeien we alles en 
de versnipperde stokken versprei-
den we weer in de wijngaard. De 
voedingsstoffen uit de plant ko-
men zo weer terug in de aarde. 
Per jaar storten we bovendien an-
derhalve ton zeeschelpen, want er 
zit te weinig kalk in de grond voor 
druivenstokken. 
In onze wijngaard staan rode en 
witte wijnstokken. We hebben ge-
merkt dat we net te noordelijk zit-
ten om rode wijn te kunnen produ-
ceren: er is hier te weinig zon om 
die druiven goed uit te laten rijpen. 
In Marknesse, dat hier maar een 
uur rijden vandaan ligt, kan dat wel. 
Daarom maken we van de rode 
stokken rosé. En, wat een primeur 
voor Friesland is: we maken ‘cham-
pagne’. Die noemen we overigens 
Brûswyn, want de naam champag-
ne is beschermd. We hebben nu 
alleen nog witte bruiswijn, maar de 

rosé komt  er ook aan. 

Na een aantal jaren van opbouw, 
hebben we nu de boel goed op de 
rails staan en beginnen we meer 
aan de weg te timmeren. We heb-
ben in verschillende kranten ge-
staan en in magazines zoals Fries-
land Post en Lourens. Voor ons 
en voor de architect van ons huis 
(Edwer de Haan uit Groningen) een 
goede promotie in heel Nederland. 
We verkopen aan huis, via de web-
site, Facebook, Twitter... Tot nu 
toe lukt dat goed. We exporteren 
nog niet, maar zouden dat wel wil-
len. Naar Friezen in het buitenland 
lijkt een goede eerste stap op die 
markt.” 
Jantiene straalt een enorme geest-
drift en werklust uit. Het bedrijf 
voelt zich een onderdeel van de 
omgeving en voert laagdrempelig-
heid, openheid en samenwerking 
hoog in het vaandel. Daarvoor 
houdt het open dagen, presenteert 
het zich op evenementen en mark-
ten en probeert het samen te wer-
ken met plaatselijke ondernemers. 

Bijvoorbeeld met de nieuwe kok 
van het tuincafé van de Kruidhof, 
Daan Nagelkerke. Jantiene: “Ik 
denk  dat de mensen die hier ko-
men proeven ook wel wat willen 
eten bij de wijn. En Daan denkt  op 
dezelfde manier over eten als wij. 
We willen alles gewoon zo goed 
mogelijk doen, op een duurzame 
manier, dicht bij de natuur. Het be-
drijf en de natuur zijn één. 
Hoe mooi de foto’s in de glossy 
ook zijn, wijngaardenier zijn is niet 
romantisch. Het is bikkelhard wer-
ken en we doen er nog van alles 
naast, want we kunnen er niet van 
leven. Dat maakt ons bestaan hec-
tisch, maar het houdt je scherp en 
het is nooit saai. Dit is ons  leven. 
Het is ontzettend leuk om zo veel 
mensen te ontmoeten. Behalve 
dat dat natuurlijk goed is voor de 
zaken, leren we er ook veel van. Ik 
vind dat heel bijzonder.”  

Voor meer informatie over evene-
menten en proeverijen: volg hen 
op Facebook of Twitter  of ga naar 
de website: www.frysling.nl

Wijngaard De Frysling: Douwe en Jantiene Broersma

Douwe en Jantiene proosten met hun eigen wijn. (eigen foto)

Inspirat ie
door Ineke Mooijweer

Ik moet bekennen dat ik in Nederland niet zo gauw een wijngaard 
zou verwachten. Een grillig klimaat, weinig zon, geen echte wijn-
traditie ook. Dat dit een onterecht vooroordeel is, blijkt wel bij een 
bezoek aan Jantiene en Douwe Broersma, de trotse eigenaars van 
De Frysling, de meest noordelijke professionele wijngaard in Ne-
derland. In 2009 lieten zij 5000 druivenstokken planten in een stuk 
grond bij Egypte en inmiddels produceren ze roséwijn, witte wijn 
en bruisende wijn. Jantiene benadrukt dat ze geen wijnmakerij zijn: 
druiven verbouwen en wijn maken zijn twee verschillende dingen. 
Voor dat laatste moet  je aan een strenge hygiënewetgeving vol-
doen en heb je dure machines nodig. Vooralsnog hebben ze ervoor 
gekozen om hun druiven bij een collega wijngaardenier te brengen 
die wel de benodigde accommodatie en apparatuur heeft, zoals 
een ontsteelmachine en een pers. Daar staan hun vier vaten, elk 
van 1000 liter, gekoeld en  wel.

Uit  de oude doos

Deze foto is afkomstig van mevr. Hiltje Hoekstra-Bosgraaf. De foto is genomen in 1930. Rechts staat haar (aanstaande) man Reid 
Hoekstra. Die was toen 16 jaar en kappersleerling bij Holman, tweede van rechts. Wie de vrouw in het midden en de man links zijn, 
is niet (meer) bekend. De toenmalige kapperszaak van Holman moet gevestigd geweest zijn in één van de huizen naast het vroegere 
Nutsgebouw aan de Kuipersweg, vermoedelijk nummer 16, waar thans de familie Peperkamp woont. Reid Hoekstra oefende later zijn 
kapperszaak uit aan de Voorstraat, naast Baderie Bremer.

De naaimasine stie wibelich dat ik 
skode der oan ien kant in tin boekje 
ûnder, in dichtbondel fan Durk van 
der Ploeg. Lang net ynsjoen. Al blê-
dzjend bleau ik hingjen by it gedicht 
‘Wy helje de ein wol’. ‘Wy wurde 
mei skokjes âld/mei hikjes en snik-
jes/gean wy stadich troch de knib-
bels’. Moaie byldzjende wurden fan 
Durk. Se kamen hurd oan, ik fielde 
my sakjen. Koartlyn lies ik it boek 
‘Ik kom terug’ fan Adriaan van Dis. 
Ek al oer de âlderdom. Hy beskri-
uwt de belevenissen mei syn mem 
yn har lêste jierren. Se wie net 

foar de poes, dizze dame. Op har 
jierdei naait se út troch de leveran-
siersyngong fan it fersoargingshûs. 
Se hat gjin sin oan de taspraak fan 
de direktrise. In frou mei karakter 
sis mar. ‘Je karakter slijt niet als je 
ouder wordt’, seit se, ‘het kookt in, 
de kern komt boven. We worden al-
lemaal een bouillonblokje van onze 
eigen soep.’ En no kin ik dy wurden 
mei gjin mooglikheid wer kwyt 
wurde. Se wrotte my mar yn ‘t liif 
en yn ‘e holle om. Ik fiel in hikje, no 
en dan in snikje, en dat bûljonblokje 
leit my ek lang net lekker.

Omwrotters 
door Janne Oosterwoud
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Leven -14-

Gesien Leguijt, 30 jaar, moeder van 
drie zoons, beschrijft het leven van 
een doorsnee gezin. Met een lach 
en een traan beschrijft zij de dage-
lijkse perikelen van een moeder en 
vrouw.

Zwemles

Onze beide oudste zonen zitten 
op zwemles. Tegelijk. Leek ons 
leuk, konden ze elkaar een beetje 
oppeppen tijdens het zwemmen. 
En dat blijkt eens te meer nodig 
te zijn want ze zwemmen in een 
buitenbad. En daar waar de oud-
ste geniet van het frisse water is 
onze middelste blaag hier wat 
minder van gecharmeerd. Niet 
dat hij klaagt hoor. O, nee hij vind 
de lessen hartstikke leuk en gaat 
ook elke keer met plezier naar 
zwemmen toe. Het gaat er meer 
om hoe zijn tengere lijfje reageert 
op al dat frisse watergeweld. Hij 
heeft het koud. En niet zo’n beetje. 
Klappertandend worstelt hij zich 
dapper door de badmeester zijn 
instructies heen. De eerste paar 
keer kromp mijn hart samen als ik 
hem al rillend zijn kikkerslag zag oe-
fenen. Mijn gezicht vertrokken van 
medelijden en schuldgevoelens. 
De badmeester leek het te zien, 
want hij lachte me een paar keer 
bemoedigend toe. Ach ja, ik ben 
ook een watje wat ons kleine man-
neke betreft (laat hem dat ‘kleine’ 
maar niet horen). Na de eerste les 
ging ik naarstig op zoek naar iets 
wat hem zou helpen tegen de erg-
ste kou. ‘Zou een wetsuit mogen 
van de badmeester?’ schoot er 
al snel door mijn hoofd. Maar na 
een middagje gesurfd te hebben 
op het wereld wijde web kwam ik 
erachter dat een wetsuit een licht 
drijvend vermogen kan hebben, 
wat dus niet bevordelijk is voor het 
leren zwemmen. Een no-go dus. 
Wat was dan een oplossing? En al 
surfend (op het internet) kwam ik 
op een site voor ‘wildzwemmers’. 
Ik had nog nooit van deze hobby 
gehoord, maar het schijnt dat er 
aardig wat mensen zijn die in alle 
natuurlijke waters hun dagelijkse 
baantjes trekken. Ook in de herfst 
en de winter schijnt dat een heer-
lijkheid te zijn, als ik de site moet 
geloven. Toch hebben ze daar wat 
tips en trucs tegen de ergste kou, 
speciaal voor de beginneling. En 
laat ons spetterende kikkertje dat 
nu net zijn! Een tip die mij wel aan-
sprak was het insmeren met een 
vette substantie. Uierzalf bijvoor-
beeld. En dus toog ik naar een win-
kel voor een tonnetje van de beste 
uierzalf die er te krijgen was. De 
eerstvolgende zwemles glibberde 
ons manneke slippend en glijdend 
het water in. Maar het gaf niks, de 
zalf hielp wel degelijk. In plaats van 
alleen maar in een hoekje te staan 
bibberen, begon onze blaag mee 
te doen aan de les. Spetterend en 
proestend gingen de armpjes en 
beentjes in de schoolslag. Ik glom 
(ook een beetje van het restje ui-
erzalf die ik maar op mijn wangen 
had uitgesmeerd). Wat een heer-
lijkheid, zo’n plezier als dat kereltje 
erin kreeg. Nu smeer ik hem trouw 
elke keer voor zwemles in met 
een dikke laag vet. De badmeester 
doet hem zijn kurkjes om en daar 
gaat ons glibbertje weer. Spitter, 
spetter, spater, lekker in het water. 
ga maar vast naar huis, ik kom een 
druppel later.

Molen de Mûnts 
door Fred Raalten

Onderdeel 4: De Lange Schoor

Deze balk bevindt zich aan de achterkant van de molen. Hij maakt deel uit van 
de staartconstructie en zit tussen de staartbalk en de lange spruit. Er zijn er 
twee van. De korte schoren zitten tussen de staartbalk en de korte spruit.

Zeg het maar...
ingezonden brieven

Wat ik even kwijt wil

Dinsdag 26 mei was het zover! Het praktisch verkeersexamen voor de 
kinderen van groep 7 van de basisscholen uit Buitenpost en omstreken. 
Weet je het zelf nog? Verkeersexamen… een van de eerste examens in 
je leven! Komen op een goede fiets en een route door het dorp fietsen. 
Op bepaalde plekken staan volwassenen om je gedrag in het verkeer te 
beoordelen. Spannend! Knoop in je maag; kan ik het wel? Samen met een 
moeder stond ik te posten op de kruising Stationsstraat/Herbrandastraat. 
Voordat men het dorp binnen rijdt worden verkeersdeelnemers er op geat-
tendeerd dat er een praktisch verkeersexamen is die dag. Goed geregeld! 
De kinderen fietsen in een genummerde, oranje hes. Duidelijk zichtbaar 
voor iedereen.
De kruising Stationsstraat/Herbrandastraat is een gelijkwaardige kruising. 
Dit betekent dat alle verkeer van rechts voorrang heeft. Het was schok-
kend om te zien hoe (brom)fietsers en automobilisten die vanuit het dorp 
kwamen (via de Stationsstraat) voorrang namen. En dat waren er niet een 
paar! De kinderen stapten keurig van hun fiets en wachtten tot zij voor-
rang kregen. Wat goed om te zien! Niet voorrang nemen maar wachten 
totdat je het krijgt. Soms moesten de kinderen lang wachten want men 
bleef voorrang nemen. Of men wilde in eerste instantie voorrang geven 
maar vervolgens vond men het te lang duren en werd er ook gezegd: 
“ze willen niet” en nam men ook voorrang! Stuitend! Sommige mensen 
hebben we aangesproken maar de reactie was onverschillig! Een van ons 
is zelfs voor een auto gaan staan om zo voorrang af te dwingen want 
de kinderen moesten wel heel lang wachten. De kinderen worden onze-
ker wanneer de regels niet worden nageleefd. Heb ik het wel goed? Wat 
moet ik doen? Mensen, mensen hoe moeten onze kinderen het leren als 
het goede voorbeeld niet gegeven wordt!? Hoe kunnen onze kinderen 
leren wat ‘rekening houden met’ is wanneer het niet wordt voorgeleefd? 
Natuurlijk gaan er veel dingen goed en leren onze kinderen veel in de 
samenleving. Nu ook nog op de kruising Stationsstraat/Herbrandastraat! 
Wees een heer in het verkeer! Veiligheid voor alles. Dit is ook een route 
die veel kinderen fietsen wanneer ze gaan sporten! Laten we het met 
elkaar veilig maken en houden! Dit wilde ik even kwijt.

Ingrid Rittersma

L.S.
 
In het meinummer van De Binnenste Buiten Post staat op pagina 18 een 
foto ‘Uit de oude doos’ afgedrukt. Nu ken ik de namen van het onder-
wijzend personeel en de kinderen op deze foto niet, maar ik ken wel de 
persoon die rechts op de foto gehurkt zit. Deze manspersoon is dhr. Harm 
Scheper, hij woonde met zijn vrouw Karsje en de beide dochters aan het 
Parcours. Hij was een collega van mij bij gemeentewerken en bijna onze 
buurman in onze straat. Hij was de bouwkundige van Achtkarspelen en 
later is hij directeur gemeentewerken in Dalfsen geworden. Vermoedelijk 
had hij destijds een functie binnen de oudergeleding o.i.d. van de school.
Ook heeft hij de nieuwbouw van De Mienskip indertijd begeleid.
 

Dit wilde ik even kwijt, met een vriendelijke groet, 
Roel Gebben

Uit  de oude doos

1982: zesde klas van lagere school De Fakkel. De school in inmiddels afgebroken. Voorste rij: Sjoerd van den Berg, Jessica van der Sluis, Lydia Verheul, Gretha Teitsma, Froucke van 
der Lijn, Hans Ringnalda, Lammert de Jong. Tweede rij: Martine Overwijk, Leonie Trox, Wende Blok, Sietse Pilat, Ferdinand Zaal, Jack Kazimier, Jeroen Visser, Gosse-Jan Steendam, 
de 2 jongens eronder zijn Bert Wijma en Jeroen Gebben. Derde rij: Astrid van der Wal, Arjan de Boer, Meester Schippers. Vierde rij: Annette van der West, Elisabeth Kloostra, Ingrid 
Laverman, Erna van der Meer, Winda van der Lei, Gerrit Visser, Marieke de Haan, Lysbeth de Boer, Atty Ekema en Fransisca van der Heide. (Foto ingezonden door Elisabeth Langen-
berg-Kloostra, Jeltingalaan 65)

Sâlt

Der is tsjintwurdich in soad diskusje oer sâlt. It is oppassen, je krije der 
gau te folle fan.

Dat wie in aai mei sâlt!
Dat heb je mooi gezegd!

Hy is goed yn it sâlt bebiten.
Hij is een geroutineerd werker.

Dat past my as sâlt yn in siik each.
Dat past mij bijzonder slecht.

Dat hat gjin sâlt fanneden.
Dat kan zonder meer lang duren.

Hy kin it sâlt yn ‘e sûpenbrij net fertsjinje.
Hij kan zijn eigen kost niet verdienen.

Sprekwurd fan ‘e  moanne
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Spor tkoppen
door Bote de Haan

Paula en Linda de Jong, paardenvirus en China

“Eigenlijk is het mijn schuld”, ver-
telt Linda, terwijl Paula van der 
Veen-de Jong druk bezig is om 
haar pas geboren zoon Jens te 
verzorgen. “Ik ben ruim negen 
jaar ouder dan mijn zusje. Toen ik 
tien jaar was had ik een vriendin 
die naar een ponykamp ging, ze 
durfde niet alleen en ze vroeg mij 
of ik mee ging. Het mocht van mijn 
ouders en daar begon het mee. Ik 
raakte verslingerd aan de pony’s 
en toen ik terug kwam vroeg ik of 
mijn ouders er één voor mij wilden 
kopen. Dat gebeurde en Paula die 
toen twee jaar was, groeide dus 
op met pony’s en later paarden.” 
Linda en Paula komen oorspronke-
lijk uit Vierhuizen, een klein dorpje 
bij Zoutkamp. Paula kon goed le-
ren en moeder De Jong was dan 
ook onaangenaam verrast toen 
Paula aankondigde met paarden 
te gaan werken. Haar reactie was: 
“Daar valt geen droog brood in te 
verdienen, leer toch een gewoon 
beroep.” Paula zette toch door en 
na haar HAVO diploma behaald te 
hebben, vertrok ze voor een half 
jaar naar Oostenrijk om paarden te 
rijden en te trainen. Haar moeder 
hoopte dat ze er dan wel genoeg  
van zou krijgen. Het tegendeel 
was waar, want zes maanden later 
verscheen er een grote vrachtauto 
met trailer voor huize De Jong. 
Daarin zaten zeven paarden, die 
Paula nog ging trainen voor haar 
Oostenrijkse zakenrelatie. Paula, 
inmiddels ook aangeschoven bij 
het gesprek: “Moeder wilde graag 
dat ik verder ging leren, dat heb ik 
ook gedaan alleen niet dat wat zij 
in gedachten had. Ik haalde mijn 
diploma rij-instructrice fase 1 en 
fase 2, BHV, EHBO, KNHS jurylid 
en noem maar op wat met het hou-
den van paarden te maken heeft. 
Zo is toen het paardenbedrijf be-
gonnen. Eerst in Dokkum en sinds 
2008 ook in Buitenpost.” 

In Dokkum hebben de zussen een 
kleinere manege dan in Buitenpost. 
Sinds 2006 stonden het huis Me-
jontsmastate en de manege in Oost 
leeg, nadat de familie Botma daaruit 
was vertrokken. Paula kocht in 2008 
het pand. Twee jaar leegstand bete-
kent achteruitgang en er moest dus 
het nodige gebeuren. Inmiddels ligt 
de manege er mooi bij. Er is een 
nieuwe bodem in de rij-hal aange-
legd, er zijn 17 nieuwe ruime stallen 

gecreëerd, er is een sfeervolle kan-
tine gerealiseerd, waar de diploma’s 
van Paula aan de muur hangen, en 
een kantoor is in aanbouw. Het is 
het gebouw aan te zien dat het vrij 
recent is opgeknapt.

De laatste jaren zit het de paarden-
handel niet mee. De krediet- en de 
eurocrisis laten zich gelden. “Nu 
kun je negatief gaan zitten doen, 
maar wij zochten een nieuwe markt 
om jonge paarden te kunnen verko-
pen”, vertelt Linda. “Voorheen ex-
porteerden wij  paarden, naar Ame-
rika, Canada of Cyprus, maar ook 
daar was het crisis. Toen beland-
den wij in Beijing (hoofdstad van 
China) op een paardenbeurs en ik 
vond China in één woord geweldig. 
De dynamiek die dat land uitstraalt, 
de economische drive, ik vond en 
vind het nog steeds onvoorstelbaar 
zoals dat land draait. Je moet er ge-
weest zijn om dat te kunnen begrij-
pen”. Voor zus Paula hoeft het niet 
zo nodig. Zij is een echte huismus; 
het liefst bezig met haar gezin en 
met de paarden. “Wij zijn zussen, 
maar totaal verschillend. Linda doet 
de handel, de public relations en de 
administratie. Ze houdt van reizen, 
terwijl ik liever thuis ben en daar 
de boel draaiende hou. Zo vullen 
wij elkaar goed aan. Beiden doen 
we dat waar we goed in zijn”, al-
dus Paula. “Het beleren van jonge 
paarden en het verzorgen van de 
dieren, lesgeven aan (jonge) ruiters 
alsmede buitenlandse ruiters, dat 
vind ik het mooiste onderdeel van 
mijn beroep. Linda vindt het juist 
interessant om met andere cultu-
ren kennis te maken. Je maakt een 
afspraak om twee uur en degene 
met wie je hebt afgesproken komt 
om vijf uur opdagen. In Nederland 
kun je dan zaken doen wel verge-
ten, hier is tijd geld. In China telt tijd 
niet. Je moet geduld hebben om 
daar zaken te kunnen doen.“

Nu ze de markt in China en Taiwan 
hebben aangeboord, exporteren 
ze daar talentvolle sportpaarden 
naar toe. “Ze letten daar erg op 
de kwaliteit, betalen daar dan een 
goede prijs voor”, aldus Linda. “Je 
moet zorgen dat er geen klachten 
komen, vandaar dat veel van onze 
toppaarden daar naar toe worden 
geëxporteerd. De dieren gaan in 
containers in het vliegtuig en Linda 
vliegt vaak met de paarden mee. 

Onderweg controleren we regel-
matig en er wordt goed voor ze 
gezorgd.” Linda toont een kaartje 
waar hun namen in het Chinees 
zijn afgedrukt. Ze vertelt: “Er ko-
men af en toe ook Chinezen of Tai-
wanezen naar Nederland. Ze loge-
ren dan bij onze ouders in Dokkum. 
We hopen dat ze in de toekomst 
kunnen verblijven in de nieuw te 
bouwen schuur. Ze zien dan al die 
fietsers hier op straat. Nu denken 
wij dat alle Chinezen fietsen, getui-
ge de tophit ‘90 million bicycles in 
Beijing, that’s a fact’, zal wel, maar 
wij treffen vaak Chinezen aan die 
nog nooit op het stalen ros hebben 
gezeten. Ze oefenen dan bij de ma-
nege in Dokkum en trekken daarna 
al fietsend de stad in. Ze vinden het 
prachtig, vooral de oude stadskern. 
Uiteraard worden er als souvenirs 
klompen gekocht.“

De zussen merken de laatste tijd dat 
er volgend jaar weer Olympische 
Spelen worden georganiseerd, 
want er komen nu weer kopers uit 
de Verenigde Staten, Mexico, Ita-
lië en Spanje. Voor 1 januari 2016 
moeten de ruiters plus paarden 
zich hebben gekwalificeerd voor 
de Spelen. De voertaal tussen de 
paardenhandelaars is Engels. In 
de loop der jaren spreken de zus-
sen deze taal bijna net zo vloeiend 
als Nederlands. Stal Paula de Jong 
doet in dressuur-en springpaarden, 
dus geen draf- en menpaarden; dat 
zijn andere specialisaties. In 2011 
en 2012 nam Paula deel aan het 
Concours Hippique in Buitenpost. 
In 2011 won ze zelfs twee keer de 

eerste prijs, waaronder de Grote 
Prijs van Buitenpost. Ze is echter 
bestuurslid van het Concours Hip-
pique in Dokkum, dus op dit mo-
ment liggen daar haar prioriteiten.   
Verder is het vermelden nog waard 
dat er ’s zomers in de manege een 
touwtrekwedstrijd wordt georgani-
seerd. Dit heeft niets met de paar-
den te maken, maar is puur voor de 
sport en de gezelligheid na afloop.
Paula en Linda zijn niet de enigen in 
de familie de Jong die met het paar-
denvirus zijn besmet. Ook de twee 
broers Tiemen en Hylke zijn spring-
ruiters, zij het op amateurniveau. 

Dan zijn er twee jonge tantezeg-
gers, Myrthe en Louise de Jong, 
die ook met de paardensport bezig 
zijn; een nichtje Ineke Veenstra-Kre-
mer is een talentvolle dressuurama-
zone. Op verjaardagsfeestjes is er 
dan ook genoeg gespreksstof over 
paarden. Moeder de Jong is intus-
sen hartstikke trots op datgene wat 
Paula en Linda hebben bereikt. 

Wilt u na het lezen van dit artikel 
op de hoogte blijven van de activi-
teiten van Stal Paula de Jong, er is 
een website: www.pauladejong.nl 
en www.qshs.nl. 

Als Buitenpost ergens in uitblinkt op sportgebied is het wel de 
paardensport. Er is, voor zover het De Binnenste Buiten Post 
bekend is, geen dorp waar deze sport verhoudingsgewijs zoveel 
beoefenaars heeft dan in Buitenpost met zijn 5822 (telling in 2014) 
inwoners. Jaarlijks wordt er in de maand augustus een drukbezocht 
Concours Hippique georganiseerd en er zijn drie maneges in ons 
dorp. Met de eigenaar van één van die maneges, Paula van der 
Veen-de Jong en haar zus Linda de Jong had De Binnenste Buiten 
Post een gesprek.

Onlosmakelijk en smakelijk, boer & bakker. Zij die zorgen voor een groot deel 
van onze dagelijkse behoeften. Tegenwoordig weet men eigenlijk niet beter 
dan dat melk en brood uit de winkel komen. Daar doet de Swaddekuier iets 
aan. Al vele jaren leidt dit evenement wandelaars door de Noardlike Fryske 
Wâlden met al haar diversiteit aan planten- en bomengroei, boomwallen en 
pingo’s voortkomend uit de vroegere ijstijden. Stichting Swaddekuier wordt 
hierbij ondersteund door boerenbedrijven die hun deuren openstellen. De 
VANLA zet zich hierbij actief in vanuit de boerenstand met betrekking tot 
het in stand houden van de flora en fauna in de Wouden. Deze organisatie 
stelt zich al sinds jaar en dag beschikbaar tijdens de Swaddekuier bij het 
uitdelen van een koel glaasje melk of karnemelk. Daarnaast is ook Bakker 
Van der Bijl actief  betrokken bij het evenement. Was er vorig jaar al een zeer 
energierijke SwaddekuierBOL gebakken, dit jaar werd hier de Swaddekui-
erKOEK aan toegevoegd. De SwaddekuierKOEK is een meergranenkoek 
gevuld met caramel met een fondantlaag on top, een aanrader voor zowel 
de wandelaar als ook ieder ander. Met al dit lekkers in het vooruitzicht willen 
wij u, als wandelaar, van harte uitnodigen om dit evenement op zaterdag 
4 juli mee te beleven! Daarnaast zijn ook toeschouwers van harte welkom 
aan de Parklaan te Buitenpost. Wees welkom en beleef!

Swaddekuier: Boer en bakker...

Op de foto ziet u onze dorpsgenoot Wim van Essen met Elfstedenkruisje en stempel-
kaart. Hij nam dit jaar deel aan de wandelmonstertocht, die in vijf dagen al lopend de elf 
Friese steden aandoet. Het was zwaar voor Wim, die op de tweede dag een blaar opliep. 
Gelukkig werd deze door een EHBO medewerker vakkundig doorgeprikt. De derde dag 
van Workum naar Franeker vond Wim de zwaarste, de vierde en de vijfde dag ging het 
wel weer. Dat Wim ondanks de blaar en de vermoeidheid doorzette had er mee te maken 
hij geld inzamelde voor een goed doel, International Justice Mission, een organisatie die 
zich wereldwijd inzet om armen te beschermen tegen geweld, slavernij en uitbuiting.  
Wanneer u dit goede doel ook wilt steunen, kunt u uw gift overmaken op IBAN: NL 37 
INGB 0004 9613 89 t.n.v. St. International Justice Mission te Den Haag. Wim zal er blij 
mee zijn. (eigen foto)

De spor t foto

Paula links en Linda rechts met in het midden een edele viervoeter, genaamd Frits. (foto: Harrie Slagter)



De Kruidhof, Schoolstraat 29b, Buitenpost, tel. 541253
e-mail: info@dekruidhof.nl, website: www.dekruidhof.nl

De Kruidhof en het IJstijdenmuseum in de maand juli

11 juli: Open Imkerijdagen en Kunstmarkt 10.00-17.00 uur
11 juli: Restaurantavond in Het Tuincafé vanaf 18.00 uur

5/12/19/25 juli: Zondagmiddagwandeling met gids 14.00 uur
5/19 juli, 2 augustus: Zondagbrunch in Het Tuincafé  12.00 uur

(Meer info: www.dekruidhof.nl of www.facebook.com/dekruidhof)
 

Plant van de maand juli: verschillende soorten fuchsia’s
€ 4,75 per stuk, 3 voor € 10,00.

SLIJTERIJ KEMPENAAR

ALLES GRATISthuisbezorgd in Buitenpost!
06 1026 8982

verhuur van: biertaps, statafels, glaswerk, bier- en buffettafels

Erkend installatiebedrijf voor:
• gas, water en sanitair • databekabeling

• zink- en dakdekkerswerk • ontwerp badkamer

• electrotechniek • centrale verwarming

• ventilatie • energie-zuinige ketels

• airco • zonnepanelen

Voorstraat 25 • 9285 NN Buitenpost • Telefoon 541756
Fax 544361 • e-mail: mail@bremerinstallaties.nl
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Overzicht van activiteiten voor volwassenen in Buitenpost

Maandag:
Wat: Wanneer: Voor wie: Waar: Frequentie: Organisatie:
Biljartclub 08.00 - 17.00 uur alle leeftijden Nieuw-Herbranda Dagelijks Biljartclub Buitenpost
Restaurant (warme maaltijd) 12.00 - 13.30 uur alle leeftijden Haersmahiem Dagelijks De Friese Wouden
Gymclub 1 13.15 - 14.00 uur 65+ Haersmahiem Wekelijks De Friese Wouden
Gymclub 2 14.00 - 14.45 uur 65+ Haersmahiem Wekelijks De Friese Wouden
Gymnastiek DIO (beweging en ontspanning) 13.30 - 14.30 uur 55+ It Koartling Wekelijks Gymnastiek DIO
Sportief wandelen 13.15 - 14.15 uur alle leeftijden Verzamelen bij Kapenga wekelijks Sportief wandelen
Ouderengroep:  15.15 - 18.30 uur 55+ It Koartling 6x per jaar:  Ouderengroep
(bijeenkomst, lezing en broodmaaltijd)    sept/okt/nov/jan/feb/mrt
Multisport groep 1 19.30 - 21.00 uur 55+ Gymnastieklokaal Parklaan  wekelijks Multisport groep 1

Dinsdag:
Wat:  Wanneer:  Voor wie:  Waar:  Frequentie:  Organisatie:
Biljartclub  08.00 - 17.00 uur  alle leeftijden  Nieuw-Herbranda  Dagelijks  Biljartclub Buitenpost
Bridgeclub  08.30 - 12.30 uur  alle leeftijden  Nieuw-Herbranda  Wekelijks  Bridgeclub Buitenpost
Beter bewegen (Mensendiecktherapie)  09.30 - 11.00 uur  60+  It Koartling  Wekelijks  De Vesteynde
Koffieochtend  09.30 - 11.30 uur  65+  Nieuw-Herbranda  Wekelijks  De Friese Wouden
Sjoelclub  09.30 - 11.30 uur  alle leeftijden  Haersmahiem  Wekelijks  De Friese Wouden
Zwemclub met aansluitend warme maaltijd  09.30 - 11.00 uur  alle leeftijden  De Kûpe/Haersmahiem  Wekelijks  De Friese Wouden
Restaurant (warme maaltijd)  12.00 - 13.30 uur  alle leeftijden  Haersmahiem  Dagelijks  De Friese Wouden
Ouderensoos  14.00 - 16.30 uur  50+  Clublokaal PV De Koerier  1x per 2 weken  Ouderensoos
Chr. ouderenorganisatie  14.30 - 17.00 uur  50+  Nieuw-Herbranda  6x per jaar  PCOB afd. Achtkarspelen
Spelmiddag  15.00 - 17.00 uur  alle leeftijden  Haersmahiem  Wekelijks  De Friese Wouden
Multisport groep 2 op ouderen aangepast  19.45 - 20.45 uur  alle leeftijden  Gymnastieklokaal Parklaan  Wekelijks  Multisport groep 2
Bijeenkomsten - lezingen  19.45 - 22.00 uur  alle leeftijden  De Schakel  8x per jaar  NVVH-Vrouwennetwerk Buitenpost e.o.
Stijldansen  20.00 - 21.30 uur  alle leeftijden  Nieuw-Herbranda  Wekelijks  Stijldansen

Woensdag:
Wat:  Wanneer:  Voor wie:  Waar:  Frequentie:  Organisatie:
Biljartclub  08.00 - 17.00 uur  alle leeftijden  Nieuw-Herbranda  Dagelijks  Biljartclub Buitenpost
Volksdansgroep De Ketting  09.00 - 11.00 uur  55+  It Koartling  Wekelijks  Dansgroep de Ketting
Koffieochtend  10.00 - 11.00 uur  alle leeftijden  De Schakel  Wekelijks  PKN Buitenpost
Open tafel (warme maaltijd)  12.00 - 13.30 uur  alle leeftijden  Haersmahiem  1x per 2 weken  De Friese Wouden
Restaurant (warme maaltijd)  12.00 - 13.30 uur  alle leeftijden  Haersmahiem  Dagelijks  De Friese Wouden

Donderdag:
Wat:  Wanneer:  Voor wie:  Waar:  Frequentie:  Organisatie:
Biljartclub  08.00 - 17.00 uur  alle leeftijden  Nieuw-Herbranda  Dagelijks  Biljartclub Buitenpost
Kaarten maken  09.30 - 11.30 uur  alle leeftijden  Haersmahiem  Wekelijks  De Friese Wouden
Koffieochtend  10.00 - 12.00 uur  alle leeftijden  Fonteinkerk  Wekelijks  GKv Buitenpost
Restaurant (warme maaltijd)  12.00 - 13.30 uur  alle leeftijden  Haersmahiem  Dagelijks  De Friese Wouden
Kaartclub (klaverjassen)  13.30 - 16.30 uur  alle leeftijden  It Koartling  Wekelijks  Kaartclub
Handwerkvereniging  14.30 - 16.30 uur  alle leeftijden  Haersmahiem  Wekelijks  De Friese Wouden
Chr. plattelandsvrouwen  14.00 - 16.00 uur  alle leeftijden  De Schakel  1x per maand CPB afd. Buitenpost
Bridgeclub  19.00 - 23.00 uur  alle leeftijden  Zalencentrum The Point  Wekelijks  Bridgeclub Buitenpost

Vrijdag:
Wat:  Wanneer:  Voor wie:  Waar:  Frequentie:  Organisatie:
Biljartclub  08.00 - 17.00 uur  alle leeftijden  Nieuw-Herbranda  Dagelijks  Biljartclub Buitenpost
Restaurant (warme maaltijd)  12.00 - 13.30 uur  alle leeftijden  Haersmahiem  Dagelijks  De Friese Wouden
Bingomiddag  15.00 - 17.00 uur  alle leeftijden  Haersmahiem  1x per 2 weken  De Friese Wouden
Fitnessgroep 55+  15.30 - 16.30 uur  55+  Gymnastieklokaal Parklaan  Wekelijks  Fitnessgroep 55+
Multisport groep 4  16.45 - 17.45 uur  55+  Gymnastieklokaal Parklaan  Wekelijks  Multisport groep 4

Zaterdag:
Wat:  Wanneer:  Voor wie:  Waar:  Frequentie:  Organisatie:
Repair Café  13.00 - 16.00 uur  alle leeftijden  It Koartling  1x per maand  Repair Café/ It Koartling
    op de 1e zaterdag 
Zaterdagavondsoos  --  --  It Koartling  1x per maand  GKv Buitenpost

Contactgegevens:
Organisatie:  Contactpersoon:  Adres:   Telefoon:  E-mail:
Biljartclub Buitenpost  dhr. Jan Hiddema  De Ring 15, 9285 SX Buitenpost  0511-541058  jan@hiddema.nl
Bridgeclub Buitenpost  dhr. Jan Hiddema  De Ring 15, 9285 SX Buitenpost  0511-541058  jan@hiddema.nl
De Friese Wouden  mevr. Iekje van der Meer  Eringalaan 8, 9285 TR Buitenpost  0511-549898  iekje.van.der.meer@friesewouden.nl
Gymnastiek DIO  mevr. P. Heidbuurt  West 9, 9285 WB Buitenpost  0511-542391  --
Sportief wandelen  mevr. F. Rozema  De Zeilen 17, 9285 ML Buitenpost  0511-543377  --
Kaartclub  dhr. Dirk Terpstra  Eskesstraat 2 M, 9291 GX Kollum  0511-705244  dirkeniepie@knid.nl
Ouderengroep  dhr. H. Verheul  De Wiek 43, 9285 VD Buitenpost  0511-542595  h.verheul@hetnet.nl
Ouderensoos  mevr. A. Eisinga  Nijenstein 11 b, 9285 NV Buitenpost  0511-543580  --
Multisport groep 1  mevr. J. Wiersma  Julianalaan 5, 9285 NA Buitenpost  0511-542850  --
Multisport groep 2  dhr. J. de Hoop  Parcours 8, 9285 SC Buitenpost  0511-541245  --
NVVH-Vrouwennetwerk Buitenpost e.o.  mevr. Marianne Rigter  Schoolstraat 8, 9285 ND Buitenpost  0511-542953  mrigter@telfort.nl
Fitnessgroep 55+  dhr. C. Folkersma  Kalmoes 12, 9285 LD Buitenpost  0511-541217  c.folkersma@chello.nl
Multisport groep 4  dhr. A. Walda  Kalmoes 14, 9285 LD Buitenpost  0511-542207  --
Repair Café/It Koartling  dhr. André van der Laaken  De Vang 43, 9285 VA Buitenpost  0511-542465  laaken25@live.nl
Stijldansen  dhr. Jan van der Heide  Sulkystraat 3, 9291 BR Kollum  0511-451852  --
Volksdansgroep de Ketting  mevr. I. de Haan  Mejontsmastraat 38, 9285 RE Buitenpost  0511-840556  --
PKN Buitenpost  mevr. Wiepy Renkema  It West 36, 9285 WC Buitenpost  0511-543826/  --
    06-31200703
GKv Buitenpost (koffieochtend)  mevr. Anke van der Veen  Julianalaan 8, 9285 NB Buitenpost  0511-541279  a.veen28@chello.nl
GKv Buitenpost (zaterdagavondsoos)  --  --   --  --
CPB afd. Buitenpost  mevr. Hinke van der West  Johan Frisostraat 3, 9285 TS Buitenpost  0511-542318  gvdwest@kpnplanet.nl
PCOB afd. Achtkarspelen  mevr. Hinke van der West  Johan Frisostraat 3, 9285 TS Buitenpost  0511-542318  gvdwest@kpnplanet.nl
Therapie & trainingscentr. de Vesteynde  --  Sportlaan 10, 9271 VN De Westereen  0511-447337  info@devesteynde.nl



Muziek op schoot
maandagochtend: 09.45-10.30 uur

start: 21 september (bij voldoende deelname )
hoe vaak: 10 keer, kosten: € 68,-

opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides
tel.: 0511 542772

e-mail:evertje.gatsonides@upcmail.nl

Keramiek 1
maandagmiddag: 13.00-15.00 uur

start: september
hoe vaak: 10 lessen

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

tel. 0511 542465, 06 27505424
e-mail: laaken25@live.nl

Keramiek 2
maandagmiddag: 16.00-18.30 uur

start: september
hoe vaak: 10 lessen

kosten: € 120,- (excl.mat.)
opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken

tel. 0511 542465, 06 27505424
e-mail: laaken25@live.nl

Keramiek 3
maandagavond: 19.30-21.30 uur

start: september
hoe vaak: 10 lessen, kosten: € 95,- (excl.mat.)

opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken
tel. 0511 542465, 06 27505424

e-mail: laaken25@live.nl

Basiscursus Fotografi e
maandagavond: 19.30-21.30 uur

start: september
hoe vaak: 10 lessen, kosten: € 85,-

opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken
tel. 0511 542465, 06 27505424

e-mail: laaken25@live.nl

Quilten
dinsdagochtend: 09.00-11.00 uur

start: september (bij voldoende deelname)
hoe vaak: 6 lessen per jaar, kosten € 48,-

opgave/inlichtingen: Joke de Vries
tel. 0511 543803

e-mail: jokedevries49@live.nl

Luisteren naar muziek
dinsdagavond: 19.30-21.30 uur

data: 20 okt., 17 nov., 1 en 15 dec. 2015
2 en 16 febr., 1 en 8 maart 2016

kosten : € 70,-
opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides

tel. 0511 542772
e-mail: evertje.gatsonides@upcmail.nl

Edelsmeden
woensdagavond: 19.30-21.30 uur

start: september
hoe vaak: 6 lessen, een keer in de 14 dagen.

kosten: € 75,- (excl.mat.)
opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken

tel. 0511 542465, 0627505424
e-mail: laaken25@live.nl

Leesclub
woensdagavond: 19.30-21.30 uur

data: 14 okt., 18 nov. 2015, 
13 januari, 9 maart 2016

kosten: € 29.-
opgave/inlichtingen: IJttje Veenstra

tel. 0511 840221
e-mail: ijttje.veenstra@live.nl

Tekenen en Schilderen
woensdagavond: 19.30-21.30 uur

start: september
hoe vaak: 10 lessen, kosten: € 85,- (excl.mat.)

opgave/inlichtingen: IJttje Veenstra
tel. 0511 840221, e-mail: ijttje.veenstra@live.nl

Kruidencursus
donderdagavond: 19.00-21.00 uur

data: 10, 17 en 24 september
hoe vaak: 3 lessen, 

kosten: € 35,-
opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides

tel. 0511 542772
e-mail: evertje.gatsonides@upcmail.nl

Engelse Conversatie
donderdagavond: 19.00-20.15 uur beginners

donderdagavond: 20.15-21.30 uur gevorderden
start: september

hoe vaak: 10 lessen
kosten: € 95,-

opgave/inlichtingen: Marjan Nijboer
tel. 06 11127724

e-mail: m.nijboer@nijboertraining.nl

Fotoclub
donderdagavond: 19.30-21.30 uur

start: september
hoe vaak: 10 lessen, 

elke eerste donderdag van de maand
kosten: € 40,- 

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

e-mail: laaken25@live.nl

Spaans voor gevorderden
donderdagavond: 19.30-21.30 uur
data: 8, 15 en 29 okt.; 5 en 12 nov.

hoe vaak: 5 lessen
kosten: € 47,50 (excl.mat.)

opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides
tel. 0511 542772

e-mail: evertje.gatsonides@upcmail.nl

Overzicht cursusprogramma najaar 2015
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Actueel vacature overzicht 
In It Koartling vindt u het Vrijwilligerssteunpunt (VSP) voor Buitenpost en 
omstreken. Op dit moment heeft het steunpunt de volgende vacatures 
voor vrijwilligers:

• Vrijwilliger Techniekclub voor kinderen, It Koartling.
• Vrijwilliger Kinderclub, It Koartling.
• Vrijwilliger Timmerclub voor kinderen, It Koartling.
• Begeleider avondactiviteiten voor kinderen, It Koartling.
• Begeleider avondactiviteiten voor jongeren, It Koartling.
• Leidinggeven activiteiten Scouting de Brimzen op zaterdagochtend.
• Leidinggeven activiteiten Scouting de Brimzen op zaterdagmiddag.
• Begeleiders voor Roefeldag 2015 in Buitenpost.
• Lid van het bestuur, It Koartling.
• Collectanten Nationaal Fonds Kinderhulp 2016, It Koartling.
• Webbeheer non-profi torganisatie(s), VSP/It Koartling.
• Vrijwilliger voor desktop publishing, De Kruidhof.
• Vrijwilliger voor de kringloopwinkel, WerkPro/Raderwerk.
• Horeca-medewerker, zwembad de Kûpe.
• Gastvrouw-gastheer algemene inloop, It Koartling.
• Gastvrouw-gastheer voor het Tuincafé, De Kruidhof.
• Gastvrouw-gastheer voor Het Informatie Paviljoen (HIP) Lauwersoog, IVN.
• Weekendmedewerkers voor de verkooptuin, De Kruidhof.
• Notulist voor het COMBI-overleg, It Koartling.
• Notulist/secretarieel medewerker, Ver. Plaatselijk Belang Buitenpost.
• Ervaren tuinmedewerkers: een of twee hoveniers, De Kruidhof.
• Ervaren tuinmedewerker: een fruitbomensnoeier, De Kruidhof.
• Ervaren tuinmedewerker: een kweker, De Kruidhof.
• Klusjesman/-vrouw, It Koartling.
• Vrijwilliger voor het organiseren van Roefeldag 2015 in B’post, It Koartling.
• Vrijwilligers die willen meedenken over de organisatie van buurthulp in 

Buitenpost, It Koartling.
• Tuinman/-vrouw, It Koartling.

Meer informatie over de vacatures op de website van het Vrijwilligers-
steunpunt: www.vsp-buitenpost.nl.

Wekelijks spreekuur.
Iedere maandag tussen 13.30 en 15.00 uur houdt het VSP spreekuur voor 
iedereen die op zoek is naar vrijwilligerswerk. U kunt dan ook inlichtingen 
en advies vragen. Wilt u er zeker van zijn dat de medewerkers van het 
VSP alle tijd voor u hebben, maak dan tijdig een afspraak. Kunt u niet op 
maandagmiddag? Geen probleem! We zoeken dan samen naar een ander 
moment. 

Op maandag 4 mei 2015 ging in It Koartling het Net-
werkcafé voor mensen zonder werk van start. Vanaf 
dag één beantwoordt het initiatief duidelijk aan de 
vraag. De bezoekers zijn onverminderd enthousiast en 
iedere bijeenkomst kan het café nieuwe deelnemers 
verwelkomen. Veel (net)werkcafés sluiten hun deuren 
tijdens de zomermaanden. Ook de online cafés zijn 
dan vaak een tijd lang ‘off air’. Het Netwerkcafé Bui-
tenpost houdt evenwel géén zomervakantie. Immers, 
het Netwerkcafé voorziet niet alleen in ontmoeting en 
in de gelegenheid tot netwerken, maar wil ook bijdra-
gen aan het (her-)vinden van ritme en regelmaat. Bo-
vendien gaat voor velen de zoektocht naar werk in de 
zomer onverminderd door.
De volgende bijeenkomsten van het Netwerkcafé zijn:

• maandag 29 juni van 10.00 tot 12.00 uur,
• maandag 13 juli van 10.00 tot 12.00 uur,
• maandag 27 juli van 10.00 tot 12.00 uur,
• maandag 10 augustus van 10.00 tot 12.00 uur,
• maandag 24 augustus van 10.00 tot 12.00 uur,
(uiteraard steeds in It Koartling, Schoolstraat 31)

Kijk voor actuele informatie op www.netwerkcafe.frl.

Het Netwerkcafé in Buitenpost is een ontmoetings-
plek ‘voor en door’ mensen zonder werk. Mensen die 
hun baan onlangs zijn kwijtgeraakt, al langer zonder 
werk zitten of misschien nog nooit een baan hebben 
gehad. Mensen met een WWB- of een WW-uitkering, 
een andere uitkering of zelfs zónder uitkering. 

Het Netwerkcafé houdt geen zomervakantie!

Afgelopen jaar is een succesvol jaar geweest. Er was 
zoveel belangstelling dat we twee cursussen na elkaar 
konden geven. Sommige kinderen doen steeds weer 
opnieuw mee met een vervolgcursus, omdat ze het  
zo geweldig vinden. In het volgende seizoen gaan we 
weer op de maandagmorgen aan de slag en wel op de 
21ste september om 9.30 uur ‘s ochtends. Kinderen 
vanaf acht maanden kunnen al meedoen. Al zingend, 

dansend, spelend, musicerend komen de kleintjes met 
allerlei muzikale aspecten in aanraking. Niets moet. Er 
is geen muzikale ondergrond voor nodig om aan deze 
cursus mee te doen. Met enthousiasme bereik je alles 
al. Er zijn tien ochtenden gereserveerd in It Koartling. 
De laatste dag is 30 november. De kosten zijn € 68,-.
Inlichtingen en opgave bij Evertje Gatsonides tel. 0511 
542772 of email: evertje.gatsonides@upcmail.nl.

Aan het noordelijke einde van de Schoolstraat in 
Buitenpost bevindt zich een drietal organisaties 
c.q. voorzieningen: een sociaal-cultureel centrum 
en twee musea. Deze situatie kan worden gezien 
als een uniek gegeven, dat goede kansen in zich 
bergt als het gaat om samenwerking, alsmede 
om het – daardoor – gezamenlijk creëren van 
meerwaarde en synergie tussen de partijen. Dat 
is óók en niet in de laatste plaats in het belang 
van het dorp.

In de vorige editie van De Binnenste Buiten Post heeft 
u kunnen lezen dat het bestuur van It Koartling ernstig 
teleurgesteld was in het voorstel zoals dat in april van 
dit jaar door burgemeester en wethouders aan de ge-
meenteraad werd voorgelegd. Het bestuur vond het 
daarom de hoogste tijd om een krachtig, ánder geluid 
te laten horen, in een poging om de beoogde invulling 
van de “Kruidhofl ocatie” van tafel te krijgen.
Na gedachtewisseling met verschillende raadsfracties 
en met de Vereniging Plaatselijk Belang Buitenpost 
heeft It Koartling tijdens de door de gemeente op 9 
juni belegde brainstormbijeenkomst zijn bezwaren en 
zorgpunten, maar ook een helder alternatief plan in-
gebracht. Het voorstel van It Koartling houdt in grote 
lijnen het volgende in:
• Behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid van 

de directe belanghebbenden (‘stakeholders’).
• Een brede, integrale en toekomstgerichte visie, die 

gericht is op behoud, versterking en vernieuwing van 
functies.

• Een strategie die door het tot stand brengen van ver-
regaande samenwerking kan leiden tot synergie, die 
op brede maatschappelijke steun kan rekenen en die 

géén meerkosten meebrengt ten opzichte van het 
oorspronkelijk voornemen. 

• Optimale exploitatiemogelijkheden door intensieve 
samenwerking, waarbij de bestaande vierkante me-
ters (in het sociaal-cultureel centrum) als uitgangs-
punt worden genomen.

• Optimale invulling en integratie van de verschillende 
behoeften aan ruimte, waarbij rekening wordt ge-
houden met wensen van de musea, die van het soci-
aal-cultureel centrum, actuele ontwikkelingen én het 
streven naar promotie van het toerisme.

Integrale invulling en opwaardering van de locatie in 
brede zin, waarvan alle stakeholders, de buurt, het 
dorp en regio profi jt kunnen trekken.

• Een duurzame oplossing waarin bestaande ruimte 
wordt opgewaardeerd en waarin een forse reductie 
van de CO²-emissie wordt gerealiseerd door samen-
voeging van ruimtewensen én door het treffen van 
effi ciënte energiebesparende maatregelen. 

Eén en ander heeft tot gevolg dat het door de gemeen-
te gevolgde proces is opengebroken. De stakeholders 
zijn inmiddels gezamenlijk en vanuit de basis aan de 
slag gegaan met de ontwikkeling van een breed gedra-
gen visie. Op voorstel van It Koartling zal ook Plaatse-
lijk Belang aan het overleg deelnemen.
Dát er (spoedig) iets moet gebeuren op en rondom de 
“Kruidhofl ocatie” staat voor alle belanghebbenden als 
een paal boven water. Juist in deze tijd – waarin de fi -
nanciële mogelijkheden van de gemeente en de stake-
holders zeer beperkt zijn – is het echter een absolute 
noodzaak om naar een integrale en duurzame oplos-
sing te zoeken. Verregaande samenwerking is daarbij 
een voorwaarde. 

Wat gebeurt er allemaal 
aan het einde van de Schoolstraat? -deel 2-

Tussen China Garden en de Lauwersmeerweg ligt een Eco gebied. (foto: Hielke Boorsma)

De foto

Muziek op Schoot najaar 2015

Foto’s maken is leuk, echt mooie foto’s maken is nog 
veel leuker! Op de basiscursus fotografi e van It Ko-
artling leert u in tien avonden de basistechnieken om 
mooie foto’s te maken. Ongeacht of u nu over een bijna 
professionele spiegelrefl excamera met verwisselbare 
lenzen beschikt of juist zo’n heerlijk handige compact-
camera heeft. In deze cursus leert u alles over de ‘pief-
jes en palletjes, en moeilijke getalletjes’ op uw camera, 
maar vooral ook om het beste uit uzelf en uit uw ca-
mera te halen. Want fotograferen betekent letterlijk: 
‘schrijven met licht’. Daarom wordt er in deze cursus 
veel aandacht besteed aan zaken als belichting en ver-
lichting. U leert uw onderwerpen en de lichtomstandig-
heden waarin u ze wilt vastleggen op hun fotografi sche 
mogelijkheden te beoordelen. Ook kijken we tijdens de 
cursus regelmatig naar foto’s van anderen. Werk van 
elkaar als cursisten, maar ook werk van beroemde foto-
grafen. Om bijvoorbeeld eens uit te pluizen hoe iemand 
die bepaalde foto nou gemaakt heeft. Naast de theo-
retische en technische informatie uit de cursus doen 
we op die manier ook buitengewoon veel nuttige ken-
nis op over de werkwijze en visie van anderen. Met de 

technische kennis en de tijdens de cursus opgedane 
inzichten zullen uw resultaten steeds meer voorspel-
baar worden en wordt u steeds minder afhankelijk van 
‘toevalstreffers’. Kortom: u leert fotograferen!

Basiscursus fotografi e

Repaircafé op vakantie
In de zomermaanden juli en augustus houdt het Re-
pair-café vakantie en is dus niet op te eerste zaterdag 
geopend. In september pakken wij de draad weer op 
en bent u opnieuw welkom voor beoordeling van en 
daaropvolgende reparaties aan huishoudelijke electro-
nica, gereedschappen en aanverwante artikelen. Zoals 
altijd op basis van een eventuele vrijwillige bijdrage. 
Graag tot ziens op 5 september van 13.00 tot 16.00 
uur in It Koartling!

Cursussen It Koartling
In september starten we ons nieuwe seizoen opnieuw met een program-
ma aan cursussen in It Koartling. U kunt daarvan op de pagina hiernaast 
een overzicht zien. 

Daarnaast starten we ook met twee nieuwe handwerkgroepen die mee 
gaan doen aan projecten van de Culturele Hoofdstad 2018. Dat worden 
een haakgroep voor Het Haken van de Grootste Sprei van Nederland op 
donderdagavond en een groep Breien met Plastic op dinsdag overdag. 
Het hoe en wat moet nog verder worden uitgewerkt. Let daarom op de 
volgende publicaties in De Binnenste Buiten Post!

It Koartling gaat haar cursusprogramma uitbreiden met onderdelen die ge-
richt zijn op zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. Wij hebben al verschil-
lende ideeën en initiatieven. Zo wordt er gewerkt aan enkele technische 
cursussen, kookcursussen en het beheren van een volkstuin. Mocht u ons 
hierin verder kunnen aanvullen, dan horen wij dat graag van u!

Tijdens de Natuurmarkt op 5 augustus zal It Koartling zich weer uitgebreid 
presenteren met enkele kramen buiten en diverse activiteiten in ons ge-
bouw. Dit mede naar aanleiding van het 45-jarig jubileum dat wij dit jaar 
als organisatie vieren. Tijdens deze gelegenheid zullen we onze cursus-
plannen verder gaan presenteren maar kunt u ook voorbeelden zien van 
wat er verder allemaal te doen is in It Koartling. Dus breng ons even een 
bezoekje!



Vakantieboeken voor jong en oud.  

Zeer ruime keus!

Zeer ruim assortiment schoolspullen en agenda’s.

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

Op 27 juli zal er een verandering plaats gaan vinden in een winkel aan de Kerkstraat. De 
groentewinkel van Geert, offi cieel Schipper AGF, wordt overgenomen door niemand minder 
dan zijn jongere broer Kor. U kent hem natuurlijk al langer als het broertje van, maar Geert 
vindt dat hij zijn taak als (mede) opvoeder goed heeft volbracht en laat Kor nu op eigen benen 
verder gaan. Voor Geert breken andere tijden aan, hij gaat zich met heel andere dingen bezig 
houden en wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de zes fi jne jaren die hij als zelfstandig 
ondernemer in Buitenpost heeft gehad en wenst zijn broer veel succes met de voortzetting/
overname. Kor heeft het vak van zijn broer goed geleerd en wil u er alvast op attenderen dat 
er op de (her)openingsdag een geweldige (openings)knaller zal zijn, dit wordt aangegeven op 
de borden voor de winkel en op Facebook pagina Schipper AGF. De redactie wenst de heren 
Schipper alle goeds toe in de zaken die ze gaan doen en voor ons als lezer telt: Verandering 
van leiding doet nog meer aardappelen, groenten en fruit van Kor eten?

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga

Kor neemt groentewinkel over van zijn broer



D e  B i n n e n s t e  B u i t e n  P o s t       pag ina 17

De laatste loodjes
De razzia was hard aangekomen 
in Buitenpost. Twee doden en 
ruim 80 mannen weggevoerd had 
een schok teweeg gebracht in de 
kleine gemeenschap. Ook voor 
Romke en Maria waren het hache-
lijke ogenblikken geweest. Maria, 
die in verwachting was van haar 
eerste kind, vertelde jaren later 
schertsend aan haar kinderen dat 
Sijtze als schooljongen zo snel kon 
lopen, te danken was aan deze 
vlucht voor de Duitsers. Hoe lang 
ze bij de familie Rusticus ‘logeer-
den’ is niet bekend. Maria zal niet 
opgevallen zijn in het dorp tussen 
de vele évacué’s, die hier destijds 
waren ondergebracht. Verschei-
dene dorpsgenoten hebben haar 
gekend als tante Rie of kortweg 
Rie. De situatie voor Romke was er 
niet beter op geworden. De laatste 
oorlogsmaanden had de bezetter 
steeds meer mannen nodig. Begin 
november 1944 moesten mannen 
van 18-50 jaar zich melden voor 
graafwerkzaamheden. Men kende 
Romke hier en dus was het oppas-
sen. Temeer, omdat behalve de be-
zetter ook de Landwacht patrouil-
leerde. Romke verdween en was 
spoorloos tot aan de bevrijding. 
Maria kwam ‘noodgedwongen’ op 
6 april weer tevoorschijn. Op die 
datum werd haar eerste kind Sijtze 
geboren ten huize van de familie 
Rusticus.

Bevrijd
In de middag van zondag 15 april 
1945 verscheen op de viersprong 
midden in het dorp een Canadese 
verkenningseenheid, bestaande uit 
een viertal verkenningsvoertuigen. 
Ze werden met een luid gejuich be-
groet. Dit was het teken van de zo 
gehoopte bevrijding van de nazi’s. 
De opgejaagde onderduikers kon-
den weer tevoorschijn komen, zo 
ook Romke en Maria. Per diezelfde 
dag, 15 april 1945, diende Romke 
officieel bij de Binnenlandse Strijd-
krachten Gewest 1, Friesland, dis-
trict Drachten. Onder dit district 
ressorteerde ook Achtkarspelen. 
Maria vertelde later aan haar kinde-
ren dat zij toen nog in het kraam-
bed lag, vader er naast zat en het 
geweer er bij lag. Hij bleef maar 
kort, genoeg om te zien dat alles 
goed was met moeder en baby. 
Hij bleef bij de N.B.S. tot 17 mei. 
De dag daarop was hij terug bij 
het Nederlands Depot personeel 
Transport. Een tekort aan erva-
ren bekwame automonteurs was 
waarschijnlijk hiervan de oorzaak. 

Maar Romke moest ondertus-
sen ook woonruimte zoeken. De 
woningnood was groot. Bij slager 
Rusticus konden ze niet blijven. De 
gezondheid van Romkes ouders 
was niet acceptabel om met hun 
gezin bij hen te gaan inwonen. Bo-
vendien was de woning daarvoor 
ook te klein. Hij vond in Burgum 
een tijdelijke woonruimte per 11 juli 
1945.  Een maand later, 9 augus-
tus overleed moeder Uilkje. Op 1 
september 1945 ging Romke voor 
de 2e maal met groot verlof. Maar 
dit duurde niet lang, 26 november 
1945 was hij terug bij de 26e com-
pagnie van de Centrale intendance 
en cantinedienst. Deze beide na-
oorlogse legeronderdelen kwamen 
voort uit het voor-oorlogse Korps 
Motordienst, waarbij Romke toen 
als dienstplichtige was ingedeeld. 
Het was dus voor hem weer naar 
bekend terrein. Inmiddels kwam 
er een langzame verandering in de 
ouderlijke woning. Vader Sytze trok 
eind 1945 in bij dochter Lutske in 
Visvliet. Klaske was reeds vertrok-
ken. En toen Marten in december 
1945 op de fiets naar Leiden ver-
trok, kwam de ouderlijke woning 
vrij. Op 28 januari 1946 kwamen 
Romke en Maria met de kleine 
Sytze weer naar Buitenpost, Kerk-
straat 4. Hier werd op 14 augustus 
1946 hun 2e zoon Petrus geboren. 
Dit was kennelijk voor Romke het 
moment om nu groot verlof aan 
te vragen. Dit werd hem verleend 
met ingang van 1 september 1946. 
Het werd nu voor het gezin een 
periode van aangename rust in 
hun eigen nestje te midden van 
hun vrienden. Op 23 mei 1948 
werd zoon Marten geboren. Dit 
was ook de periode waarin de emi-
gratiekoorts woedde. Honderden 
gezinnen emigreerden met name 
naar Amerika en Canada. Ook uit 
Buitenpost vertrokken gezinnen 
om elders hun geluk te beproe-
ven. De tijd van de wederopbouw 
was niet gemakkelijk. Overzee lag 
wellicht een betere toekomst weg-
gelegd, met name voor de kinde-
ren. Romke en Maria begonnen er 
eveneens over na te denken. Het 
was gedaan met de rust.

Naar Canada
Uiteindelijk werden de plannen 
concreter en resulteerden in een 
vertrek naar Canada. Melle Elinga 
uit Vega, N.W.Alberta, stond borg 
voor het gezin. In mei 1949 ver-
trokken ze met m.s. Tabinta. Het 
schip was geheel ingericht voor 
het vervoer van Nederlandse mi-

litairen en emigranten. De passa-
giers sliepen in boven elkaar gele-
gen scheepskooien. Velen hadden 
last van zeeziekte. De boot kwam 
aan in Quebec, waarna een lange 
treinreis volgde naar Vega. Het 
gezin vestigde zich in het nabij 
gelegen Barrhead. Romke kreeg 
werk als automonteur. Een half 
jaar later verhuisden ze naar het 
nabij gelegen gehucht Neerlandia, 
waar hij bedrijfsleider werd in een 
garage. In Barrhead werden Hed-
ley Ralph (11-11-1950) en Marilyn 
(30-08-1954) geboren. In Neerlan-
dia volgde een rustige tijd. Maar in 
augustus 1959 verhuisde het gezin 
naar Newcastle, Ontario, waar op-
nieuw een rustige periode aanbrak 
tot 1971.Een jaar daarvoor was hun 
oudste zoon Sidney (Sijtze) met zijn 
vrouw naar Nieuw Zeeland geëmi-
greerd. In 1971 volgden Romke en 
Maria met dochter Marilyn. Ze ble-
ven slechts 6 weken, toen Romke 
besloot om terug te gaan naar Ca-
nada. Hij zag het in Nieuw Zeeland 
niet zitten. Twee dagen na hun te-
rugkeer in Canada, kwam hij met 
een hartaanval in het ziekenhuis. 
Een jaar later kwamen ook Sidney 
en Sandy weer naar Canada. Na 
zijn herstel gingen Romke en Maria 
in Belleville, Ontario wonen. Daar 
vond hij werk in de houtindustrie, in 
de productie van prefab woningen 
en garages. Maar ook hier werd het 
geen blijvertje. Ze verhuisden naar 
Oshawa, Ont., waar Romke bij een 
zelfde industrie ging werken. Eind 
jaren zeventig verhuisden ze terug 
naar Neerlandia, N.W Alberta. Hier 

kwam Romke weer in zijn oude 
beroep terecht als bedrijfsleider 
in een garage. In september 1981 
verlieten ze Neerlandia en woon-
den toen 3 jaren in Airdrie, Alb., 
bij hun zoon Marten. Zomer 1984 
trokken ze opnieuw naar de oost-
kant van Canada. Ze vestigden zich 
nu in Oshawa, Ont., dicht bij hun 
kinderen Sidney, Pete en Marilyn 
met hun gezinnen. Op 22 febru-
ari 1985 overleed Romke in het 
ziekenhuis in Toronto op 67 jarige 
leeftijd. Hij was een man geweest 
die wist wat hij wilde, een binnen-
vetter en doorzetter. Hij werd be-
graven in de plaats Bowmanville. In 
de lente van 1986 verhuisde Maria 
naar deze plaats om dichter bij Sid-
ney en Sandy te zijn. Drie jaren la-
ter verhuisde zij naar een senioren 
appartement in Withby, Ont. Hier 
was ze dicht bij veel Nederlandse 
vrienden en emigranten. Zij had 
daar gelukkige jaren en genoot van 
hun samenzijn. Zij stond er bekend 
als een lieve vrouw. Bowmanville, 
Oshawa en Whitby liggen dicht 
bij elkaar, zodat de kinderen hun 
ouders en later Maria gemakkelijk 
konden bezoeken. Op 31 oktober 
2000 overleed Maria in het zieken-
huis te Oshawa. Ze was een sterke 
en wilskrachtige vrouw geweest. 
Beiden hebben het niet zo gemak-
kelijk gehad. Hun leven kenmerkte 
zich door veel verhuizingen. In de 
oorlog moesten ze meerdere ke-
ren van adres veranderen, omdat 
de bezetter hen zocht. In Canada 
veranderden ze eveneens diverse 
keren van woonplaats, met zelfs 

een ‘uitstapje’ naar Nieuw Zeeland. 
Hun begin in het noordwesten van 
Alberta was moeilijk. Tijdens één 
van hun bezoeken aan de families 
in Nederland vertelde Maria dat 
ze eens moesten weten hoeveel 
sneeuw ze moest smelten om 
de luiers van haar baby te kunnen 
wassen. “Als we alles vooruit ge-
weten hadden, waren we niet ge-
gaan”. Beiden hadden het karakter 
om door de zetten en kwamen de 
moeilijkheden te boven. Uiteinde-
lijk bouwden ze zich een goed be-
staan op.

Romke en Maria: twee exponenten 
van een ‘oorlogsgeneratie’. Twee 
exponenten van een na oorlogse 
stroom van landverhuizers naar 
‘Het wrede paradijs’. (titel van een 
bekend boek van Hylke Speerstra). 
Wat een vondst uit de 2e W.O. in 
Buitenpost 70 jaren na dato open-
baarde.

Bronnen:
Informanten: Juul Beerda; Dou-
we Elzinga, Emmeloord; Reinder 
Postma, Oudwoude; Jaap Rus-
ticus; mevr. D.Spekman-Slobbe, 
Moordrecht; R.S.Stel, Haren; Sid 
en Sandy Stel, Canada; Sytze Stel, 
IJsselstein; Jan v.d.Til, Groningen; 
P. Vink, Moordrecht; Peter Wach-
tendonk, ’s Heerenberg; fam. Zijl-
stra; Legermuseum, Soesterberg; 
Ministerie van Defensie, Kerkrade; 
Memory museum, Nijverdal; en 
dank aan verscheidene neven en 
nichten.

Jasper Keizer

Een vondst uit de tweede wereldoorlog in Buitenpost, deel -3-

Hé Teo, kijk 
daar eens!

Een spaarvarken 
te koop!

Het gezin van Romke en Maria in 1954, met achter de kinderen Sydney (Sijtze) en Peter en voor Martin Hedley en Marilyn. (eigen foto)

door Dave

Kor neemt groentewinkel over van zijn broer

Mag ik deze 
voor € 2,00 

meneer?

Neem maar 
mee voor een 
euro, jongen!

Pas op,
hij valt!

Hè!?



OPRUIMING!
Heel veel artikelen nu 30 % korting!

(waaronder alle jassen en alle MAC broeken)
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De volgende De Binnenste Buiten Post wordt 
verspreid in de week van 31 augustus 2015.

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.

Spits gezegde
De t ijd gaat voor t, 
alleen in gedachten kan men ter ug.

Uit  de oude doos

De foto van de Kerkstraat komt uit de verzameling van mevrouw Hiltje Hoekstra-Bosgraaf (97 jaar wonend in Haersmahiem). Zij was 
getrouwd met kapper Reid Hoekstra. De twee personen die op de foto staan, zijn: Alle Hoekstra en dochter Boukje. Alle Hoekstra was 
de pake van onder andere Nanning Bulthuis, Alle Bulthuis, Tine Hoekstra en Stien Hoekstra. Tante Boukje trouwde met Klaas Bruinsma. 
Zij gingen wonen in Hengelo. Via genoemde familieleden is de conclusie getrokken dat de versierde Kerkstraat verband hield met het 
Bevrijdingsfeest in 1945. 

Het meisjesteam uit groep 4 van CBS de Lichtbron won de voorrondes van het school-
korfbaltoernooi te Twijzel. Op woensdagmiddag 3 juni vonden de finales plaats te Noord-
wolde. Na een pittige strijd in de finalewedstrijd slaagden de meiden er in om de tweede 
plaats te behalen! Van links naar rechts,eerste rij: Elianne, Myrthe, Larissa. Tweede rij: 
Aletta, Lianne, Lisa. Derde rij: juf Frouckje. (eigen foto)

Wethouder Marten van der Veen, opende door een schot op het doel, het kunstgrasveld 
van VV Buitenpost op vrijdagmiddag 11 juni. (foto: Hielke Boorsma)

Ruim 300 deelnemer aan de avondvierdaagse. Boven de eerste zonnige dag. Onder een 
twintigtal bewoners van Haersmahiem, gekleed in vuilniszakken als regenkleding op de 
tweede dag. (foto: Hielke Boorsma)

De spor t foto’s

Leven

Ik heb bijna onvergeef lijke fouten vergeven. Ik heb geprobeerd om 
onver vangbare personen te ver vangen en om onvergetelijke men-
sen te vergeten. Ik heb impulsief gehandeld. Ik werd ontgoocheld 
door mensen van wie ik het niet ver wacht had, maar ik heb zelf ook 
mensen ontgoocheld. Ik heb iemand in mijn armen gehouden om die 
te beschermen. Ik heb gelachen toen ik niet mocht. Ik heb vrienden 
gemaakt voor het leven. Ik heb bemind en werd terugbemind, maar 
ik werd verstoten. Ik heb bemind en kon niet terugbeminnen. Ik heb 
dikwijls geroepen van vreugde. Ik heb de liefde gekend en eeuwige be-
lof ten gedaan, maar vaak werd mijn har t gebroken.

Ik heb geweend bij het luisteren naar muziek en het bekijken van foto’s . Ik heb getelefoneerd, enkel om 
een stem te horen. Ik werd al verliefd bij het zien van een glimlach. Ik dacht te ster ven van heimwee en… 
ik had schrik om een heel bijzonder iemand te verliezen, die ik uiteindelijk verloren heb, maar ik heb het 
overleefd en ik leef nog steeds en ik laat het leven niet links liggen en dat moet jij ook niet doen. Leef ! ! !
Wat echt goed is , dat is vechten met over tuiging. Het leven koesteren en passioneel leven, met klasse ver-
liezen en over winnen door te dur ven, want de wereld behoor t aan de dur vers. Het leven is te belangrijk 
om onbetekenend te zijn!

(Uit het dagboek van f ilmdiva Marilyn Monroe 1926-1962).

Brimzen 
praat

Aan de traditie van het Paardencuptoernooi is een 
einde gekomen. Maar dat hoeft niet te betekenen dat 
er niet meer wordt getennist op de zaterdag van de 
feestweek. Het lijkt ons leuk om samen op zaterdag-
middag 1 augustus een toernooi te spelen en na af-
loop een gezellige nazit met een hapje en een drankje 
te organiseren. Dit toernooi is niet alleen voor leden, 

maar ook vooral voor oud-leden. Heeft U interesse om 
hieraan mee te doen, kijk dan voor bijzonderheden en 
opgave op de website: www.tv-buitenpost.nl. U kunt 
ook bellen met tel. 542269 of 541639 of kom eens 
langs in de kantine op sportpark Parkhiem. We hopen 
dat we een nieuwe traditie in het leven roepen! Tot 
ziens op sportpark Parkhiem!

Toch een tennistoernooi in de feestweek?
(oproep voor leden en oud-leden 35+) 

Rond de langste dag bloeit het Sint Janskruid. De ge-
neeskrachtige olie die hiervan gemaakt wordt helpt bij 
spierpijn en jicht en bevordert de genezing van kloofjes 
en schaafwonden. Bij Botanische Tuin De Kruidhof in 
Buitenpost kunt u zelf Sint Jansolie en Calendulazalf 
maken op zaterdag 4 juli 2015.
Sint Janskruid heeft gele bloemen in de vorm van een 
ster. Ze gaan open rond de langste dag van het jaar, 21 
juni. Dat is de feestdag van Sint Jan, genoemd naar Jo-
hannes de Doper. De rode kleurstof die uit de bloemen 
komt verwijst naar het bloed van Sint Jan, die onthoofd 
werd. Een takje van dit kruid boven de deur zou kwade 
geesten op afstand houden. Een oude naam voor deze 
plant was ‘Jaagt den duivel’. Het Sint Janskruid is een 
bekend middel uit de volksgeneeskunde en wordt te-
genwoordig nog voorgeschreven bij depressiviteit. 
Calendula of goudbloem is een plant die vrijwel ieder-
een wel kent. Deze veelzijdige geneeskrachtig bloe-
men worden veelal in tincturen en zalven gebruikt te-
gen brand- en schaafwondjes. 

Tijdens de workshop krijgt u een rondleiding door de 
botanische tuinen, waarbij u het Sint Janskruid en de 
goudsbloem leert onderscheiden van andere planten 
en veel te weten komt over de geneeskrachtige wer-
king van deze en andere kruiden. Ook de risico’s van 
Sint Janskruid komen aan bod. U gaat onder leiding 
het kruid verzamelen en uw eigen Sint Jansolie en ca-
lendulazalf maken. 

Deelnemers aan de workshop dienen zelf een glazen 
potje met deksel mee te nemen naar de workshop. 
De workshop begint om 10.00 uur en is ongeveer om 
12.30 uur afgelopen. De kosten bedragen � 15,00 per 
persoon inclusief toegang tot de tuinen, koffie en thee 
en materiaalkosten.

Voor deelname aan de workshop kunt u zich vóór 1 
juli opgeven via een e-mail aan info@dekruidhof.nl of 
telefonisch op nummer (0511) 541 253. 

Workshop Sint Jansolie en Calendulazalf maken



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 21 augustus.

Oplossing prijspuzzel april.
De puzzel in het aprilnummer heeft 25 correcte inzendingen opgeleverd! 

De oplossing luidde: koningsdag. 
De winnaar is: mevr. H. Dijkstra, De Schepperstraat 60.

Pri jspuzzel
door Gryteke van IJsseldijk

› Hollandse kersen 500 gram € 3,99
› Hollandse aardbeien 2x 500 gram € 3,50
› Friese Borgers 2,5 kilo € 5,50
› Zeeuwse Dore’s 5 kilo € 3,50

volg ons ook op facebook

aardbeien

duiken

examens

groente

lezen

onkruid 

reizen

snorkelen 

spelen

strand 

vakantie 

zomer

zonnen

z waluwen

z wemmen



In de vorige editie van dit blad hebt 
u het eerste deel van het reisverslag 
van Alice kunnen lezen. Hieronder 
het vervolg van haar reisverslag.

Addo Elephant National Park
Voor een safari in Zuid/Afrika hoef je 
niet meteen aan het Kruger Park te 
denken. Er is zoveel meer schoons 
en vanaf Kaapstad is het ongeveer 
800 kilometer rijden  naar Het Addo 
Park. Een park waar je niet alleen 
veel olfanten kunt zien maar ook 
The Big Five kunt spotten.
Wij rijden de Garden Route en 
doen onderweg Knysna aan, we 
lunchen hier, maken een wande-
ling en vervolgen onze rit naar het 
schitterernde natuurgebied van 
Tsitsikamma. Onderweg regent het 
licht: een druilerige dag. Het Tstsi-
kamma Nationaal Park ligt aan de 
kust van de Indische Oceaan. De 
naam komt van de Khoi/stam en 
betekent: plek met veel water. Het 
park is in 1964 gesticht. De Storms 
River komt hier uit in de Indische 
Oceaan en bij de monding van 
de rivier is een hangbrug over de 
kolkende golven gespannen. Door 
de hoge regenval is het park dicht 
begroeid met bomen. Hier leven 
meer dan 200 vogelsoorten; langs 
de kust zien we  aalscholvers, Jan 
van Genten en meeuwen. Ook de 
bedreigde zwarte scholekster kun 
je hier vinden. Voor liefhebbers 
van snorkelen, kanovaren, duiken, 
bungeejumpig: je kunt het hier al-
lemaal doen. Wil je een vijfdaagse  
wandeltocht maken dan doe je de 
Otter trail, een toch van 42 kilome-
ter, onderweg logeer je in hutten. 
Verder kun je hier langere of kor-
tere wandeltochten maken.
Wij wandelen hier een korte route, 
ongeveer 7 kilometer en lopen door 
ruige berglandschappen, oerbos, 
fynbos en nemen natuurlijk ook de 
hangbrug over de kloof van Storms 
River. We willen weer verder want 
we kijken uit naar onze eerste safari 
in het Addo Park. We overnachten 
eerst in de buurt van Tsitsikamma, 
in een rondavel, goed verzorgd en  
genieten ‘s avonds een heerlijke 
maaltijd in een sprookjesachtig ver-
licht restaurant. Het is behaaglijk 
warm dus zitten we lekker buiten. 
Nu ik het hier opschrijf, denk ik, 
wat is het een prachtige ervaring 
geweest, zo samen rijdend door 
dit prachtige land, zoveel gezien, 
ervaren, mooie mensen gezien, 
sommige gesproken.
 
Het Addo Elephant nationaal Park: 
We komen er binnen via de hoofd-
ingang, maar je kunt zelf kiezen 
waar je het Elephant Park in wilt 
gaan. Je kunt bijvoorbeeld ook via 
het zuidelijkste puintje naar binnen 
om een mooie tocht naar het noor-
den te maken, In Addo hebben we 
in de plaatselijke supermarkt nog 
wat hout gekocht om straks te 
kunnen braaien. We kopen worst-
jes, paprika, tomaten, fruit, en wijn 
en verheugen ons op onze eerste 
braai  in het Addo Park.
Wij verblijven hier in een safaritent, 
deze staat in het park achter schrik-
draad en hoge hekken, dit ter voor-
koming dat we opgeschrikt wor-
den door een nieuwsgierige olifant 
of welk ander dier dan ook. Naast 
onze tent staan er verspreid nog 
zeven andere tenten. Wij hebben 
moeite om het hek open te maken 
en ongelukkigerwijs schiet het hek 
door het geruk uit de rail. Nadat ik 
vergeefs het hek in de rail probeer 
terug te krijgen doet Hannah een 
poging en loopt daarbij een schok 

op: het hek raakt het schrikdraad, 
staat onder stroom en Hannah 
draagt teenslippers. 
We bellen een mederwerker en zij 
belooft iemand te sturen die het 
hek terug kan zetten. Na een uur, 
waarin niemand komt opdagen, ge-
wacht te hebben besluiten we op 
safari te gaan. We maken onze eer-
ste korte tocht door het park. Als  
we zo tegen zessen terugkomen 
is het hek hersteld. Wij openen het 
voorzichting en doen een vreugde-
dansje als het ons lukt. Een prach-
tige tent staat op ons te wachten, 
een heuse braai is aanwezig, het 
braaifeest kan beginnen! Het is 
ons gelukt: de worstjes smaken 
heerlijk en met de groente en het 
fruit hebben we genoten van een 
lekkere gezonde maaltijd.
De volgende dag gaan we zeer 
vroeg op pad. Een hele dag safari: 
Hannah en ik, we worden echte 
wildlife spotters. Wie ziet het eerst 
welk dier? We zien veel olfanten, 
soms in groepen maar er is ook een 
mannetjesolifant die ons pad kruist. 
Hij staat vervaarlijk groot midden 
op de weg. We stoppen, zetten de 
moter af. De olifant loopt langzaam 
naar ons toe. Dit wordt wat span-
nend, auto langzaam terugrijden, 
na een paar stappen zwaait de oli-
fant met zijn staart, draait zich om 
en loopt de struiken in. Wij halen, ik 
in ieder geval, opgelucht adem. We 
kunnen onze weg vervolgen. Grote 
kuddes olifanten kun je zien, als je 
geluk hebt, bij de Hapoor Dam. 
De naam Hapoor is afkomstig van 
een olifantenleider met een hap uit 
zijn oor. (twee decennia geleden). 
Deze leider werd uiteindelijk door 

zijn groep olifanten verstoten. Ha-
poor is toen ontsnapt uit het Addo 
Park en omgebracht door stropers. 
De waterplas is liefdevol naar deze 
olifant vernoemd.
Wij zien in het Park, erop geatten-
deerd door andere safarigangers, 
een groep hyeana is bezig hun 
prooi, een Koedoe, te verorberen. 
Jakhalzen lopen rondjes, willen ook 
wat, worden nog verjaagd door de 
hyena`s: ze moeten nog wat ge-
duld oefenen voor zij aan hun diner 
mogen beginnen. Roofvogels cir-
kelen hoog in de lucht, wachtend 
op hun beurt, uiteindelijk zulllen er 
nog wat botten overblijven...

Even wat weetjes: dit Park is in 
1931 gesticht als een veilige haven 
voor de overgebleven elf olifanten 
in de omgeving! Het is nu 2015 en 
er zijn vandaag de dag meer dan 
450 olifanten, ongeveer 48 be-
dreigde neushoorns, 400 buffels, 
antilopen, hyeana’s, jakhalzen en 
de unieke mestkever die niet kan 
vliegen. We hebben vaak het stuur 

moeten draaien om mestkevers 
niet dood te rijden. Verder vind je 
hier koedoe’s, zebra’s, luipaarden, 
wilde zwijnen, schildpadden, stok-
staartjes, mongoos, aardvarkens, 
etc. 

We hebben proviand mee voor 
onderweg, flesjes drinken en zo 
rijden we een dag door het Addo.  
We raken steeds meer bedreven 
in het ontdekken van dieren. We 
maken veel foto’s en korte film-

pjes; we zien zebra’, olifanten, wil-
de zwijnen, mestkevers en twee 
schildpadden van heel dichtbij, we 
kunnen ze bij wijze van spreken 
aaien. Het is bijzonder al die dieren 
zo naast elkaar te zien leven in een 
gebied van 45 kilometer lang en 20 
kilometer breed. Het totale gebied 
dat bij het park hoort is vele malen 
groter. Weer een prachtige erva-
ring op onze reis door een deel van 
Zuid-Afrika.
 
Amakhala Game Reserve
Ten oosten van het Addo National 
Park ligt het Amakhala Game Re-
serve. Na de mooie belevenissen 
in het Addo rijden we nu naar onze 
tweede safari, het Amakhala Game 
Reserve. Het is een reservaat van 
ongeveer 7000 hektare. Het woord 
Amakhala is het Xosa woord voor 
Aloe. Deze plant zie je vanaf Port 
Elisabeth overal. Wij worden meer 
dan hartelijk verwelkomd, onze 
bagage wordt naar een safaritent 
gebracht, één van de tien die er 
staan. We hebben vanuit de tent 

een prachtig uitzicht over het re-
servaat. De safaritenten zijn van 
alle gemakken voorzien. De acco-
modatie is eerste klas! We worden 
hier echt verwend, het eten is er 
uitstekend evenals de wijn. ‘s Mid-
dags hebben we onze eerste safari 
met een gids die veel vertelt over 
de dieren en het reservaat. Hij be-
antwoordt onze vragen en doet 
alle moeite om aan onze wensen 
te voldoen. Halverwege de rit stap-
pen we even uit, de gids haalt de 
mand met proviand tevoorschijn 
en trakteert ons op wijn, sapjes en 
biltong. Biltong is gerookt vlees van 
struisvogel of antilope of een ander 
dier en het smaakt heerlijk.
Na onze tocht eten we met elkaar, 
er zijn hier veertien gasten uit Au-
stralie, Duitsland en wij tweeen uit 
Nederland. De volgende dag staan 
we om vijf uur op en na het ge-
bruik van een lichte maaltijd gaan 
we weer in de jeep en maken onze 
tweede tocht van ongeveer drie 
uur. Ook hier stappen we halver-
wege uit voor de koffie, chocolade-
melk en eigengemaakt gebak. We 
maken uitgebreid foto’s en daarna 
vervolgen we de tocht. Het is be-
haaglijk weer, de zon komt op, de 
temperatuur stijgt langzaam, we 
doen de jassen uit en na de tocht 
zo omstreeks half negen in de och-
tend is het alweer 20 graden.
We krijgen nu een uitgebreider ont-
bijt, daarna is er koffie en thee en 
niet veel later stappen wij weer in 
de auto, op naar de volgende be-
stemming: Oudtshoorn.
 
Oudtshoorn
In Oudtshoorn verblijven we in de 
B&B Bound Earth, wat een luxe 
ook hier en wat een verwenne-
rij. Onze kleding wordt gewassen 
tegen een kleine vergoeding, ge-
streken en in zijdezacht papier aan 
ons teruggegeven: de gastvrouw 
verdient een groot compliment! 
Wij rusten hier wat, we zwemmen 
wat, we wandelen wat, we heb-
ben weer een echte braai en het is 
de gastheer die voor ons het hout 

stapelt en ons uitlegt hoe we het 
beste kunnen braaien. Onvergete-
lijke plek, de temperatuur hier (al 
wat in het binnenland) 37 graden.
We vervolgen onze tocht en rijden 
na een aantal uren de kustplaats 
Hermanus binnen. Normaal zijn 
van hieruit walvissen te spotten 
maar het is nu nog te vroeg in 
het jaar, vanaf eind mei kun je de 
walvissen zien. Ook hier een fijn 
onderkomen met zwembad en 
jaccuzzi. Onze bagage  wordt naar 
binnen gebracht, we rusten wat 
uit en maken dan een wandeling  
langs de Indisch Oceaan. Terug lo-
pen we door de plaats Hermanus 
en het is Hannah die Hemingway’s 
boekhandel ontdekt. Voor ons als 
liefhebbers van het boek is dit een 
plezierige verrassing en wij lopen 
naar binnen. De exentrieke eige-
naars Noël en Beth Hunt runnen 
hier een boekhandel met zowel 
nieuwe als tweedehandsboeken. 
De boeken zijn in de hoge rekken 
per onderwerp opgesteld. Verder 
kun je er nog veel andere spulletjes 
kopen zoals  beeldjes, snuisterijen 
etc. Er zijn hier wel vijf verschil-
lende kamers die volgestouwd zit-
ten met boeken, hier en daar staan 
stoeltjes voor degenen die rustig 
een boek door willen bladeren. We 
zijn in “luiletterland” terechtgeko-
men. Ik heb een boek gekocht van 
de Zuid-Afrikaanse dichter Ingrid 
Jonker die in 1965 zelfmoord heeft 
gepleegd. Veel van haar gedichten 
gaan over de apartheid destijds in 
Zuid-Afrika.

(wordt vervolgd)

Reisverslag
Alice Schaafsma

Mijn reis naar Zuid-afrika deel -2-

Alice Schaafsma, helemaal rechts, op Kaap de Goede Hoop. (eigen foto)

Een olifant in het Addo Park. (eigen foto)
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Spits gezegde

Op vrijdag de dertiende,

kun je per ongeluk best gelukkig zijn.





Zomer
Het voorjaar is mijn favoriete seizoen. Alles wordt weer wakker na een 
lange slaap. Door de vaak te lange winter ben je vergeten dat de berm 
naast de weg ook kan bestaan uit wilde kruiden en bloemen die tot 
heuphoogte groeien. De verse bladeren van wilde kruiden zijn dan nog 
mals en zit ten vol met smaak . In de zomer worden deze kruiden vaak 
houterig en als ze gaan bloeien gaat er veel energie naar de bloemen en 
verlies je smaak .

Maar natuurlijk biedt de zomer ons weer veel andere dingen. Veel plan-
ten dragen nu al vrucht en zullen groeien en zoeter worden door de 
krachtige zon die ons waarschijnlijk nog te wachten. Doper wten, tuin-
bonen, ar tisjokken, paprika’s , komkommers en natuurlijk tomaten. 
Aan een tomaat kun je goed proeven of hij veel zon heef t gehad. Let er 
maar op als je tomaten in de winter vergelijkt met die van de zomer, 
ook aan de prijs is het goed te merken. Seizoensgroenten zijn lekkerder 
en betaalbaarder!

Daarom deel ik deze keer een echt zomers recept met tomaten. Voor dit 
recept heb je heel veel tomaten nodig dus probeer ze bijvoorbeeld op de 
markt te kopen. En koop dan de tomaten die blijven liggen, de overrijpe, 
bijna niet meer te verkopen tomaten. Maak een goeie deal met je groen-
teboer en help hem voor een paar euro van zijn ‘ ‘ bijna af val ’ ’  af.

Tomatenbouillon
Kijk goed of er geen schimmel zit aan de tomaten, degene met schim-
mel ver wijder je. Plaats de tomaten in je allergrootste overschaal, be-
sprenkel ze met olie, zout, peper en een klein beetje rietsuiker. Gooi er 
een aantal grof gesneden knof look teentjes overheen en een aantal 
tuinkruiden, dus thijm, rozemarijn of lavas (maggiplant). Zet de schaal 
45 minuten in een op 250 graden voor ver warmde oven. Wanneer de bo-
venste laag tomaten behoorlijk gebrand zijn gooi je de tomaten in een 
passeerdoek of gewone theedoek , knoop de vier punten bij elkaar met 
keukengaren en hang de tomaten 12 uren op. Het lekvocht wat je uiter-
aard moet opvangen is je tomaten bouillon. Altijd even proeven of de 
bouillon goed op smaak is , eventueel de smaak versterken met de azijn 
uit de vorige column en peper of zout. Eet smakelijk!

Daan Nagelkerke, chef-kok Tuincafé De Kruidhof

Tuin (be ) levenAnne’s ansichten

Hotel De Roskam (ook wel logement Het Posthuis) rond de twintigerjaren van de vorige eeuw. Rechts op de foto staat eigenaar Pieter 
Radersma (met hoed). De volgende eigenaren waren: de familie Bolling (vader en vervolgens zoon), Lucas Klamer en als laatste uitbater 
Molle v.d. Meer (tot augustus 1991) Daarna werd er een Chinees restaurant geopend door de familie Chan. Deze werd overgenomen 
door de familie Mei (China Garden). Sinds 2012 is er het feestcafé Het Posthuis in gevestigd.

Het Christelijk Mannenkoor Wes-
terlauwers is van 3 tot en met 6 juni 
op tournee geweest naar Duitsland 
en Luxemburg. Voor deze vier da-
gen was er een zeer gevarieerd pro-
gramma samengesteld. Er werden 
twee concerten gegeven. De eer-
ste in de Sacre-Coeur van Luxem-
burg-stad en de tweede in de St. 
Martin Kirche in Trier. Verder waren 
er nog drie korte optredens in de 
Notre-Dame van de stad Luxem-
burg, de Dom van Trier en  de Dom 
van Keulen. Deze laatste kathedraal 
ontvangt dagelijks 10.000 bezoe-
kers. Bij alle drie de korte concer-
ten werden de vele honderden toe-
schouwers/toeristen onverwachts 
verrast op een zeer gewaardeerd 
muzikaal intermezzo! De ontspan-
ningsmomenten werden zeker niet 
vergeten. Een bezoek aan de oud-
ste stad van Duitsland, Trier. Verder 
was er een bezoek aan Echternach 
en de stad Luxemburg. Een gezelli-
ge barbecue  en zeker niet te verge-
ten een rondvaart over de Moezel 
was een welkome verrassing in het 
programma. Het koorgezelschap 
bestond deze reis, inclusief part-
ners, uit honderdvijftig personen. 

D. van der Leij

Christelijk Mannenkoor Westerlauwers ‘doorbreekt’ de grenzen

Rectificatie
Per abuis is de vorige maand een verkeerd fotobijschrift bij Anne’s ansichten geplaatst. Hieronder het juiste:
Op deze ansicht van rond 1900 zien we de tuinkoepel op het terrein (noordwesthoek) van Haermastate. De 
vermoedelijke architect is Roodbaard. De tuinkoepel stond op een heuvel direct aan de Rijkstraatweg, nu West. 
Hierdoor was er vrij zicht op het huis. De cirkelvorm zorgt ervoor dat niemand een betere plaats heeft dan de 
ander. Deze verhoging is nog steeds waarneembaar in het landschap. Dit fraaie bouwwerkje verdween met de 
sloop van Haersmastate rond 1910.
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De natuur foto’s

Foto links: In het ooievaars nest bij Bran-
denburg in het West zitten vier jongen, dit 
is de eerste keer dat er vier jongen gesig-
naleerd zijn. (foto: Hielke Boorsma).

Foto rechts: Vier uilen in een boom. Tij-
dens de wandeltocht door het dorp, van 
Plaatselijk Belang Buitenpost met het 
college van B&W op woensdag 17 juni, 
ontdekte men maar liefst vier uilen in de 
boom achter supermarkt Poiesz aan de 
Schoolstraat. Of er een verband viel te 
leggen tussen het bezoek van het vier-
koppige college en de vier oehoe’s, twee 
duidelijk zichtbaar en twee min of meer 
verscholen in het gebladerte, bleef ondui-
delijk. (foto: Johan Kootstra))
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€ 179,- € 1.399,-

Eetkamerstoel Milia
Leverbaar in diverse stoffen en kleuren. 
Van €229,- NU VOOR

Hoekbank Marino
Uitgevoerd in zachte ribstof. Exclusief sierkussens. Breedte 268x217 cm.
Van € 1.299,- voor NU VOOR

Diverse schilderijen 
In diverse formaten v.a.

Southampton
wit softmat
Compleet met: koel/vriescombinatie, 
oven, gaskookplaat, afzuigkap, vaat-
wasser, spoelbak en werkblad

€ 2.999,-

€ 899,-
Dressoir Cavazzo
Met 3 laden en 2 schuifdeuren. 
H80xB200xD45 cm.
Van 1079,- NU VOOR

Relaxfauteuil Lerida
In stof, 2-motorig met sta-op 
functie en geïntegreerde 
verstelbare hoofdsteun.

€ 899,-

Boxspring Finnmark
Compleet met:  1x hoofdbord, 2 verende boxsprings, 
2 gestoffeerde 5-zone pocketveringsmatrassen en een 
ca. 10 cm dik topdekmatras van HR-schuim. In diverse 
maten leverbaar, ook in anatraciet. 140x200 cm 
van € 1.849,- NU VOOR

OPRUIMIN.GOPRUIMIN.G
WEES ER SNEL BIJOP=OP!

OP=OP!

Boxspring Finnmark

Diverse schilderijen 

€ 999,-

Relaxfauteuil Lerida
In stof, 2-motorig met sta-op 
functie en geïntegreerde 
verstelbare hoofdsteun.

€ 799,-

€ 29,-


