
De Mienskip haalt voor de derde keer predicaat Excellente School binnen
In 2013 en 2014 ont ving De Mienskip ook het predicaat Excellente School. In 2014 was De Mienskip de enige school in Friesland die dit predicaat 
mocht dragen. Sinds 2012 bestaat er voor scholen in het primair-, voor tgezet- en speciaal onder wijs de mogelijkheid om erkenning te krijgen voor 
buitengewone kwaliteit: het predicaat Excellente School.
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Van de  redact ie
2016

Voor het gevoel is het nog maar 
kort geleden dat op deze plaats 
2015 werd geschreven. We kun-
nen en moeten er weer een jaar 
bijschrijven. Dat er varen wij als 
redactie ook . Voor je het weet zijn 
er weer elf nummers van De Bin-
nenste Buiten Post samengesteld 
en bij u, als lezer, terechtgekomen. 
Het is vanzelfsprekend de bedoe-
ling ons eigen plaatselijke bind-
middel ook in het nieuwe jaar 2016 
zo gevarieerd mogelijk vorm te 
geven. Foto’s doen het altijd goed, 
zo horen wij af en toe en oude fo-
to’s met af beeldingen van jaren 
her worden kennelijk ook bijzon-
der gewaardeerd. U kunt ze zelf 
ook met enige informatie daarbij 
gevoegd in de BiBu-bus bij The 
Readshop deponeren of afgeven 
aan één van de redactieleden. Wat 
het geschreven woord betref t, 
willen wij nog wel eens een nieu-
we rubriek invoeren. Zo is Pieter 
de Boer vorig jaar begonnen met 
zijn column Binnen Buitenpost. 
Hetzelfde kan gezegd worden van 
het onderdeel Vrijwilliger van de 
maand. Alice Schaafsma verzorgt 
dit. Wij zouden ook wel een kin-
derhoek willen opnemen. Er zijn 
jonge(re) jeugdigen die hun ge-
dachten op een goede manier op 
papier kunnen krijgen, zo kwam 
ons ter ore. Wij sporen niet alleen 
jongere mensen aan in de pen of 
de computer te klimmen. Wij ge-
ven ook ouderen graag de ruimte 
in ons aller blad. Er zijn onget wij-
feld volwassen Buitenposters die 
iets interessants te melden heb-
ben. Maak bijvoorbeeld gebruik 
van onze rubriek : Zegt ‘t maar… 
Wij zijn benieuwd of er aan deze 
oproep gehoor wordt gegeven. .

De ongewone weerssituatie was 
ook een test voor het strooibeleid 
van Achtkarspelen. Ambtenaar 
Peter Bos: “Wij hebben ons best 
gedaan om alert op de weersont-
wikkelingen in te spelen en dat 
was niet altijd eenvoudig. Maar 
terugkijkend zijn wij tevreden over 
hoe wij als gemeente het hebben 
aangepakt.” Op Facebook konden 
enkele minder tevreden opmerkin-
gen gevonden worden, maar het 
ambtelijk apparaat heeft uiteindelijk 
maar vier klachten en opmerkingen 
tijdens deze dagen ontvangen. Bos: 
“Voor zover mogelijk hebben wij 
daarop ingespeeld. 100% foutloos 
is uiteraard onmogelijk maar onze 
indruk is dat er door ons adequaat 
is gehandeld.”
Het gemeentelijk strooibeleid be-
staat uit drie fases. In de eerste 
fase worden de verbindingswegen 
naar ons dorp zoveel mogelijk ijs- en 
sneeuwvrij gemaakt. In fase twee 
worden de hoofdroutes binnen ons 
dorp aangepakt (de donkergrijze 
lijnen op het kaartje) en als laatste 
worden de nevenroutes gedaan 
en ook het buitengebied bezocht 
(de rode lijnen op het kaartje). Nor-
maal gesproken kunnen deze drie 
fases in ongeveer 2,5 uur worden 
afgewerkt. Tot nu toe is er tijdens 
deze winterperiode al ruim 150 ton 
strooizout door gemeentewerken 
verbruikt. Het wanneer en waar 
van het gemeentelijk strooibeleid 

is door de gemeenteraad bepaald. 
Bos: “Bij de vaststelling van dit plan 
enkele jaren terug is er gezocht naar 
een gezonde verhouding tussen de 
kosten en het te beogen resultaat. 
Er moesten toen uiteraard keuzes 
gemaakt met soms als resultaat dat 
niet alle voorzieningen in het dorp 
tot de deur worden gestrooid. Dat 
geldt temeer als het een doodlo-
pende weg of straat betreft en het 
veel moeite zou kosten om een 
tractor in te laten rijden en dan weer 
te moeten keren.”
Zelfs al schrijft de Algemene Politie 
Verordening niet meer voor dat bur-
gers de eigen paadjes vrij moeten 
houden van sneeuw en ijs, dan kan 
het toch zeker als gewone burger-
plicht worden beschouwd. De amb-
tenaar: ”Met ons zware materieel 
kunnen wij niet op stoepen en op 
paadjes komen zonder schade aan 
te richten. Ook van personeel van 
scholen en andere voorzieningen 
mag worden verwacht dat zij enige 
zelfwerkzaamheid plegen. Tegen-
woordig zijn er goede handstrooi-
ers te koop voor onder de 100 euro 
waarmee in vrij korte tijd een be-
hoorlijk oppervlak kan worden be-
handeld. Dus dat hoeft geen reden 
te zijn om het niet te doen.” 
Hoe kijkt u terug op de overlast 
van de afgelopen weken? Wij zijn 
benieuwd naar uw op- of aanmer-
kingen over de winterse overlast in 
ons dorp. Uiteraard zijn ook com-

plimenten over het strooibeleid 
welkom. U kunt ze kwijt in onze ko-
pijbus bij The Readshop, als e-mail: 

bibupost@gmail.com of als com-
mentaar bij ons artikeltje op onze 
Facebookpagina dorpbuitenpost.

De bijzondere ijzelperiode van 12 tot en met 14 januari was ook een 
krachtproef voor de sneeuwruimers van gemeentewerken. Met 
man en macht werd er gewerkt om de belangrijkste straten in ons 
dorp, maar ook de verbindingswegen van en naar ons dorp berijd-
baar te houden. Maar ook de inzet van al haar materieel en vele ton-
nen strooizout konden niet voorkomen dat enkele dagen lang het 
verkeer bijna tot stilstand kwam. Overigens tot blijdschap van de 
straatschaatsers die her en der in ons dorp actief waren.

Kwam de gemeente goed beslagen ten ijs?

Een gemeentelijke  strooitractor in actie op de Voorstraat. (foto: Hielke Boorsma)
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Opbrengst collectes
De collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds heeft in de derde week van 
september € 1955,04 opgebracht. De collecte van het Leger de Heils in 
de eerste week van december heeft € 913,32 opgebracht. Ik wil de vrijwil-
ligers bij deze bedanken voor hun inzet en de mensen van Buitenpost voor 
hun gulle giften. Er zijn nog te weinig collectanten! Mocht u in september 
of november een paar uurtjes willen collecteren dan kunt u zich opgeven 
bij J. Kooistra, Molenstraat 36, 9285 PC in Buitenpost, tel. 541059.

Oproep hobby- en verzamelbeurs
Vrijdag 20 en zaterdag 21 mei zal er een grote hobby- en verzamelbeurs 
worden gehouden in gebouw de Fakkel te Drogeham. Deze beide da-
gen zal de Fakkel gevuld zijn met een grote diversiteit aan hobbyisten 
en verzamelaars. Mocht u ook een verzameling of hobby hebben, en u 
wilt een plekje op deze beurs, dan roepen wij u op en meld u aan via: 
w.koster16@chello.nl of tel. 06-53849175, maar wacht niet te lang want 
vol is vol. Plaatsen voor een verzameling/hobby zijn gratis. Plaatsen voor 
een verzameling/hobby met verkoop, dan zijn de kosten € 15,-. Entree is 
gratis. De openingstijden van de beurs zijn:
Vrijdag 20 mei van 16.30 uur tot 22.00 uur.
Zaterdag 21 mei van 9.30 uur tot 17.00 uur.

Senioren toanielmiddei
PCOB Surhústerfean en ANBO Achtkarspelen organisearje in toanielmiddei 
op saterdei 6 febrewaris foar alle 50-plussers fan Achtkarspelen. Toanielfe-
riening De Trochsetters spilet it kluchtige blijspul Simmerdepresje. De foar-
stelling is yn brasserie Kolkzicht yn Surhústerfean. It begjint om 14 oere, tag-
ongspriis € 8,- (ynbegrepen 2x kofje/tee met 1x koeke), der is gjin ferlotting. 
Dus de besikers hoege net swier ta de ponge. Kaartferkeap oan de seal.

Opbrengst kerstactie Siloam
Afgelopen december mochten wij weer kerstbomen en kerstgroen voor 
het Chr. Kinderherstellingsoord Siloam op Curacao verkopen. Ook stonden 
we hiervoor op de kerstmarkt in Buitenpost met o.a. houten decoratie’s en 
kerstkransen. Dit alles heeft het mooie bedrag van € 1849,75 opgeleverd.
Het geld is inmiddels overgemaakt naar Siloam op Curacao en we hebben 
bericht gehad dat het goed overgekomen is en dat ze enorm dankbaar zijn 
met dit geweldige bedrag. U kunt Siloam volgen via hun website: www.
siloamvillage.org en nu ook via facebook: www.facebook.com/siloamkids. 
Namens Herman en Bep Gijsbers,de kinderen en alle medewerkers van 
Siloam en ook namens ons hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Piet en 
Baukje Douma, Hoveniersbedrijf P. Douma, West 92 Buitenpost.

Expositie Zien en Bekijken

Van 12 januari tot en met 1 april is de expositie Zien en Bekijken in het 
gemeentehuis van Achtkarspelen te bezichtigen. De expositie is tijdens 
de reguliere openingstijden te bezoeken en is op vrijdag 15 januari, om 
16.00 uur, geopend. In een tot tijdelijk atelier ingericht leegstaand win-
kelpand, werkten vier regionale kunstenaars een aantal maanden samen. 
Beeldhouwster en schilderes Hepie de Haan, keramiste Wietske Hellinga, 
schilderes Joke Ket en fotograaf en timmerman Freerk de Boer-Brouw. 
Men keek naar elkaar, zag en ontdekte nieuwe invalshoeken en bekeek 
het eigen werk vervolgens met andere ogen. Ondanks de verschillen in 
achtergrond en materiaalgebruik bleek het werk op een bijzondere manier 
bij elkaar aan te sluiten en ontstonden er overlappingen. In nieuwe crea-
ties liet men zich inspireren door de ander en de groep.
Meer informatie over de tentoonstelling en de kunstenaars is in het ge-
meentehuis verkrijgbaar en via: www.keunstkrite.nl. 

Tijdens de raadsvergadering van de gemeente  Acht-
karspelen op 21 januari is een positief principebesluit 
genomen over de aanleg van een zonnepanelenpark 
(Sinnegreide) op industrieterrein De Swadde. Hoewel 
een aantal partijen eerst het vraagstuk omtrent de 
eventuele vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) 
afgehandeld wilden hebben en daarom uitstel dreigde, 
wist wethouder Marten van der Veen toch een beslis-
sing af te dwingen. Zij het met het voorbehoud dat er 
nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de optie dat 
er op het daarvoor beoogde terrein ook een AZC komt. 
Daardoor kan nu verder gewerkt worden aan de reali-
satie zoals het zoeken van een marktpartij die het plan 
uit wil voeren. Het besluit houdt ook de hoop levend 
dat er dit jaar nog een voor de aanleg van de Sinne-

greide onmisbare rijkssubsidie toegekend zal worden. 
Ondertussen heeft Plaatselijk Belang samen ambtena-
ren van de gemeente en provincie, omwonenden, een 
landschapsarchitect en anderen, in een middaglange 
sessie nagedacht over hoe een Sinnegreide in het land-
schap zou kunnen passen. Daarbij was er veel vrijheid 
om creativiteit en ambitie de vrije loop te laten. En het 
leverde een ruime variatie aan ideeën op. Van een een-
voudige omzoming met groen, om de aantasting van de 
landschappelijke aanblik zoveel mogelijk te beperken, 
tot een themapark met een expositie en speeltoestel-
len voor kinderen. Wat èn of er werkelijk iets daarvan 
gerealiseerd kan worden moet uiteraard allemaal nog 
blijken.  Maar mocht u nog een bruikbare ingeving daar-
omtrent hebben dan is dat nog zeker welkom bij ons!

Sinnegreide toch een stap verder

Een aantal burgers uit Buitenpost (Jan van der Wal, 
Jan P. Klapwijk en Suzan Bosch) heeft de kerstmarkt 
2015 gebruikt om een nieuw initiatief naar buiten te 
brengen. Onder de naam Wijlijn en de aandacht trek-
kende uitspraak Kwaliteit van leven, die puzzel dat zijn 
wij (inclusief de zorgstukjes), werd de bedoeling dui-
delijk gemaakt. “We willen met dit initiatief uitnodigen 
om een nieuw netwerk van relaties te leggen, naast 
het bestaande, zodat we samen de kwaliteit van het 
leven in Buitenpost naar een hoger plan kunnen tillen.  
Velen kijken met zorg naar de veranderingen die de 
overheid doorvoert. Zonder de nadelen voor de korte 
termijn te ontkennen, zien wij in deze veranderingen 
kansen om samen te werken aan een manier van sa-
menleven die meer oog heeft heeft voor onderlinge 
verbinding en kwaliteit van leven.“ De initiatiefnemers 
willen zoveel mogelijk aansluiten bij hun dorpsgenoten, 
kleine vernieuwende stappen zetten om elkaars kracht 
te bundelen en te versterken. Beginnen bij de ideeën 
en dromen die dorpsbewoners hebben om het leven 
met elkaar (nog) beter te maken. Wijlijn wil de kracht 
van onderlinge verbindingen versterken, mede-inwo-
ners waar mogelijk verbinden en hen stimuleren bij de 

realisatie van hun eigen verbindende activiteiten.
“Aanleiding om met Wijlijn te beginnen was het verzoek 
van PBB om kwartiermakers van een zorgcoöperatie. 
In de gesprekken werd duidelijk dat wij met z’n drieën 
toch meer heil zagen in activiteiten en initiatieven van 
onderop, omdat wij vonden dat je pas een zorgcoöpera-
tie kunt opzetten als er een stevig onderling verband is. 
Het gaat om wij met elkaar, niet de ene groep voor de 
andere laten zorgen. In die zin is in de naam Wijlijn de 
missie omschreven in de meest korte vorm: iedereen 
heeft talenten en een functie in het samen leven. Geen 
mensen aan de zijlijn, maar een gezamenlijke wijlijn. 
Samen kijken hoe de dingen anders, beter kunnen wor-
den. We werken aan de oprichting van een stichting. 
Daarna komen er activiteiten om de bedoelingen om 
te zetten in beweging. Zo willen we zelf ook concre-
te experimenten gaan doen rondom het aanboren en 
benutten van talenten, en het helpen verwoorden van 
wensen en dromen. Ook zijn we op zoek naar spon-
soren. Gezien de vele instemmende gezichten bij het 
lezen van onze eerste kernuitspraak en de mooie en 
positieve reacties die we kregen, hebben we er alle ver-
trouwen in dat Buitenpost hiermee aan de slag wil.”

Buitenpost is een initiatief rijker...

Op de begraafplaats aan de Jeltingalaan kwamen vele na-
bestaanden op kerstavond samen om tijdens de eerste 
Lichtjesavond in het dorp de geliefden te herdenken. De 
avond stond volledig in het teken van warmte, licht, emo-
tie en het samen delen van verdriet. Er werden kaarsjes 
gebrand, fakkels ontstoken en de doopsgezinde predikant 
Klaas van der Werf uit Roden vertelde een verhaal over 
liefhebben en gedenken. Zonder hulp was deze avond 

niet mogelijk geweest. Langs deze 
weg willen we de vrijwilligers maar 
natuurlijk ook de sponsoren bedan-
ken voor deze bijzondere Lichtjes-
avond. Gezien de warme reacties, 
maar ook de grote opkomst, denken we zelfs aan een 
vervolg in het jaar 2016.

Ieteke de Vries en Anneke Piersma

Lichtjesavond 2015

Stilte, je verlangt er soms naar. Even terugtrekken uit 
de drukke wereld en niets hoeven. Vaak blijft het bij 
een verlangen naar en lukt het niet om vorm te geven 
aan je behoefte aan stilte. Daarom deze uitnodiging om 
je in stilte terug te trekken samen met ons, vijf men-
sen met heel verschillende achtergronden. Eén keer 
in de maand komen we samen om ons even terug te 
trekken uit de drukke wereld. In een groepje op jezelf. 
In een warm houten kerkje, waarin de traditie van be-
zinning en bezieling al jaren wordt geleefd en voelbaar 
is.Je bent van harte welkom op donderdagavond 
28 januari. We komen dan vanaf 19.45 uur samen in 

dit kerkje aan de Julianalaan 12a in 
Buitenpost. Om 20.00 uur volgen 
we het ritme van stilte in de vorm 
van een korte meditatie. Na de me-
ditatie is er om ongeveer 20.45 uur 
gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
Voor koffie en thee wordt gezorgd. 
Ga je liever je eigen weg, dan ver-
laat je het kerkje in stilte. Graag tot 28 januari. 

Jelkje Kloosterman, Trudy Nicolai, Sija Tol, Sonja Wit-
terholt en Karin van IJsseldijk

Stilte en ontmoeten

De kunstenaars tijdens de opening op vrijdag 15 januari. (foto: Hielke Boorsma)

Dinsdagmiddag 19 januari 2016 
ontving oud-leerlinge van het 
Lauwers College, Trinke Miede-
ma, een donatie van € 200,- voor 
haar stichting Por todo el mundo 
uit handen van de voorzitster 
van de activiteitencommissie, 
Noa van Brummelen. Traditiege-
trouw organiseert de activiteiten-
commissie ieder schooljaar het 
kerstgala. Een deel van de kaart-
verkoop wordt, na aftrek van de 
onkosten, geschonken aan één 
of meerdere goede doelen. De 
opbrengst van het afgelopen 
kerstgala wordt dit jaar verdeeld 
onder de organisatie World Ser-
vants (een aantal leerlingen van 
de locatie Buitenpost zal van 25 juli 2016 t/m 13 augus-
tus 2016 naar Miloso in Zambia gaan) en stichting Por 
todo del mundo. Na het behalen van haar VWO-diploma 
aan het Lauwers College in 2001 kwam Trinke via allerlei 
baantjes en studies (SPH en orthopedagogiek) uitein-
delijk in Bolivia. Tijdens haar middelbare schooltijd en 

studietijd ging ze maar liefst zes 
keer met de organisatie World 
Servants naar Bolivia, Ghana, 
Zambia en drie keer naar India. 
Langzaam maar zeker werd voor 
Trinke haar levensdoel duidelijk. 
In Bolivia leerde ze het echtpaar 
Cesar en Evelin kennen. Teza-
men werd de stichting Por todo 
del mundo (vertaling: Voor de 
gehele wereld) opgericht. Van-
uit een christelijke achtergrond 
maakt de stichting in Caranavi 
(Bolivia) onderwijs, dagopvang 
en werk toegankelijk voor kinde-
ren en (jong)volwassen met een 
beperking. Sinds 2011 woont 
Trinke permanent in Bolivia. Het 

familiebezoek aan haar ouders en familie kon dit keer ge-
combineerd worden met het in ontvangst nemen van 
de donatie van het Lauwers College Buitenpost. Geïnte-
resseerd in het werk van Trinke? Neem een kijkje op de 
website: portodoelmundo.com. Geïnteresseerd in World 
Servants? Zie: www.worldservants.nl.

Donatie leerlingen Lauwers College

Trinke (rechts) en Noa van Brummelen.(eigen foto)

SchuifAan
SchuifAan is een sociaal initiatief waarbij gezinnen die ruimte over hebben 
aan tafel, anderen uitnodigen om aan te schuiven bij het avondeten. Voor 
mensen die anders alleen zitten te eten en behoefte hebben aan wat aan-
spraak, om nieuwe contacten op te doen, of gewoon voor de gezelligheid! 
Sinds januari 2016 zijn er ook gastgezinnen in Buitenpost. Gastvrije echtpa-
ren van middelbare leeftijd van wie de kinderen het huis uit zijn. Ze zien er 
naar uit om u te mogen te ontvangen voor de maaltijd en een praatje. Per 
keer kunnen één of twee personen aanschuiven. Bij één van de gastgezin-
nen is ook een gezin met kinderen van harte welkom. Meer informatie en 
de agenda met data waarop u kunt aanschuiven, vindt u op de website: 
www.schuif-aan.nl. SchuifAan is ook actief op Facebook en Twitter.



Trubadoersvalentyn-
konsert Gurbe, Piter en Marcel 
Yn in hast húskeamer-eftige 
setting dogge de manlju harren 
programma wêryn’t elk fan de 
trije solo in set mei eigen Frysk-
talich repertoire spilet en mei 
harren trijen de middei ôfslute. 
Dit nije programmakonsept 
fan Gurbe, Piter en Marcel gie 
yn maart 2014 yn premjêre en 
wurdt sûnt dy tiid alle moannen 
wol in kear spile earne yn de 
provinsje. En it publyk reagear-
ret entûsjast. Dat hat foaral ek 
te krijen mei it feit dat de trije 
sjongers by dizze optredens de 
gelegenheid ha om de moaiste 
lietsjes út it eigen repertoire hearre te litten. Faak ek wurde der nije lieten 
foar it earst foar it publyk brocht. Der is altyd wol ien fan de trije manlju, 
dy’t wat nijs makke hat. It giet by de optredens om luisterconcerten, mei 
in ôfwikseljend repertoire. Fan fleurich oant mankelyk, en dat fansels al-
legear op  14 febrewaris yn Valentynsfear.

Sneintemiddei 14 febrewaris 2016.
Oanfang 15.30 oere / Lokaasje: sealesintrum The Point.
Foarferkeap en oan de seal: € 10,00. 
Ynfo: www.maskelynbuitenpost.nl  of til. 541444.

Heimwee nei Hurdegaryp - Tryater
Heimwee nei Hurdegaryp is wer werom! Nei suksesfolle foarstellingen op 
Oerol en yn it eigen gebou, reizget Tryater no mei it stik troch Fryslân. De 
rook fan krekt meand gers, it roppen fan bern op it skoalplein, it geloksgefoel 
fan sleatsjespringe, beltsjedrukke, in ferske fan BZN: Hoe is it om de fer-
lerne tiid op ‘e nij mei te meitsjen? Om wei te wurden yn swiete oantinkens, 
pynlik langstme en de wyn waaie te litten as yn de tiid fan doe. Heimwee 
nei Hurdegaryp hellet in ferline út inoar dat inkeld noch mar bestiet as in tize-
boel fan tinzen. Twa akteurs sette alle sintugen iepen, litte alle wissichheid 
los en ferkenne de úteinen fan har bewustwêzen. Mar binne oantinkens 
eins wol betrouber? Hoe wie it ‘echt’? In nostalgyske trip oer langstme nei 
in thúsgefoel, dêr’t werklikheid, oantinken, dream en yllúzje yn trochelkoar 
rinne. Regy en konsept Tatiana Pratley, spul Lourens van den Akker en Eelco 
Venema, foarmjouwing Janne Sterke en muzyk Laurens van der Meulen.

Woansdeitejûn 23 maart 2016.
Oanfang 20.00 oere / Lokaasje: sealesintrum The Point.
Kaartferkeap: Normaal € 14,00, freonen € 12,50 en CKV/CJP € 10,00.
Ynfo: www.maskelynbuitenpost.nl, til. 541444.

Aginda
PIER 21 – Life is beautiful
Tekst en spul Klaasje Postma, piano Pauli Yap en regy Gerard Wolters. 
Woansdeitejûn 6 april 2016.
Oanfang 20.00 oere / Lokaasje: sealesintrum The Point.
Kaartferkeap: € 18,00. Ynfo: www.maskelynbuitenpost.nl, til. 541444.
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> De gemeenteraad van Achtkarspelen is 
vorige maand akkoord gegaan met de plannen 
voor de bouw van een nieuwe supermarkt 
door Poiesz aan de Voorstraat in Buitenpost. 
Het plan kwam twee jaar geleden ook al op 
tafel bij de gemeenteraad, maar na overleg 
met omwonenden is het bouwplan aange-
past door Poiesz Vastgoed B.V. De bedoeling 
is dat de twee aangrenzende panden worden 
gesloopt en dat de nieuwe supermarkt wordt 
gebouwd terwijl de bestaande winkel nog in 
gebruik is.
> Achtkarspelen en Kollumerland krijgen een 
gezamenlijk stimuleringsfonds voor economi-
sche projecten. Het is de opvolger van het 
Garantiefonds, dat in 1999 ontstond uit de 
bijdrage van het Actieprogramma Noordoost-
Friesland, Kamer van Koophandel, Rabobank 
De Lauwers en de Spaar-enVoorschotbank. 
Het fonds stond garant als bedrijven hun 
financiering niet rond konden krijgen, maar er 
werd weinig van gebruikgemaakt. De 35.522 
euro is nu beschikbaar om ondernemerschap 
te stimuleren.
> Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn 
sinds kort bereikbaar via WhatsApp. Inwo-
ners kunnen via de online-berichtendienst 
vragen stellen. Volgens de gemeenten is de 
bereikbaarheid via de app een verbetering van 
de dienstverlening. Berichten worden tijdens 
werkdagen zo snel mogelijk beantwoord door 
medewerkers van het Klant Contact Centrum. 
Er wordt geen privacygevoelige informatie via 
de app verstuurd. Achtkarspelen is te appen 
via 06-53558757, Tytsjerksteradiel op 06-
21154897.
> Binnenkort openen medewerkers van De 
Friese Wouden de deuren van hun cliënten 
digital. Het sleutelkluisje aan de buitenkant 
is dan niet mee nodig. De zorginstelling wil 
van de kluisjes af omdat er soms inbraken 
plaatsvonden na het forceren van de kastjes. 
Straks kunnen thuiszorgmedewerkers met 
hun mobiele telefoon binnenkomen, door een 
systeem dat aan de binnenkant zit. Sleutels 
zijn dan niet mee nodig. Cliënten worden per 
brief geïnformeerd over het digitale deurslot.

Al gelezen?
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PBB Van de bestuurstafel...

januari 2016
Allereerst namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost de 
beste wensen voor de inwoners van ons dor p. Soms hoor je dat je dat 
na driekoningen niet meer mag doen, maar volgens ons kun je nooit 
te veel of te vaak het beste wensen voor iedereen. Onze eerste verga-
dering in het nieuwe jaar viel niet in het water, maar ver viel door de 
ijzel.  Meestal ligt alles stil in december, dus het leek geen probleem  
dat we het een week hebben uitgesteld. Dat bleek uit het tempo van 
de vergadering. Alle onder wer pen, zoals de nieuwbouw van de Poiesz, 
de dierenweide, het pilotproject rond de zorg, passeerden snel omdat 
er niets of nauwelijke nieuws te melden was. Daarom konden we snel 
naar een f undamenteel punt, waar we het al eens eerder over hebben 
gehad. Steeds vaker wordt PBB gevraagd om een standpunt over een 
door de gemeenteraad te nemen besluit. Zo zijn we deze keer gevraagd 
naar ons standpunt inzake de sinnegreide (de plannen om de weide 
aan de noordkant van het spoor met zonnepanelen te bebouwen) en 
het vluchtelingenbeleid, met name de bouw van een A ZC (eventueel ook 
gepland aan de noordkant van het spoor). Ons standpunt is duidelijk : 
wij zijn geen politieke par tij en ook zijn we niet democratisch gekozen. 
We kunnen en willen dus geen standpunt innemen over deze politieke 
problemen. Wat wij wel altijd willen doen is meedenken, met vooral het 
oog op wat het betekent of kan betekenen voor de omwonenden of het 
hele dor p. Als de politiek een besluit heef t genomen, zij zijn de ver tegen-
woordigers van onze gemeente en dus ook van Buitenpost, dan willen 
wij meewerken om er voor te zorgen dat het proces goed verloopt en 
dat vooral de communicatie met betrokkenen zorgvuldig plaatsvindt. 
Zo vinden we het belangrijk dat degenen die dat willen kunnen investe-
ren in de te plaatsen zonnepanelen. Niet iedereen heef t immers een 
huis dat geschikt is om te prof iteren van de zon. Ook lijkt het ons be-
langrijk dat er voor de inwoners van Buitenpost informatie te vinden is 
over bijvoorbeeld hoeveel energie en dus besparing wordt gerealiseerd. 
Ook over een A ZC neemt het bestuur geen standpunt in. Wel willen we 
meedenken en meewerken over bijvoorbeeld voorlichting, veiligheid en 
de mogelijkheid van vluchtelingenkinderen om naar school te gaan. 
Het bestuur is unaniem over deze positie tegenover vragen vanuit de 
politiek of de gemeente. Na dit belangrijke gespreksonder wer p, kwam 
de voorbereiding voor onze jaar vergadering ter sprake. Het onder wer p 
is al bekend, maar wordt nog verder uitgewerkt. Dit kunt u in een vol-
gende Binnenste Buitenpost lezen. 
Tot slot kwam de penningmeester van het Concours Hippique ver tel-
len over de f inanciële situatie van dit voor Buitenpost zo belangrijke 
evenement. De reser ves zijn bijna uitgeput doordat  het concours en-
kele jaren geleden moest worden afgelast door de toestand van het 
concoursterrein. Het bestuur is nu op zoek naar meer sponsors. Het 
verzoek aan het bestuur van PBB om de jaarlijkse bijdrage te verhogen, 
wordt in over weging genomen. 

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

Het Noordpoolgebied; 
wildernis, woongebied en wingewest
Het Behouden Huis organiseert op 
zondagmiddag 21 februari een le-
zing in de Kruidhof. Professor Louw-
rens Hacquebord zal spreken over 
zijn expedities naar de Noordpool. 
Vele malen was hij in dit ijskoude 
gebied om onderzoek te doen voor 
de universiteit van Groningen. Pro-
fessor Hacquebord is een autoriteit 
in zijn vakgebied. Zelf licht hij zijn le-
zing als volgt toe: “De titel van mijn 
lezing is: Het Noordpoolgebied; wil-
dernis, woongebied en wingewest. 
Voor de een is dit gebied een bijna 
ontoegankelijke ijswoestijn vol uitdagingen, voor de ander een plek waar 
grondstoffen en fossiele brandstoffen zijn te winnen en voor de derde is het 
gewoon een woon- en leefgebied. De exploitatiegeschiedenis van de pool-
gebieden behoort tot de meest fascinerende hoofdstukken uit de geschie-
denis van de mensheid. Vijfendertig jaar onderzoek heeft veel nieuwe inzich-
ten opgeleverd in de geschiedenis van de exploitatie van de poolgebieden. 
Op basis van mijn expedities bespreek ik hoe de bewoners hebben kunnen 
overleven en hoe buitenstaanders op walvissen en zeehonden jaagden en 
steenkool uit de bevroren grond haalden en hoe men er tegenwoordig olie 
en gas tracht te winnen maar ook hoe natuurbeschermingsorganisaties de 
gebieden proberen te beschermen. Mijn lezing zal ongeveer 45 minuten 
duren waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen.” De lezing zal 
beginnen om 15.00 uur. Vanaf 14.00 uur zal het IJstijdenmuseum geopend 
zijn (gratis toegang), in het restaurant kunt u een kopje koffie of thee drinken 
en bij mooi weer nog wat in de tuin wandelen. Entree: €10,- all-in.

Marcel, Gurbe en Piter. (eigen foto)

Prof. Louwrens Hacquebord.(eigen foto)

Krite spilet It Dineetsje

Fryske Krite Bûtenpost spilet op de sneonen 20 en 27 febrewaris It Di-
neetsje. In komeedzje –The Dinner Party– skreaun troch de ferneamde to-
anielskriuwer Neil Simon yn in Fryske oersetting fan Tryntsje van der Zee. 
Mei Lourens de Zee, Henk Roskammer, Reinold Paauw, Iris Kloosterman, 
Rita Wijnsma en Frouke Holtrop. Regy Lodewyk Riedhorst.
It Dineetsje: In yngripende relaasjekomeedzje, dy’t him ôfspilet yn in sjyk 
restaurant. Ien foar ien ferskine trije manlju, strak yn’t pak, dy’t útnoege 
binne foar in bysûnder itentsje. De mannen, dy’t elkoar net kinne, taaste 
elkoar ôf, sykjend nei mooglike raakflakken, om der efter te kommen wat 
it doel is fan dizze riedseleftige útnoeging. Ferfolgens komme trije tige 
sjarmante froulju foar’t ljocht. Unferwachte konfrontaasjes, fûle diskusjes 
en bytiden slap-stickachtige mominten binne it gefolch. It Dineetsje is in 
kluchtige komeedzje dy’t boeit en tagelyk ferdivedearret. Neil Simon wit 
yn masterlike dialogen syn publyk te boeien mei ferrassende one-liners, 
dy’t as pingpong- baltsjes oer de planken fleane.

The Point, 20.00 oere. Dûnsmuzyk Blowing Away.

Feestmiddag Rode Kruis
Op 18 februari houdt het Rode Kruis haar jaarlijkse feestmiddag om 14.00 
uur in de Schakel, Voorstraat 18. De middag wordt verzorgd door mevr. 
Adriana Westra met haar programma Tetje van Toen, een programma vol 
verhalen en liedjes van vroeger. Iedereen is van harte welkom. De kosten 
bedragen slechts € 5,- p.p. U komt toch ook?

(foto: Ernst Jaap de Haan)



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 19 februari.

Oplossing prijspuzzel november.
De puzzel in het novembernummer heeft 34 correcte inzendingen 

opgeleverd! De oplossing luidde: Kerstmarkt Buitenpost. 
De winnaar is: G.R. de Jong, Parcours 19.

Pri jspuzzel
door Gryteke van IJsseldijk

ijspegel

rookworst

sledetocht

vriezen

f riesland

langlaufen

shor t track

verlichting

februari

jaargetijde

schaatsen

stamppot

winterspor t
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

De leukste chauffeur van Zuidoost-Friesland is weer 
onderweg  Han de Jong twittert het weer door

Qbuzz is een Nederlandse ver-
voersmaatschappij met haar hoofd-
vestiging in Amersfoort. Qbuzz rijdt 
op lijnen in Zuidoost-Friesland en 
de provincies Groningen, Drenthe 
en regio Utrecht. Qbuzz stelt zich 
ten doel om het stads- en streek-
vervoer aantrekkelijker te maken 
door bestaande en nieuwe klanten 
een goed alternatief voor bestaan-
de reisgewoonten aan te bieden. 
Qbuzz vervoert 100.000 mensen 
per dag in de bus. (bron: 9292.nl)

Kwaliteit
Eerst legt Han uit wat de naam 
Qbuzz betekent. “De Q staat voor 
‘quality’, kwaliteit en Buzz staat 
voor bus”, zegt hij. “De dubbele zz  
is bedoeld om jonge reizigers aan 
te spreken.” Hoewel Han zich op 
de bus thuis voelt, wilde hij vroeger 
liever de zee op. “Ik ging in Harlin-
gen naar de zeevaartschool, maar 
dat liep niet goed af. Daarna heb ik 
een opleiding voor installatietech-

niek gevolgd. Naast mijn werk als 
installateur was ik hulpkoster in 
Leeuwarden. Na de bouw van de 
Morgensterkerk in 2004, kon ik daar 
koster worden. Na een aantal jaren 
ben ik taxichauffeur geworden bij 
Taxi NOF in Kollumerzwaag.” Dat 
bedrijf was een opstapje om bus-
chauffeur te worden. Maar het 
was de buurvrouw die uiteindelijk 
de doorslag gaf. “Ze bracht me een 
krantenknipsel waarin stond dat ze 
bij Qbuzz chauffeurs zochten. Het 
maakte niet uit of je wel of niet het 
groot rijbewijs had. Ik bezocht de 
open dag van Qbuzz die meer een 
sollicitatiedag bleek te zijn. Ik heb 
een aantal testen moeten doen 
en zo ben ik buschauffeur gewor-
den.”

Dat Buitenpost acht jaar geleden 
de woonplaats van het gezin de 
Jong werd, heeft een aantal rede-

nen. “Ik kwam in Kollumerzwaag 
te werken, er is een goede trein-
verbinding en mijn schoonouders 
wonen hier. Nu ik bij Qbuzz werk 
was Drachten misschien beter ge-
weest, want daar is de standplaats 
waar ik naartoe moet.” Han rijdt 
niet altijd op dezelfde bus. “We 
wisselen van busdiensten om te 
voorkomen dat we rondjes om de 
kerk rijden. Qbzz rijdt in Zuidoost-
Friesland. We gaan richting As-
sen, richting Heerenveen, richting 
Steenwijk , richting Akkrum, rich-
ting Groningen en richting Buiten-
post. En dan gaan er nog een stuk 
of vier lijnen richting Leeuwarden 
via Surhuisterveen en Burgum. En 
dan nog de snelle lijnen die langs 
de Wâldwei naar Leeuwarden rij-
den. Het hele wagenpark bestaat 
uit ongeveer vijftig bussen.”

Ander jasje
Welke vervoersmaatschappij het 
openbaar vervoer in Friesland  mag 
verzorgen, wordt bepaald door de 
provincie. Zo rijdt niet alleen Qbuzz, 
maar ook Arriva in Friesland rond. 
“De provincie heeft Zuidoost-Fries-
land in de aanbieding gedaan”, 
zegt Han. “Daar konden vervoers-

bedrijven op inschrijven en Arriva 
heeft gewonnen. Vanaf 11 decem-
ber 2016 zal Arriva de lijnen van 
Qbuzz overnemen. Gelukkig raakt 
Han daardoor zijn baan niet kwijt. 
“Ik hoef alleen maar een ander 
pakje aan en rijd dan op een bus 
van Arriva. De chauffeurs hoeven 
niet opnieuw te solliciteren, dat 
geldt alleen voor de managers en 
diegenen die op kantoor zitten.”
De passagiers blijven ook hetzelf-
de. Vaak zijn het scholieren en vas-
te reizigers. “In Burgum stappen 
vaak schoolkinderen uit het AZC 
in of volwassenen die naar het ge-
meentehuis moeten. En soms rijdt 
er iemand mee omdat zijn auto het 
niet doet. Qbuzz heeft ook acties 
om de mensen in de bus te krijgen. 
In de zomervakantie is de terugreis 
gratis. Dan kun je voor vijf euro naar 
Leeuwarden heen en terug. Daar 
wordt druk gebruik van gemaakt. 

Op Dwaze Vakantie Donderdagen 
mag je voor twee euro onbeperkt 
de hele dag reizen. Mensen gaan 
maar weinig met de bus. Van Bui-
tenpost met de bus naar Drachten 
kost een uurtje, per auto doe je er 
twintig minuten over. Ook de bus-
tijden passen niet altijd bij ieders 
wens.”

Weerman Han(s) de Jong
Onderweg luistert Han via een 
oortje vaak naar Qmusic, een re-
gionaal radiostation. Om misver-
standen te voorkomen: de Q heeft 
niks met Qbuzz te maken. “Arriva 
heeft standaard radio’s in de bus, 
wij mogen dat offi cieel niet. Nadat 
ik erom gevraagd had, mag het wel 
als de radio voor je ligt. Soms vra-
gen de discjockeys de luisteraars te 
vertellen hoe het weer onderweg 
is. Dat deed ik eens een keer via 
Twitter en dat werd voor de radio 
voorgelezen: ‘Han de Jong rijdt bij 
Drachten, het is twaalf graden en 
droog weer’. Dat deed ik een paar 
keer en toen kwamen ze erachter 

dat ik buschauffeur was. Een van 
de dj’s kondigt mij altijd aan als: 
‘de leukste buschauffeur van Zuid-
oost-Friesland is weer onderweg’. 
Ik twitter overigens alleen in de 
pauze of in de stilstaande bus.”
Han is inmiddels een bekende op 
de zender. “Op ‘de dag van de 
groet’ vroeg een van de dj’s of hij 
me mocht bellen. En dat was mijn 
eerste interview op de radio!” Het 
interview ging voornamelijk over 
het groeten in de bus. “Meestal 
groeten mensen wel. Ze kunnen er 
amper omheen als ik begin. Bij ie-
dereen zeg ik wel ‘Goedemorgen’ 
of ‘Hallo’. Laatst had ik wel dertien 
passagiers die de bus inkwamen. 
Toen ik de laatste groette, zei hij 
glimlachend: ‘Die heeft er wel zin 
in!’ Het is maar zelden dat er ie-
mand niets zegt. Je weet ook niet 
waar de mensen in gedachte mee 
bezig zijn. Alleen bellers spreek 
ik wat harder aan. Sinds de strip-
penkaart er niet meer is, heb je 
ook weinig contact. Nu hoef je 
alleen nog maar in te checken.”                                                                                           

Drempels
Als taxichauffeur was Han gewend 
om een praatje te maken met zijn 
passagiers. “Daar moest ik eerst 
wel aan wennen hoor toen ik de 
bus in ging. De mensen zeiden 
opeens niks meer. Op zich hou ik 
wel van praten en luisteren. Som-
mige collega’s zien iemand binnen-
komen en denken: O, nee, niet die 
hè! Maar ik vind dat prachtig, laat 
maar praten. En de tijd gaat ook 
sneller.” Lichamelijk is het beroep 
van chauffeur best zwaar. Een 
van de redenen is de hoeveelheid 
drempels die de bus onderweg 
moet nemen. “In het begin cros je 
over al die drempels heen, maar nu 
doe ik rustig aan. Want ze gooien 
overal maar drempels neer. Bij 
sommige is er niks aan de hand, bij 
andere vlieg je bijna met je hoofd 
tegen het plafond. Dat merk je wel 
en daarom ga ik af en toe naar de 
fysio. Lopen helpt ook wel, maar ik 
ben niet zo’n sportman.”
Lastige klanten heeft Han eigenlijk 
nooit. “Ik hoor wel eens dat colle-
ga’s bespuugd worden, maar daar 
heb ik geen last van. Jongeren 
schelden wel eens op me als ik de 
achterdeuren dicht doe. Ze moeten 
voor instappen.”Chauffeurs krijgen 
eens in de vijf jaar via Code 95 ver-
plichte nascholing. “We krijgen 
cursussen in omgang met moeilij-
ke passagiers, rijstijl, slipcursus en 
EHBO. Soms wordt er iemand niet 
goed in de bus en kotst alles onder. 
Leuker was dat ooit een vrouwe-
lijke passagier met een tien euro 
bankbiljet betaalde dat ze uit verve-
ling in een hartje had gevouwen.”

Han heeft zijn diensttijden aan-
gepast aan zijn gezin met vijf kin-
deren. “Ik draai meestal vroege 
diensten. De eerste dienst begint 
‘s morgens om tien voor vijf en ein-
digt ‘s middags om 2 à drie uur. Als 
de kinderen uit school komen, ben 
ik weer thuis.” De jongste spruit 
heet Quinten. Zou die Q stiekem 
een eerbewijs zijn aan de Qbuzz 
die straks niet meer te zien is?

(advertentie)

Wie kent ze niet: de oranje- blanje-bleu bussen van Qbuzz. Getooid 
in de kleuren van de prinsenvlag van Willem van Oranje is de bus in 
Friesland ook nog te herkennen aan het pompeblêd. De bus heeft 
een magische aantrekkingskracht op jongetjes en de buschauffeur 
is een held. Han de Jong is met zijn postuur ook zo’n stoere chauf-
feur. Niet dat hij ervan droomde op de bus te rijden. Dankzij de 
oplettendheid van een buurvrouw belandde hij  achter het stuur. 
Met hem rijden we het nieuwe jaar in.

Han in achter het stuur in ‘zijn’ Qbuzz (eigen foto)

Han de weerman. Han’s twitterfoto is een grapje: Hans de Jong was een bekende 
weerman in Friesland. (eigen foto)

Afgelopen zaterdag 23 januari luidde het Frysk Fanfare Orkest het nieuwe jaar in met het 
concert Splendid Sounds. In samenwerking met het Aurelia Saxofoonkwartet werd een 
spetterend programma ten gehore gebracht. Het concert vond plaats in het gemeente-
huis aan de Stationsstraat 18. (foto: Hielke Boorsma)

De foto

Amnesty 
International

komt op voor 
mensenrechten
over de hele 
wereld
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Leven -22-

Gesien Leguijt, 32 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.

Kater

Hebt u dat ook? Zo’n feestdagen 
kater? Volgens mij kent bijna ieder-
een dat wel. Behalve de mensen 
die hartzeer hebben rond deze tijd. 
Hoewel ik me het nu nog niet kan 
voorstellen hoor ik ook wel eens 
die verhalen. Van mensen die blij 
zijn dat de dagen om zijn, omdat ze 
juist dan zo’n gemis van iemand of 
iets voelen. Vreselijk lijkt me dat en 
ik vind dat erg. Bij ons in het gezin 
hebben we dat echter nog niet. Wij 
hebben nog onbezorgde vakanties, 
zomers, winters, verjaardagen. Zo 
ook de afgelopen vakantie. Hoewel 
het weer niet mee wenste te wer-
ken (druilerige kerstdagen) mocht 
dat de pret niet drukken. Familie, 
warme kachels en lekker eten. 
Veel lachen, want vrolijkheid in een 
tijd als deze maakt weer een mens 
van je. Ook oud en nieuw genoten 
we. Sinds jaren weer eens bij mijn 
eigen ouders door de deur gestapt 
en pas laat na middernacht ver-
trokken met drie halfslapende ben-
gels. Voor mij een ouderwets oud 
en nieuw: druk en reuze gezellig. 
Vuurwerk, teveel hapjes om op te 
krijgen en een scheut whisky in de 
koffie. Maar omdat we zo ernstig 
genoten van alles kwam de kater 
ook loeihard aan de maandag erop. 
Mijn ogen gingen moeizaam open 
terwijl de kinderen al mopperend 
hun warme nestjes uitrolden. Ik 
trok met een luide zucht het gor-
dijn open en slaakte een flinke gil: 
“Jongens, kijk nou!!!” En we za-
gen, net zoals u allen ongetwijfeld 
hebt gezien, dat de wereld een 
prachtig wit dekentje had gekre-
gen. We waanden ons met zijn al-
len direct even in ons toekomstige 
thuisland Noorwegen, maar dat 
terzijde. Onze ijsbeertjes haastten 
zich hun warme kleren aan te doen 
en propten met goed gemoed 
hun mond vol met brood. Yes, ze 
mochten naar school! Sneeuwbal-
len gooien! Is er iets leuker? Ja 
dus, dat bleek die dag later wel. 
Voor het eerst in hun leven kregen 
de kinderen ijzelvrij. We konden 
schaatsen op straat. En die ijzelvrij 
bleek maar liefst drie volle dagen 
te gaan duren! Weg was de feest-
dagen kater. We glipten en gleden 
naar de winkels, gillend van de 
pret (en mama gillend van doffe 
ellende, want die zag al gebroken 
botten en de tanden door lippen 
steken :-) ). We aten ijzel van de 
bomen en hielpen menig vastgelo-
pen vehikel van de straten én stoe-
pen. Wat een dolle pret! De billen 
blauw van val/stuiterpartijen en de 
neusjes rood van de koude wind. 
Thuis warme bakjes koffie met 
slagroom (ja ook onze blagen drin-
ken trouw hun bakjes troost, ze zijn 
er zelfs gek op) en pas gebakken 
appelflappen. Stoofpotjes en stoof-
peertjes. Wat een dagen! Wat een 
plezier voor groot en klein. Wat is 
het toch waar dat alle zegen van 
boven komt! En al typend achter 
de laptop kan ik me nu maar één 
ding bedenken: “Als alle katers zo 
zouden zijn… nou doe mij er dan 
nog maar tien!”

In Hanoi worden we ontvangen 
door de Nederlandse reisleidster, 
waarna we naar ons hotel in het 
centrum van de stad worden ge-
bracht. Onze eerste indrukken zijn 
overweldigend: scooters, scooters, 
overal waar je kijkt scooters, kris-
kras door elkaar en beladen met 
niet alleen één of twee personen, 
nee, hele gezinnen en daarbij ook 
nog heel veel vracht, van goederen 
tot en met dieren.  De bus kan niet 
tot bij het hotel komen, dus het 
laatste stukje lopen we met de hele 
groep. Marina, de reisleidster geeft 
duidelijke instructies: “Bij het over-
steken gewoon doorlopen, niet om 

je heen kijken.” Voor ons gevoel 
vraagt dat wel veel moed, maar we 
doen ons best en inderdaad, als je 
niet naar rechts of links kijkt,niet 
aarzelend gaat lopen, maar net 
doet of er geen verkeer rondraast, 
is het te doen. Ook moet je niet 
reageren op het getoeter, want 
dat is oorverdovend, dus (in onze 
ogen)totaal zinloos. In Hanoi wo-
nen 7 miljoen mensen en er rijden 
3,5 miljoen scooters. Er zijn meer 
scooters dan auto’s, wat ook wel 
verklaart, dat er zoveel op wordt 
vervoerd. Gedurende de hele reis 
blijven we ons over het verkeer ver-
bazen. Zo wordt bijvoorbeeld op de 
autowegen zowel links als rechts 
ingehaald, waarbij ook weer veel 
wordt getoeterd. Dat we eigenlijk 
geen ongelukken hebben gezien, 
mag een wonder heten… 

Capuchons en mondkapjes
Wat ook opvalt zijn de mondkapjes 
die iedereen op de scooter draagt. 
We snappen het wel, met zoveel 
scooters zijn er natuurlijk veel uit-
laatgassen. Maar sommige vrou-
wen hebben pakken aan met ca-
puchons en mondkapjes, zodat je 
eigenlijk alleen hun ogen ziet; aan 
de mouwen zitten stukjes die hun 
handen bedekken. Als we dit ook 
op het platteland zien, vertelt Mari-
na, dat deze vrouwen niet bang zijn 
voor de uitlaatgassen, maar voor 
hun huid: zij willen hun huid zo licht 
mogelijk houden.

Naast Marina, onze reisleidster 
is ook een Vietnamese gids mee, 
Chiang. Hij vertelt tijdens de reis 
heel veel over het land, de geschie-
denis, het dagelijkse leven, de ge-
woontes. Deze verhalen maken 
de reis kleurrijk, vragen worden 
beantwoord, onduidelijke zaken 
worden duidelijk, kortom: Chiang is 
voor ons de kers op de taart, want 
op deze manier leer je het land en 

zijn bewoners een heel klein beetje 
kennen. 

Landbouw en visserij
Vietnam strekt zich van noord tot 
zuid uit over een lengte van zo’n 
1.600 km. Qua oppervlakte is het 
iets kleiner dan Italië. Het is dus 
lang en smal. Achter de kustlijn 
is het landinwaarts bergachtig. 
Vietnam is een vruchtbaar land 
met veel grondstoffen en export-
producten zoals rijst, koffie, thee, 
maïs, rubber en peper. Ook wordt 
veeteelt bedreven met Neder-
landse koeien. Campina brengt er 
het melkproduct Dutch Lady op de 
markt. Landbouw en visserij zijn de 
voornaamste bron van inkomsten, 
70% van de inwoners is boer of 
visser.
Een heel bijzonder beeld zijn de ka-
rakteristieke traditionele kleine ron-
de vissersbootjes die dicht langs 
de kust vooral ’s nachts vissen. 
Lang geleden bedacht de regering 
dat de vissers belasting moesten 
betalen voor hun bootjes. De vis-
sers bouwden daarop ronde mand-
jes van bamboe, ingesmeerd met 
koeienstront en hars, om deze be-
lasting te ontduiken, want: dat zijn 
toch geen bootjes? Sindsdien is 
het traditie en zie je honderden op 
het strand liggen. Daarnaast is de 
verbouw van rijst ook een belang-
rijke bron van inkomsten. Er wordt 
40 miljoen ton per jaar geoogst. In 
het Noorden zijn twee oogsten per 
jaar, in het zuiden, waar het klimaat 
warmer is, wordt vier keer ge-
oogst. Vanuit de bus zien we vaak 
rijst liggen te drogen, vaak op de 
weg, maar ook bijvoorbeeld tussen 
de graven op een begraafplaats. 

Madame en stokbrood
Vietnam was van 1858 tot 1939 
een Franse kolonie. Dat is nog te 
zien aan prachtige gebouwen in het 
hele land. Deze zijn dan meestal 
herkenbaar aan hun gele kleur zo-
als bijvoorbeeld het ‘oude’ postkan-
toor in Saigon. De mensen die je 

op straat iets proberen te verkopen 
roepen allemaal “Madame”, ook 
een overblijfsel uit de Franse tijd en 
tegelijk het enige woord, dat je ver-
staat. En het is nog te zien bij het 
eten, want stokbrood is overal te 
verkrijgen. Het eten is eigenlijk net 
als  het verkeer een voortdurende 
bron van verbazing voor ons, want 
eten gebeurt hier altijd en overal. 
Op straat wordt gekookt, gebak-
ken, gekocht en gegeten. Niet op 
een mooi terras op een loungeset 
onder een mooie parasol… nee op 
plastic krukjes van maximaal 30 cm 
hoog, of gezeten op  de stoeprand 
en onder een blauw dekzeil.(Nee, 
mooie parasols en luie stoelen za-
gen we alleen als we op het plat-
teland een vrije dag hadden in een 
resort aan zee.) 

Noodlesoup en loempia’s
Hoewel wij ons niet hebben ge-
waagd aan eten op straat, hebben 
we wel elke dag heerlijk Vietna-
mees gegeten. De lunch bijvoor-

beeld bestaat meestal uit zo’n tien 
verschillende hapjes, gerechtjes. 
Wat nooit ontbrak, was de spring-
roll: de Vietnamese loempia. De 
Vietnamezen zijn ook heel trots op 
hun noodlesoup in allerlei variaties. 
Rijst ontbreekt uiteraard niet, even-
min als fruit. En alles heerlijk op 

smaak met verse kruiden. Bij een 
bezoek aan lokale markten raak je 
echt onder de indruk van alle verse 
groente, kruiden en hapjes die men 
daar verkoopt, alles zelf gekweekt 
en bereid. 

Natuur
De natuur van Vietnam is bijzon-
der en afwisselend. Op één van 
de eerste dagen maken we op 
een traditioneel houten schip een 
indrukwekkende boottocht in Ha-
long Bay, een schitterende baai. 
Dit prachtige gebied staat zeer te-
recht op de Werelderfgoedlijst van 
Unesco en wordt gekenmerkt door 
de hoge , uit zee oprijzende krijtrot-
sen. Ook maken we een boottocht 
in een gebied dat ’Halong Bay on 
Land’ wordt genoemd vanwege de 
uit een zee van rijstvelden oprijzen-
de kalkbergen. We bezoeken de 
Phong Nha grotten, die ook op de 
Werelderfgoedlijst staan. Dit unie-
ke grottenstelsel is de grootste van 
Vietnam. De grotten zijn onderling 
verbonden door een ondergrondse 
rivier en ooit door de Vietcong als 
wapendepot gebruikt. We ma-
ken een tocht op de parfumrivier, 
we rijden over de wolkenpas, we 
komen langs vele rijstvelden, we 
bewonderen de kustlijn met haar 
prachtige stranden en we varen 
op de Mekongdelta, waarbij we 
de drijvende markt bezoeken. Ook 
maken we een paar tochten op 
de fiets over het platteland, langs 
rijstvelden waar de boeren met 
hun waterbuffels door het veld 
lopen, maar ook langs kruidentui-
nen, waar de inwoners groenten 
en kruiden kweken, die ze weer op 
de lokale markten verkopen. Hier 
en daar zien we vijvers vol schitte-
rende lotusbloemen.

Maar Vietnam is ook indrukwek-
kend vanwege haar  cultuur en de 
sporen van bezette tijden en oor-
log. Hierover later meer.

Reisverslag
Anneke Paauw Vietnam in vogelvlucht deel -1-

Anneke en Griet op de boot bij in Halong Bay. (eigen foto)

Maandag 19 oktober 2015 be-
gint voor Griet Pel en mij een 
groepsreis van 25 dagen door 
Vietnam.

De karakteristieke ronde vissersbootjes op het strand. (eigen foto’s)

Het drukke verkeer met scooters en brommertjes in Hanoi. (eigen foto)





Zelf kon Auke ook goed voetballen. 
Na de juniorenteams te hebben 
doorlopen, zat hij bij de selectie van 
het eerste elftal van Buitenpost. 
Helaas kondigde de rampspoed 
zich snel aan. Auke scheurde op 
18- jarige leeftijd zijn kniebanden 
helemaal af en het voetballen was 
gelijk afgelopen. Ook toen al had hij 
het trainen gewoonweg in de vin-
gers. “Op 14-jarige leeftijd trainde 
ik de F-jes en later de E-tjes. Dat 
vond ik leuk om te doen. Voetbal-
vereniging Buitenpost bood me aan 
een trainersdiploma JVT te halen,“ 
vertelt Auke. “Met dat diploma op 
zak trainde ik de D-selectie.” 

Het trainen beviel Auke zo goed 
dat hij doorging met het behalen 
van diploma’s. Nadat Oefenmees-
ter 3 was gehaald, trainde Auke B1 
van VV Buitenpost en werd hij assi-
stent bij het eerste team. Nadat hij 
was geslaagd  voor TC 2 (TC staat 
voor trainer/coach) solliciteerde 
Auke bij CVVB in Bedum (de club 
heet nu SC Bedum). Hij werd aan-
genomen als trainer van CVVB 2. 
“Nadat ik aan het Groningse taal-
tje was gewend, had ik een prima 
tijd in Bedum”, vertelt Auke. “Een 
van mijn grootste sportieve presta-
ties beleefde ik daar. In 2004 werd 
CVVB2 kampioen, na een beslis-
singswedstrijd tegen Genemuiden 
2. Wij wonnen op het nippertje van 
deze ijzersterke tegenstander met 

4-3.”

Auke is van mening dat een trainer 
een club hooguit drie jaar moet die-
nen en daarna verkassen, anders 
raakt hij vastgeroest. Dat hij dit 
zelf flexibel invult, zal blijken uit het 
vervolg. Na Bedum werd hij hoofd-
trainer van FC Grootegast. “Daar 
werkte ik twee jaren, een heel an-
dere mentaliteit dan in Bedum. Ik 
was daar trainer van het eerste elf-
tal en het was een ploeg met veel 
talent. Er zat veel meer in dan eruit 
kwam. Toch ook daar een kampi-
oensfeest, want het eerste elftal 
promoveerde naar de vierde klasse 
na een beslissingswedstrijd tegen 
Zweeloo. Momenteel heeft Groot-
egast ook een Buitenposter als trai-
ner, namelijk Johannes Douma. In 
de derde klasse staan ze nu boven-
aan. Ze doen het heel goed.” 
Hierna ging Auke als trainer bij VVT 
uit Twijzelerheide aan de slag. Daar 
beleefde hij een sportief diepte-
punt, want het eerste elftal, waar-
van hij de trainer was, degradeerde 
uit de vierde naar de vijfde klasse. 
Na VVT verkaste Auke naar GSVV 
uit Gerkesklooster-Stroobos. Dat 
beviel daar zo goed dat Auke zijn 
mening herzag, want hij bleef daar 
maar liefst vijf jaren. Met de toen-
malige voorzitter Piet Kuipers had 
hij een prima relatie. “Het is voor 
een club belangrijk om een goed 
bestuur, een goede trainer en een 

goeie spelersgroep te hebben. De 
spelers moeten leergierig zijn en 
bereid zijn om een eenheid te vor-
men, voor elkaar te knokken. Dat 
alles vond ik toen bij GSVV. Ik kijk 
nog altijd met veel genoegen op 
die periode terug. Nadat ik bij GSVV 
wegging, ging een aantal spelers, 
vanwege hun leeftijd in een lager 
elftal spelen en wat je daarna wel 
vaker ziet, is dat zo’n elftal in verval 
raakt. De opvolgers hebben minder 
talent. Het gaat me aan het hart 
om te zien dat dit nu ook bij GSVV 
het geval is. Ze spelen niet goed, 
staan voorlaatste in hun poule en 
degradatie dreigt.”

Na GSVV stopte Auke één jaar. 
Vriendin Johanna ging aan de stu-
die en ’s avonds paste Auke op 
de kinderen. “Op een zekere dag 
werd ik gebeld door een lid van 
de technische commissie van VV 
Buitenpost. Ze vroegen mij of ik 
belangstelling had om het tweede 
elftal van Buitenpost te komen trai-
nen. Dat wilde ik graag, tenslotte 
is voetbal mijn grote hobby. Gezien 

mijn gezinssituatie met drie kleine 
kinderen is het voor mij ideaal om 
dit dan uit te kunnen oefenen in ei-
gen dorp,” vertelt Auke. Het bevalt 
hem goed, ook nu hij geen hoofd-
trainer is, dat is Rene van der Weij. 
Op het tweede plan dien je je aan 
te passen aan de hoofdtrainer, de 
selectie van het eerste team gaat 
altijd voor. “Heb je een leuke spe-
ler in het tweede elftal en de hoofd-
trainer besluit om die bij de selectie 
van het eerste mee te nemen, dan 
heb je het nakijken,” aldus Auke. 
“Gelukkig heb ik met Rene van der 
Weij een uitstekende werksituatie 
en daarnaast hebben we een prima 
leider bij het tweede namelijk Ro-
bert Groenbroek. Al met al was het 
de juiste beslissing van mij om hier 
trainer te worden. En het bevalt 

goed van beide kanten, want mijn 
contract werd onlangs tot 2017 
verlengd.“ 

Verder is Auke één van de trai-
ners van voetbalschool Veerkr88. 
Er worden daar driedaagse voet-
balcursussen gegeven aan jonge, 
talentvolle voetballers uit de regio. 
Deze school is opgericht om een 
aanvulling te geven aan de weke-
lijkse trainingen bij de eigen club. 
Tijdens drie dagen leven de jon-
gens als echte voetbalprofs. De 
trainingsgroepen zijn niet groter 
dan tien personen en worden be-
geleid door twee trainers. Hierdoor 
is er veel tijd voor individuele be-
geleiding.

In het dagelijks leven is Auke mee-
werkend voorman in de werkplaats 
van Bouwbedrijf U. Veenstra. “Het 
klinkt misschien gek, maar op het 
werk heb ik veel aan mijn oplei-
ding als voetbaltrainer. Je leert met 
mensen omgaan; je moet proberen 
een zo goed mogelijk team samen 
te stellen, in de voetballerij kun je 
iemand die niet goed speelt, beter 
in een lager elftal laten meedoen. 
Hetzelfde geldt ook op de werk-
plaats. Zo lang alles goed draait is 
er niks aan de hand. Iedereen doet 
zijn werk, maar functioneert iemand 
niet naar behoren, dan dien je daar 
als voorman wat van te zeggen in 
een zogenaamd slechtnieuwsge-
sprek. Ook al valt het niet mee, je 
moet doorbijten, zowel als trainer, 
als ook in het dagelijks leven.”
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Spor tkoppen
door Bote de Haan

Auke Bosma, voetbaltrainer van VV Buitenpost II

Auke Bosma met op de achtergrond de tribune van het voetbalterrein op de Swadde. 
(eigen foto)

Omdat Auke Bosma overdag werkt, was een interview gepland 
voor de avond. Echter op de bewuste dag viel de ijzel met bakken 
uit de lucht. Normaal woon-werkverkeer was niet mogelijk. Een 
interview wel en zodoende werd deze verplaatst naar de middag. 
Al wandelend en glijdend begaf uw Binnenste Buiten Post corres-
pondent zich naar de woning aan de Irenestraat, waar de familie 
Bosma woont. Voor het huis staat een auto van Bouwbedrijf U. 
Veenstra uit Harkema. Dat blijkt inderdaad de werkgever van Auke 
te zijn, maar het interview zal vooral gaan over voetbal en in het 
bijzonder Auke’s loopbaan als trainer.

De spor t foto

In een bomvolle kantine van voetbalclub Buitenpost is zaterdagavond 16 januari Sake 
Ploegsma uitgeroepen tot winnaar van de 15e Vrieservice Blauwkes Embassy. Het dart-
toernooi van VV Buitenpost trok 42 deelnemers, een record voor de club. Op de wed-
strijden kwam ook veel publiek af. V.l.n.r.: Klaas-Jan Fokkema, Remco de Vries, Sake 
Ploegsma en Iwan Reimer. (eigen foto)

Kennismaken met de biljartsport
Biljartclub Buitenpost e.o. heeft momenteel 75 leden en nieuwe leden, 
ook vrouwen, zijn uiteraard van harte welkom. De club speelt op maan-
dag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, zowel ’s ochtends als ’s 
middags. De leden zijn naar sterkte ingedeeld in vijf groepen die elk een 
ochtend en een middag spelen. Ook wordt er op dinsdag-, woensdag- en 
donderdagavond gespeeld. Daarnaast is er nog volop ruimte om te biljar-
ten op maandag- en vrijdagavond. Er wordt op de club twee spelsoorten 
gespeeld, het carambolebiljarten (op de club libre genoemd), waarbij een 
speler met zijn speelbal (de witte of de gele) moet trachten de andere 
twee te raken en bandstoten, waarbij de speelbal eerst één band moet 
hebben geraakt, alvorens hij de derde bal mag raken.

Bent u biljarter of een biljarter in spé dan wordt u hierbij van harte uitgeno-
digd om eens vrijblijvend kennis te maken met de club en de biljartsport. 
Neem eens contact op met een van de volgende bestuursleden Eelke 
IJlstra (tel. 542172), Jan Hiddema (tel. 541058), Jos Kemps (tel. 542803), 
Henk van Veenendaal (tel. 06-20635041) of Wobbe de Vries (tel. 542643). 
Of kom eens mee met een biljartende buurman.

De schoolfoto

Schoolfoto van De Mienskip 1973. Vermoedelijk gemaakt tijdens het schoolreisje van klas 1 en 2 naar Bakkeveen. Nog twee personen 
op de foto zijn onbekend, wie kent ze? Reacties graag op bibupost@gmail.com of op onze Facebook-pagina dorpbuitenpost. Voorste rij 
van links af: Sjoukje Kuipers, Anneke de Vries, Henk de Zee, Edwin de Vries, Annette Meijering, Ineke Riemersma, Celine Schepers, 
Ineke Nap, Hennie de Jager, Tjimkje van de Bijl, Alex Ploegsma, Jannie Post, Sinie Bouwer, mevr. Scheper. Rij 2 van links af: Albert 
Roskammer, Jan de Goede, Ageeth Haytink, Lia Peperkamp, Astrid Dijkstra, Alie Jansen, Everlina Bosma, Tineke Dorhout, Jannie Koop-
mans, Anneke Hoeksma, Jan Pol, Thijs Klompmaker. Rij 3 van links af: Roel Roosma, Uilke van der Meulen, Nieske Pol, Dirk Knip, Foppe 
Jansma, Foppe van de Ploeg, Fokke de Haan, Thea Brunen, Jacomien van der Meulen, Robert Folkersma, Pieter van Kammen, mevr. ? 
Rij 4 van links af: Bea Bergsma, Wilma Langenberg, Margreet Bosma, Hielco Faber, Steven Veenma, Durk van der Bijl, meester Julius 
Wijffels, de buschauffeur, Jacob Tadema (zittend voor de chauffeur), Richard Witteveen (staand), juf Hanny Massolt, dhr Nap

Stuur ook uw kleuterschool of lagere school-foto naar ons op! Inleveren, het liefst met zoveel mogelijk namen op een lijstje, kan via de 
bibu-bus bij The Readshop. Foto wordt na gebruik bij u thuis teruggebracht, dus graag adressering wel even vermelden. Aanleveren 
kan ook digitaal via bibupost@gmail.com. Alle schoolfoto’s worden (uiteraard in kleur als het origineel zo is aangeleverd) ook op onze 
website: www.binnenbuitenpost.nl geplaatst. U kunt ze daar vinden via het kopje Dorpsblad en dan door Fotonieuws te kiezen.
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Pieter de Boer neemt u voortaan 
iedere maand mee op zijn ontdek-
kingsreis door Buitenpost. 

Winters Buitenpost

Tamara en ik zijn best wel klassie-
ke winterfanaten. Dat begint altijd 
begin december met de aanloop 
naar kerst. Lekker kerstmarkten 
bezoeken, natuurlijk dit jaar voor 
het eerst ook hier in Buitenpost. 
Wat een super leuk cadeau is dat, 
zo’n mooie gezellige markt in ons 
eigen dorp! Het is in die periode 
altijd hopen op koud weer. IJdele 
hoop bleek dat dit jaar. Tijdens een 
zomers warm bezoek aan de kerst-
markt hebben we op karakter glüh-
wein gedronken, maar wel nadat ik 
bijna een lekker witbiertje op het 
terras wou bestellen. Kerstmarkt 
in korte broek en op slippers, het 
had dit jaar gekund. Voor mij best 
wel een uitkomst trouwens, want 
ik ben waarschijnlijk de grootste 
koukleum van het hele dorp. Dat 
werd mijzelf ook wel duidelijk toen 
begin januari de weergoden ineens 
wel winterweer over Buitenpost 
uit gingen uitstrooien. Zolang ik 
Tamara ken, vertelt ze iedere win-
ter minimaal één keer het verhaal 
over een jeugdherinnering dat het 
zo hard geijzeld had dat ze mocht 
schaatsen door haar straat. Dan 
vertelt ze ook wat een bijzondere 
en warme herinnering ze daaraan 
heeft. Omdat Tamara en ik van het 
zelfde bouwjaar zijn, zal ik dit dan 
ook ergens eind  jaren 80 meege-
maakt moeten hebben, maar ikzelf 
kan me er niets van herinneren. 
Waarschijnlijk zat gewoon lekker 
warm binnen, ik zal toen ook wel 
een koukleum geweest zijn. Wat ik 
me nu wel zal blijven herinneren is 
onze eerste winter in Buitenpost. 
Want toen het ineens een paar da-
gen echt koud werd, kon er ook ge-
schaatst worden door onze straat! 
Noodgedwongen was ik thuis aan 
het werk en hadden alle kinderen 
bij ons in de straat ijzelvrij. En wat 
kun je beter doen met een dikke 
laag ijs op de straat dan schaat-
sen! We hebben er een bijzondere 
herinnering bij. Nu de eerste win-
terse buien voorbij zijn hopen we 
natuurlijk op wat stevigere vorst. 
Zodat we van het straatschaatsen 
ons kunnen verplaatsen naar de ijs-
baan. Één van de eerste dingen ik 
tegenkwam toen we vorig jaar rond 
deze tijd ons begonnen te oriënte-
ren op Buitenpost was de ijsbaan. 
Ik kijk erg uit naar het moment dat 
je met de invallende duisternis nog 
even een paar rondjes kunt schaat-
sen, met op de achtergrond de 
molen die daar staat. Hoe idyllisch 
kun je een winterplaatje maken? 
Laten we hopen op eerst 2 dagen 
sneeuw, gevolgd door dikke vorst. 
Ik zie het voor me, een witte om-
geving, mooi ijs op de ijsbaan en 
heerlijke warme chocolademelk 
of snert om je aan op te warmen.  
Gelukkig heb ik genoeg skikleding 
om me warm te houden en als het 
echt nodig is doe ik gewoon mijn 
hardloopkleding eronder. Deze 
koukleum heeft wel zin in die kou! 
En als de vorst echt doorzet, gaan 
we een mooie route op open wa-
ter uitstippelen om te schaatsen. 
In deze omgeving mag dat geen 
probleem zijn volgens mij. En dan 
bij thuiskomst wel lekker opwar-
men voor de houtkachel. Leve de 
winter!

Toen en nu

De keuken uit mijn kinder tijd was altijd vol met mensen.
Er stond een warme kachel in, wat had je meer te wensen?
De was hing er te drogen en de worst hing aan een spijker.
De kof f ie stond te prut telen, waar was het leven rijker?
We zaten in ons keukentje met negen man te eten
met soep vooraf en pudding toe, ik zal ’t nooit vergeten.
De af was was het ergste niet, dan stonden we te zingen.
Een grote zinken teil ,  dat was ons bad.
Er waren ergere dingen.
De keukenmat werd opgerold, want heit kwam van de markt
met armen vol met groenten, we hadden weer te eten.
Brood was er altijd op de plank en een varken in de kelder.
Was het vuil dan ging de dweil erdoor en alles was weer helder.
De keuken van onze kinderen staat vol met apparaten,
het nieuwste van het nieuwste,
maar je kunt er niet mee praten.
De was zit in de droger, in de vriezer zit het eten.
Het is ongekende luxe als ik niet beter had geweten.
Ze eten in het keukentje, ja, maar wie dat toch verzon?
Een t wee minuten maaltijd, zo uit de magnetron.
De af was gaat in ’t machien, daar zit ten ze niet mee
en zingen hoef t ook niet meer, ze draaien een cd.
Geen teil meer, maar een bubbelbad en een auto voor de deur.
Wie nou niet tevreden is , dat is een ouwe zeur.
Wij hadden al die dingen niet, maar toch wel ietsje meer,
een kostbaarheid in het leven: gezelligheid en sfeer.

Gedicht van een Nederlandse emigrante in Californië

Brimzen 
praat

De foto’s

Carbidschieten op het industrie terrein aan de Newtonstraat, waar de jongens van De 
Kleine Waker hun tent hadden opgesteld. Onder het genot van een hapje en een drankje 
en met live muziek in de tent werd het oude jaar uit geknald. (foto’s: Hielke Boorsma)

Dedde Wiersma en Trijntje (Tine) 
Smit 15 februari 60 jaar getrouwd

Op 15 februari 1956 bij extreme kou en sneeuw hebben onze (groot-) ou-
ders elkaar het ja-woord gegeven. Nu mogen wij binnenkort met hen dit 
feest gedenken en vieren. Onze ouders hebben jarenlang samen, met veel 
inzet, hard werken en plezier een brom-/fietsenwinkel, werkplaats, occa-
sions verkoop en benzinepomp gerund in Buitenpost. Ook hebben zij zich 
veel ingezet voor vrijwilligerswerk. Inmiddels genieten zij al meerdere jaren 
volop met hun eigen fietsen van de Friese en de Drentse natuur. Daarnaast 
zijn ze nog volop actief met mooie hobby’s. Wij, kinderen en kleinkinderen, 
wensen onze ouders nog vele fijne, gezonde en liefdevolle jaren toe.

De volgende De Binnenste Buiten Post wordt 
verspreid in de week van 29 februari 2016.

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.

Cursus Van Alg tot Orchidee
Open Oog Producties van Arend Wakker organiseert onder de titel Van Alg 
tot Orchidee in de botanische tuinen van Amsterdam, Leiden en Hilversum 
een cursus over de plantenevolutie. Het is de bedoeling dat de bijzondere 
cursus - door samenwerking tussen De Kruidhof en It Koartling                    - 
in juni van dit jaar eveneens in Buitenpost zal plaatsvinden. Een unicum 
voor Noord-Nederland!

Wat mag je verwachten?
In vier lessen maak je kennis met een groot deel van de levende planten-
collectie van De Kruidhof. Je zult zien dat de evolutie van de planten zeer 
sterk samenhangt met de evolutie van onze planeet en met de ontwikkelin-
gen van het dierenleven. Ook ontmoet je fascinerende voorbeelden van de 
samenwerking tussen planten en hun omgeving. De organisatoren hopen 
dat jij óók enthousiast bent over deze uitzonderlijke cursus. Het wonderlijke 
verhaal van de ontwikkeling van een groene alg tot een bloeiende orchidee 
is immers te mooi om onverteld te blijven!

De trouwfoto van Dedde en Trijntje uit 1956. (eigen foto)

Wilt u op de hoogte blijven of reageren op het nieuws?
Bezoek onze website! www.itkoartl ing.nl





Op vrijdag 15 september heeft sociaal-cultureel cen-
trum It Koartling zich in Fort Voordorp, Groenekan 
(vlakbij Utrecht) gepresenteerd ten overstaan van het 
Oranje Fonds en de mededingers om de Appeltjes van 
Oranje 2016. Hoewel de presentatie veel waardering 
en lof oogstte, werd het centrum uiteindelijk niet ge-
nomineerd. Niettemin behoort de organisatie tot de 
veertig initiatieven uit de ruim 200 aanmeldingen die 
zover wisten te komen. Dat alléén al is een compli-
ment. Bovendien was It Koartling de enige organisatie 
uit Fryslân.
Dus géén Appeltje van Oranje voor It Koartling, die des-

ondanks niet met lege handen uit het Utrechtse terug-
gekeerde. Ronald van der Giessen, directeur van het 
Oranje Fonds: “Uw organisatie hoort bij de laatste veer-
tig kandidaten van de Appeltjes van Oranje 2016. Inmid-
dels heeft u tijdens de landelijke selectiedag een enthou-
siaste presentatie gehouden. We waarderen uw werk 
zeer en hebben u tijdens de bijeenkomst een cheque 
uitgereikt ter waarde van € 2500,00. Dit geld kunt u vrij 
besteden binnen de doelstelling van het door u gepre-
senteerde project.” Uiteraard is It Koartling heel blij met 
dit onverwachte cadeau. Het geld komt heel goed van 
pas en zal zeker een nuttige bestemming vinden!

Iedereen kan iets doen aan eenzaamheid. En dat is hard 
nodig deze dagen. Want rond de kerst zijn er allerlei ac-
ties en is de aandacht voor eenzaamheid enorm. Maar 
daarna wordt het stil. Aandacht voor eenzaamheid 
wordt dan veel minder, maar de noodzaak eenzaamheid 
aan te pakken blijft. Bij een ander of bij jezelf. Daarom 
gaan sociaal-cultureel centrum It Koartling en KEaRN 
Welzijn in Buitenpost de straat op om de aandacht voor 
eenzaamheid vast te houden. Voorbijgangers worden 
gevraagd wat zij (gaan) doen tegen eenzaamheid. Ook 
kunnen zij dit ter plaatse opgeven voor de Nationale 
Eenzaamheid To-do-lijst. De straatactie maakt onder-
deel uit van bij de landelijke actie Eenzaamheid, wat 
doe jij eraan? van Coalitie Erbij, hét nationale samen-
werkingsverband tegen eenzaamheid.
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk 
eenzaam. De invloed van eenzaamheid is groot en leidt 
tot gezondheidsrisico’s en een tekortschietend gevoel 
van welbevinden en geluk. Eenzaamheid is van alle 
leeftijden, komt in alle lagen van de samenleving voor 
en kan levens ontwrichten. Daarom zetten It Koartling 
en KEaRN Welzijn zich in tegen eenzaamheid. Omdat 
elk mens telt bij wie eenzaamheid wordt voorkomen of 

wordt verminderd!
Onderneem actie om eenzaamheid aan te pakken. Bij 
een ander of bij jezelf. Neem bijvoorbeeld contact op 
met een ex-collega die nu thuis zit. Bezoek wat vaker 
je tante in het verzorgingshuis. Word vrijwilliger bij je 
oude sportclub, of pak een hobby op waar je nieuwe 
mensen kunt leren kennen. Ga koffie drinken met een 
kennis die je uit het oog bent verloren. En deel je ‘to 
do’ op www.samentegeneenzaamheid.nl en draag zo 
bij aan een inspirerende lijst met wat allemaal gedaan 
kan worden tegen eenzaamheid.
Op donderdagmiddag 4 februari van 12.00 tot 
15.00 uur en op vrijdagochtend 5 februari van 9.30 
tot 11.30 uur worden mensen in Buitenpost op straat 
aangesproken met de vraag: Eenzaamheid, wat doe jij 
eraan? Als centrale (en warme) locatie voor de actie 
dient de Canadian Coffee Shop en de Kerkstraat. Het 
is tevens een gezellige en gastvrije plek om uitgebrei-
der met mensen over het thema te spreken, uiteraard 
met een bakje koffie of thee (en wat erbij?). De straat-
actie vindt plaats op initiatief van It Koartling en KEaRN 
Welzijn, maar ook andere (zorg-)instellingen en organi-
saties zullen hierbij worden betrokken.

Eenzaamheid, wat doe jij eraan?

Actueel vacaturesoverzicht VSP
In It Koartling vindt u het Vrijwilligerssteunpunt (VSP) voor Buitenpost en 
omstreken. Op dit moment heeft het steunpunt de volgende vacatures 
voor vrijwilligers:
• Vrijwilliger diverse kinderactiviteiten, It Koartling, Buitenpost.
• Vrijwilligers Jongerencafé THÓK, It Koartling, Buitenpost.
• Begeleiders Scouting de Brimzen op de zaterdag, Buitenpost.
• Vrijwilligers met passie en ambitie voor diverse taken, It Koartling, Bui-

tenpost.
• Gemotiveerde vrijwilligers ‘húskeamer fan Bûtenpost’ *), Buitenpost.
• Coördinator Nationale Dag van de Dialoog, Achtkarspelen. 
• Penningmeester Feestweekcommissie, Buitenpost.
• Voorzitter Feestweekcommissie, Buitenpost.
• Bestuursleden Prot. Chr. Ouderenbond PCOB, Buitenpost.
• Collectanten Nationaal Fonds Kinderhulp 2016, It Koartling, Buitenpost.
• Vrijwilliger webbeheer/-publishing/social media, It Koartling, Buitenpost.
• PR-medewerker externe communicatie, Keunstkrite Twizel.
• Vrijwilliger fondsenwerven, Keunstkrite Twizel.
• Taalvrijwilliger, St. Vluchtingenwerk Noord-Nederland*), Buitenpost.
• Groepsvrijwilliger, St. Vluchtingenwerk Noord-Nederland*), Buitenpost.
• Vrijwilliger Stichting De Kindertelefoon*), Groningen.
• Notulist voor het COMBI-overleg, It Koartling, Buitenpost.
• Vrijwilliger kringloopwinkel, WerkPro/Raderwerk, Buitenpost.
• Vrijwilliger Thuisadministratie Humanitas Noordoost Friesland.
• Maatsch. begeleider/buddy, St. Vluchtingenwerk Noord-Nederland*), 

Buitenpost.
• Coach vestiging, St. Vluchtingenwerk Noord-Nederland*), Buitenpost.
• Horeca-medewerk(st)er, zwembad De Kûpe, Buitenpost
• Gastvrouw/gastheer in It Koartling, Buitenpost.
• Gastvrouw/gastheer Het Informatie Paviljoen (HIP-IVN), Lauwersoog.
• Portier/gezellige verteller Het Informatie Paviljoen (HIP-IVN), Lauwers-

oog.
• Klusjesman/-vrouw, It Koartling, Buitenpost.
• Tuinman/-vrouw, It Koartling, Buitenpost.
• Vrijwilligers die willen meedenken over de organisatie van buurthulp in 

Buitenpost.
• Vrijwilligers/bemiddelaars Vrijwilligerssteunpunt Buitenpost (VSP).

Kijk voor informatie over de met een sterretje *) gemerkte vacatures het 
bericht elders op deze pagina of in deze krant. Meer informatie over de 
vacatures op: www.vsp-buitenpost.nl. Let op: sinds 27 december 2015 
heeft het steunpunt ook een eigen Facebook-pagina.
Iedere donderdagochtend tussen 9.30 en 11.00 uur houdt het VSP spreek-
uur 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 donderdagochtend? Geen probleem! We zoeken dan samen naar 
een ander moment.
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Uitbreiding activiteiten 
vluchtelingenwerk
Sinds september 2015 vinden in It Koartling in Buitenpost inburgerings-
cursussen plaats. Deze worden verzorgd door VluchtelingenWerk Noord-
Nederland (VWNN). Naast gekwalificeerde docenten zijn verschillende 
vrijwilligers bij de inburgering van immigranten betrokken. Een inburge-
ringscursus is een onderwijspakket dat als doel heeft om immigranten het 
nieuwe thuisland beter te leren kennen en beter te kunnen participeren 
in de samenleving. De cursus is een onderdeel van de verplichte inburge-
ring. Om in te burgeren moet men Nederlands leren. En men moet leren 
hoe Nederlanders wonen en werken. Door de toestroom van immigranten 
worden de inburgeringscursussen in It Koartling met ingang van februari 
uitgebreid. Daardoor is er behoefte aan een flink aantal extra vrijwilligers. 
VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft bij het vrijwilligerssteunpunt de 
volgende functies aangemeld: taalvrijwilliger, groepsvrijwilliger, maatschap-
pelijk begeleider annex buddy en coach vestiging.
Wilt u zich als vrijwilliger voor het vluchtelingenwerk inzetten, neem dan zo 
spoedig mogelijk contact op met het vrijwilligerssteunpunt of kom op de 
donderdagochtend naar het spreekuur in It Koartling.

Vrijwilligerswerk bij De Kindertelefoon
Via het vrijwilligerssteunpunt (VSP) Buitenpost vraagt 
de stichting De Kindertelefoon aandacht voor vrijwil-
ligerswerk. De Kindertelefoon is sinds 2015 een zelf-
standige stichting met een landelijk bureau en zeven 
locaties in Nederland. Op dit moment werken bij De 
Kindertelefoon ongeveer 700 vrijwilligers onder leiding 
van veertig betaalde parttime krachten. De minimum-
leeftijd om te kunnen solliciteren als vrijwilliger is 18 
jaar. De Kindertelefoon is er voor kinderen en jonge-
ren van 8 tot 18 jaar die in vertrouwen willen praten 
over een probleem. Uit onderzoek blijkt dat kinderen 
en jongeren zich beter voelen als ze met De Kinderte-
lefoon bellen of chatten. Ook neemt de ernst van het 

probleem waarvoor ze bellen of chatten af. Dat is niet 
alleen direct na het gesprek zo, maar ook een maand 
later. De kinderen en jongeren die de chat gebruiken, 
hebben over het algemeen ernstigere problemen dan 
aan de telefoon. Chatters zijn ook gemiddeld wat ouder 
(bijna 14 jaar) dan bellers (12 jaar). 
De vacature die bij het Vrijwilligerssteunpunt (VSP) 
Buitenpost is aangemeld betreft de vestiging van De 
Kindertelefoon in Groningen. Let op: vóórdat je aan de 
slag gaat volg je een basistraining. Die training vindt 
plaats in februari en in maart. Heb je belangstelling: 
wacht dan niet te lang met aanmelden! Dat kan via het 
steunpunt.

Geen Appeltje van Oranje, maar wél een leuk bedrag!

De gemeente Achtkarspelen heeft It Koartling een sub-
sidie toegekend van € 2500,-. Het besluit volgt op het 
verzoek van het centrum om een eenmalige bijdrage in 
de voorbereidings- c.q. aanloopkosten van de Creatie-
ve Werkplaats. Het gaat hierbij om kosten die worden 
gemaakt voorafgaand aan de ontwikkel- en implemen-
tatiefase van het uiteindelijke pilotproject. Volgens de 
gemeente zal de Creatieve Werkplaats bijdragen aan 

de leefbaarheid en participatie van ouderen en mensen 
met een beperking. Voor het pilotproject zèlf zijn subsi-
dieaanvragen ingediend bij verschillende fondsen en bij 
de Provincie Fryslân. De kans dat de aanvragen even-
eens zullen worden gehonoreerd lijken echter steeds 
kleiner te worden. Zo heeft het provinciebestuur laten 
weten dat er -ondanks positief advies- geen subsidie 
wordt toegekend omdat het geld op is.

Vrijdagavond 15 januari was de jaarlijkse nieuwjaarsborrel in It Koartling. Iqbal Aslam en 
Hink Speulman lieten de presentatie die ze hadden gemaakt voor de aanvraag van het 
Oranje Fonds aan de genodigden zien. Ook toonden ze met de cheque die ze van het 
Oranje Fonds voor ‘hun’ Koartling hadden binnengehaald. Al met al was het een gezellige 
bijeenkomst, waar veel werd bijgepraat door de genodigden. (foto: Hielke Boorsma)

De foto

De Creatieve Werkplaats, zoals It Koartling die samen 
met een aantal andere organisaties in Buitenpost wil re-
aliseren, is op het eerste gezicht een ingewikkeld iets. 
Je kunt het idee echter het beste omschrijven als een 
netwerk van organisaties, deskundigheid en activiteiten. 
Het idee berust voor een groot deel op solidariteit: het 
gevoel van verbondenheid met anderen. Het bewust-
zijn van saamhorigheid én de bereidheid om de conse-
quenties daarvan te dragen. De Creatieve Werkplaats 
heeft, naast een centrale kern, allerlei tentakels die zich 
tot overal in de lokale samenwerking uitstrekken. Eén 
van de aandachtsgebieden van de Creatieve Werk-
plaats wordt gevormd door kwetsbare individuen en 
groepen. Je kunt hierbij denken aan mensen met een 
(licht)verstandelijke beperking, mensen met psychische 
problemen, probleemjongeren en ouderen. Veel van 
deze mensen wonen langer en in steeds groter aantal 
zelfstandig op zichzelf. Zij zijn daarbij vaak aangewezen 
op hulp en begeleiding. Niet zelden is er sprake van soci-
ale exclusie (uitsluiting) en vereenzaming. Als onderdeel 
van het netwerk, dat de Creatieve Werkplaats beoogt te 

vormen, wordt binnenkort een begin gemaakt met wat 
voorlopig de ‘húskeamer fan Bûtenpost’ heet. Het gaat 
om een veilige en gezellige ontmoetingsplek voor de 
hiervoor beschreven groepen, maar ook anderen, waar 
koffie, thee of fris kan worden gedronken, waar aan 
spelletjes en andere activiteiten kan worden meege-
daan, waar eventueel een gezamenlijk bereide maaltijd 
kan worden gebruikt en waar iedereen naar vermogen 
een bijdrage kan leveren. Iedereen is welkom! 

Vrijwilligers gevraagd
Voor het initiatief, dat wordt aangestuurd door sociaal-
cultureel centrum It Koartling en KEaRN Welzijn, zijn 
inmiddels de eerste, zeer gemotiveerde vrijwilligers 
gevonden. Er zijn er echter nog méér nodig. Voel je je 
door het idee aangesproken, heb je daarmee affiniteit 
en zou je als vrijwilliger een bijdrage willen leveren? 
Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Hink 
Speulman: vrijwilligerswerk@itkoartling.nl of tel. 06-
46066179. Het is de bedoeling dat het initiatief in de 
loop van februari startklaar wordt gemaakt.

De ‘húskeamer fan Bûtenpost’

Extra subsidie



› Friese borgers 10 kilo € 6,50
› Elstar 2 kilo € 2,98
› Perssinaasappels 20 stuks € 2,99
› Pruimtomaat 1 kilo € 0,99

A a n b i e d i n g e n  g e l d i g  v a n  2 5  t / m  3 0  j a n u a r i .
D r u k -  e n  z e t f o u t e n  v o o r b e h o u d e n .

Kerkstraat 24   tel. 0511 540004    Volg ons ook op facebook

Wintercollectie:
kleding en laarsjes 1/2 prijs!
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Door haar kinderen rolde Renske 
in het peuterspeelwerk. Renske: 
”Juf Tiny had een hulp nodig, onze 
Eelco zat toen net op de peuter-
speelplaats. Ik ben dol op kinderen 
en op de peuterspeelplaats komen 
helpen dat wilde ik graag doen en 
zo is het gegaan.” Renske werkt 
één ochtend per week bij de peu-
terspeelzaal en is voor alles inzet-
baar van de kleintjes bezig houden 
tot het verschonen van pampers 
en neus afvegen toe. Zo nu en 
dan valt ze een extra middag in. 
Daarnaast vangt Renske thuis kin-
deren op. Dit doet ze al weer ruim 
twintig jaar. Renske: “Ik was zo’n 
beetje de eerste in Buitenpost die 
hiermee is begonnen. Vanuit TIKO 
(Thuis in KinderOpvang), komen de 
kinderen bij Renske. De gastou-
deropvang is vooral bedoeld voor 
mensen die hun kind graag in een 
gezin willen laten opvangen. Er is 
gastouderopvang van 0-13 jaar. Het 
gastouderburo TIKO is sinds 1990 
actief in de gemeentes Achtkar-
spelen en Kollumerland en omstre-
ken. Ze zijn kleinschalig, flexibel en 
klantgericht. In een eerste kennis-
makingsgesprek met de gastouder 
wordt er gekeken of het klikt. Pas 
daarna wordt de opvang definitief 
geregeld. 

Renske: “Toevallig ben ik een 
dagdeel begonnen bij de Peuter-
speelzaal in Buitenpost maar mijn 
eigenlijke werk is de kinderopvang. 
Ik heb daarvoor op latere leeftijd 
ook de opleiding Helpende Zorg en 
Welzijn, niveau 2, gevolgd. Ik ging 
daarvoor naar Drachten.” Renske 

vond het een pittige opleiding maar 
is blij dat ze het diploma op zak 
heeft want haar drive is om met 
kinderen te werken. Daarnaast is 
de cursus EHBO aan kinderen ver-
plicht. Renske: “Ik zet me al heel 
lang in voor de opvang van kinde-
ren en ik vind het prachtig. Op dit 
moment komt Teade, een jongetje 
van één jaar elke week op maan-
dag, op dinsdagmorgen ga ik naar 
de peuterspeelplaats en op de 
dinsdagmiddag en woensdagmid-
dag komen de twee zusjes Mirte 
en Marrit. Mirte komt hier al vanaf 
haar tweede jaar. Mirte is nu der-
tien jaar geworden. Haar zusje is 
acht jaar en kan nog een paar jaar 
bij ons blijven. Als ze twaalf jaar zijn 
gaan de kinderen naar de BSO, (bui-
tenschoolse opvang). Ik doe ook 
aan vervangende opvang, zo krijg 
ik binnenkort twee kinderen van 
twee en vijf jaar erbij. Ik vervang 
dan een gastouder die zwanger is. 
De kinderen doen hier spelletjes, 
ik ga met ze naar buiten, we doen 
hier van alles, ik houd van kinderen. 
Vroeger, toen ik nog thuis woonde,  
fietste ik al met de dochter van 
mijn zus, een tantezeggertje van 
twee jaar. Kinderen en beesten 
daar houd ik van.” 

Renske heeft warme herinnerin-
gen aan thuis: “Ik kom uit een ge-
zin met vijf kinderen. Mijn oudste 
broer is 76 , ik heb drie zussen en ik 
ben de jongste van het stel. Mem 
kwam niet van het stee, ze was al-
tijd aan het poetsen en er was veel 
aanloop. Iedereen kon mee-eten 
en eventueel slapen. Mem is vijf 

jaar geleden overleden. Een keer 
per week kwam ik bij haar en toen 
heit ziek was hielp ik haar met het 
verzorgen van heit.” 

Renske vertelt er een mooie tijd ge-
had te hebben en voor haar waren 
haar ouders een voorbeeld om het 
later ook zo te doen. Renske: “Ik 
ben nadat ik de LEAO heb gedaan 
op zestienjarige leeftijd begonnen 
als typiste, receptioniste bij SRI, 
een bedrijf in Veenwouden. Ik had 
er een pracht baan.” Maar Renske 
vertelt dat ze, net als haar moeder, 
een poetser is. Het was in die tijd 
minder vanzelfsprekend om door te 
werken. Op haar tweeentwintigste 
ging ze in Buitenpost wonen met 
Jos en stopte ze met haar werk 
in Veenwouden. Naast de opvang 
van kinderen is er ook de liefde 

voor dieren. Renske:  “We hebben 
jarenlang  honden gehad , twee 
bouviers. Later een kruising tussen 
een rottweiler en een bouvier en 
ook nog een herder. We hebben nu 
nog twee katten en in onze vrije tijd 
fietsen en wandelen we graag.” 
Renske vertelt ook met enthousi-
asme over de gouden handen van 
haar man. Renske: “Hij kan veel, 
wat zijn ogen zien, dat maakt hij.” 
Ook brengt haar man  maaltijden 
rond voor de voedselbank. 

Renske vertelt geen stilzitter te 
zijn en dat is mij zo gaandeweg het 
gesprek wel duidelijk geworden. 
Rinske is graag bezig, houdt van 
struktuur in haar leven en laat niet 
over zich heen lopen. Ze kan niet 
tegen onrecht en als ze ermee in 
aanraking komt doet ze er iets mee 

en… Renske zegt niet snel nee. Ze 
verveelt zich dan ook nooit. Zo is ze 
collectant en loopt ze onder andere 
voor de Hartstichting, het Leger 
des Heils, Kinderhulp, Kankerbe-
strijding en het Longfonds. Renske 
ontving een speld na twaalf en een 
half jaar voor het Longfonds collek-
tant te zijn geweest. 
Ze zit ook in de buurtvereniging, en  
organiseert met anderen bijvoor-
beeld de barbecue, het jaarlijkse 
Sinterklaasfeest voor de kinderen 
en ook de zieken in de buurt wor-
den niet vergeten. Renske is,  dat 
mag nu wel duidelijk zijn, een druk-
bezette vrouw die, mocht het zo uit-
komen, ’s avonds graag thuis is...

Ook is Renske van onschatbare 
waarde geweest voor een van haar 
zussen. Ongeveer zes jaar geleden 
kreeg zus Hinke lymeflierkanker. 
Uit onderzoek in het UMCG bleek 
dat Renske de meest geschikte 
persoon was van de broer en zus-
ters om bloed te geven. Zo kon 
Renske haar zus helpen door haar 
bloed af te staan. We zijn nu zes 
jaar verder en haar zus is genezen 
verklaard. Renske: “Ik heb meteen 
gezegd als ik wat voor je kan be-
tekenen, doe ik het. Het was een 
heel traject maar ik heb het met 
liefde gedaan!”
En wat de kinderopvang betreft: 
Renske ziet zichzelf als een soort 
beppe voor alle kinderen die ze op-
vangt. En als de kinderen bij haar 
komen heeft Renske het verras-
singspotje (doosje met lekkers) al 
klaarstaan. Een heerlijke plek voor 
kinderen waar een ‘beppe zich met 
hart en ziel voor hen inzet.

Tot slot een paar dichtregels van 
Harrie Jekkers: 

Ik hou van mij,
want ik hou van jou, 
is niet de sleutel tot iets anders.
Maar ik hou van mij
al klinkt het bot en slecht.
Want wie van zichzelf houdt,
die geeft pas iets kostbaars
als ie “ik hou van jou”
tegen een ander zegt.

Vrijwilliger Renske Miedema: “Ik ben een bezige bij”

Renske Miedema. (eigen foto)

Mijn derde gesprek en het eerste van het nieuwe jaar heb ik met 
Renske Miedema. Het bleek al snel dat Renske een druk bezette 
agenda heeft maar op 13 januari konden we een afspraak maken. 
Renske woont in de dr. Postmastaat en in februari, van dit jaar heeft 
zij hier 32 jaar lief en leed met haar Jos gedeeld. Na hun trouwen 
eerst genieten als getrouwd stel. Later in de tijd krijgen ze twee 
kinderen: twee jongens maken het gezin compleet. Hun oudste 
zoon is getrouwd, heeft een mooie baan en er is een kleinzoon ge-
boren.Renske: wij zijn pake en beppe geworden en daar genieten 
we  van en met een glimlach: “beppe mag zo nu en dan oppassen”. 
De jongste zoon studeert voor maatschappelijk werker. Ik denk dat 
in het verhaal verderop duidelijk wordt dat de kiem voor deze stu-
die waarschijnlijk mede gelegd is door moeder Renske.

De schoolfoto

Zesde klas CBS de Flambouw 1985/1986. Bovenaan in het midden: Meester Johannes de Hoop. Bovenste rij v.l.n.r.: Sjoerd Kloosterman, 
Sape Brinkman, Marcel Lootsma, Sieberen de Jonge, Edwin v.d. Heide, Henny Gatsonides, Josje Frenkel, Tineke Piersma, Fenneke 
Bouwman. Middelste rij v.l.n.r.: Sandra, Luimstra, Douwina Kazimier, Froukje Jagersma, Bonne v.d. Wal, Jordan ?, Anneke Miedema, 
Nynke Kuipers, Nynke v.d. Meulen, Ronald Wobbes, Baukje v.d. Meer. Onderste rij v.l.n.r: Gerard Schootstra, Froukje v.d. Meulen, Jan 
Theo v.d. Beek, Arent Tiemersma, Hilde Pilat, Anka Drahn, Judith v.d. Hoek.

Vri jwi l l igers
Alice Schaafsma

Baktalenten gezocht in Buitenpost
Wie is het Baktalent 2016 van Buitenpost en omstreken? Bakkers, proe-
vers en snoepers gezocht! De lekkerste cake, koek of taart van Buiten-
post, wie bakt die? En wie heeft het mooiste verhaal erbij? 
We nodigen huis-, tuin- en keukenbakkers, die niet alleen hun taart, koek 
of cake, maar ook het verhaal erachter willen delen. Dus heb je een fa-
milierecept, of een variatie daarop, en maak je al jaren op veler verzoek 
dezelfde koek/cake/tulband/poffert? Meld je dan aan via www.wijlijn.nl of 
via wijlijn@gmail.com. Toon elkaar onze traditie, of een traditie van elders. 
Laat iedereen meegenieten! Deel je recept. Vertel je verhaal. Wees er 
snel bij, en neem je fans ook mee. 
We zoeken ook proevers: bakkers kunnen niet zonder afnemers, er moet 
gegeten worden. Ook gezelligheidseters zijn heel welkom! Heb je wel 
een recept, maar geen mogelijkheden om te bakken, laat het dan ons 
weten. We gaan dan op zoek naar iemand die een oven beschikbaar heeft. 
Heb je geen ervaring met bakken en wil je graag leren een traditioneel re-
cept te gebruiken, laat het dan ook weten. We gaan op zoek naar iemand 
die de benodigde kennis en ervaring graag met je deelt.
Iedereen is van harte welkom op 3 maart, plaats en verdere details wor-
den nog bekend gemaakt. Maar zet dit als mooi voornemen alvast in je 
agenda. Dus 3-3 en dat is precies drie weken voor de lente. En meld je 
alvast aan.
Wijlijn is een initiatief dat samen wil werken aan onderlinge verbinding en 
kwaliteit van leven. Met stimulerende actviteiten willen we experimen-
teren rondom het aanboren en benutten van talenten. Meer informatie 
over Wijlijn en het Bakfestijn eerdaags via de website: www.wijlijn.nl en 
updates op onze Facebookpagina.

PS: Mocht je niet willen bakken, maar wel je oven/bakruimte beschik-
baar stellen of aan iemand je bakgeheimen overdragen, laat het weten. 
Mocht dit je op een ander idee brengen dat helemaal past bij de ideeën 
van Wijlijn, van harte uitgenodigd! Ook die boodschappen kunnen naar 
wijlijn@gmail.com.
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Een man van het eerste uur
In de oorlogsjaren woonde aan de 
Stationsstraat 19 het gezin van dr. 
Johan Piet van der Kam en The-
odora Elshove met hun vier kin-
deren Pieter, Joke, Paul en Thea. 
Vanuit zijn innerlijke overtuiging 
werd Van der Kam een fervent be-
strijder van de bezetter, een man 
van het eerste uur. Al vroeg in de 
bezetting kreeg hij contact met 
Wim Speelman, student aan de 
VU te Amsterdam. Reeds in au-
gustus 1940 werkte deze mee aan 
de oprichting van de verzetskrant 
Vrij Nederland en later aan die van 
Trouw. Hij was de verspreider van 
VN. In april 1941 werden bijna al-
len die met VN te maken hadden 
gearresteerd. Speelman wist te 
verdwijnen. Hij kwam vaak bij Van 
der Kam, meestal met anderen. In 
1943 werd hij medegrondlegger 
van Trouw, waarvoor hij zich vooral 
belastte met de verspreiding. Dit 
contact had tot gevolg dat huize 
Van der Kam al spoedig gebruikt 
werd als doorgangshuis voor acuut 
gezochte personen, waaronder 
ook Speelman. Dikwijls kwamen 
ze per trein met als herkenningste-
ken een krant in hun jaszak, waarna 
Jan Sevinga ze opving. In de herfst 
van 1940 werden reeds grote bij-
eenkomsten verboden. In de ARP 
ging men er toe over om in kleiner 
verbanden samen te komen. De 
ontbinding van de politieke partijen 
op 5 juli 1941 had tot gevolg dat de 
vergaderingen werden voortgezet, 
maar dan met een uitgezocht ge-
zelschap, waarin Van der Kam een 
leidende rol had. Zijn contactman 
was mr. J. Algera te Leeuwarden. 
De vergaderingen van het school-
bestuur gingen eveneens door 
onder leiding van dr. Van der Kam. 
Deze was burgemeester Eringa als 
voorzitter opgevolgd. Het bestuur 
was unaniem van mening dat het 
karakter van de school niet door 
de voorschriften van de bezetter 
zou worden aangetast. Reeds in 
november 1940 kwamen de eer-
ste stukken van het Departement 
op de bestuurstafel, gevolgd door 
een serie nieuwe verordeningen. 
Dat gold zowel voor de keus van 
de leraren als van de leermidde-

len. Toen de school van Harkema 
hier moeilijkheden mee kreeg en 
daardoor de helft van haar subsidie 
kwijt raakte, werd een gezamen-
lijke hulpactie door de omringende 
scholen georganiseerd. Hierin  zal 
Van der Kam vrijwel zeker ook een 
rol gespeeld hebben.

Op 28 april 1941 werd het ‘Me-
disch Contact’ opgericht, als een 
reactie op de pogingen van de 
bezetter om een NSB-arts in het 
hoofdbestuur van de Maatschappij 
van de Geneeskunde te doen op-
nemen. Dit werd het begin van het 
artsenverzet. Van der Kam maakte 
deel uit van de berichtenestafette. 
Zijn contacten naar boven waren 
dr. Mensing van Charante van 
Twijzel en dr. Vogelenzang, con-
trolerend arts te Leeuwarden. Op 
24 maart 1943 dekten de Neder-
landse artsen op het bordje op de 
gevel van hun praktijk het woordje 
Arts af door er een X van pleisters 
overheen te plakken. Ze waren, zo 
luidde hun boodschap, zogenaamd 
geen arts meer. De actie was een 
onderdeel van de weigering om 
lid te worden van de nationaal-
socialistische Artsenkamer. Ze 
weigerden zich te conformeren 
aan de nationaal- socialistische ge-
zondheidspolitiek. Dit hield onder 
andere in: Joden en zwakzinnigen 
steriliseren. Patiënten met schot- 
en steekwonden moesten worden 
gemeld. Joden geen medische 
hulp verlenen en registreren.  Naar 
aanleiding van deze bordjesactie 
werd tegen veel artsen een arres-
tatiebevel uitgevaardigd, waar on-
der ook dr. Van der Kam. Door een 
tijdige waarschuwing van de politie 
was het effect nihil. Na twee we-
ken afwezigheid hervatte Van der 
Kam de praktijk.

Acuut gezochte personen
Ondertussen fungeerde de dok-
terswoning als doorgangshuis voor 
acuut gezochten, met alle risico’s 
daar aan verbonden. Dit waren 
mensen waarop de bezetter een 
felle jacht maakte. Vaak werd er 
een hoge geldprijs in het vooruit-
zicht gesteld voor hen die de juiste 
verblijfplaats wisten te vertellen. 

En de verrader sliep niet. Zo was 
Gerrit Leistra, die het bevolkings-
register van Achtkarspelen vernie-
tigde, een acuut gezochte. Romke 
Stel, die we beschreven in drie arti-
kelen over het gevonden persoons-
bewijs, was eveneens een acuut 
gezochte. Beiden overleefden de 
oorlog. Wee degene waar zo’n 
persoon gevonden werd. Die hing 
een zware straf boven het hoofd, 
meestal het concentratiekamp. 
Van der Kam riskeerde nogal wat. 
Hoeveel een kort onderdak bij hem 
vonden is niet bekend. Begin 1942 
had hij er twee, te weten luitenant 
Streef en Willem Antonius Klaver. 
Deze laatste is de enige   waarover 
iets bekend is. Zijn geschiedenis 
illustreert het grote gevaar waar-
aan het gezin Van der Kam bloot 
stond. Klaver besefte dit maar al 
te goed, maar kon niet vertellen 
waarom hij moest onderduiken. 
Het was voor beiden veiliger dat 
zijn gastheren niet wisten wie hij 
was. Zijn schuilnaam was Chris 
van der Linde. Via relaties van Wim 
Speelman, ook een acuut gezoch-
te, kwam hij op doorreis bij Van der 
Kam. Na de oorlog schreef hij o.a. 
aan Van der Kam: “Ik weet niet of 
U toen, of zelfs nu, wist welk een 
risico U nam door mij op te nemen. 
Ik was door de duitsers ter dood 
veroordeeld en ontsnapte te elfder 
ure.” Klaver werd geboren op 29 
augustus 1918 te Hoorn als zoon 
van een remonstrantse dominee. 
Vóór de oorlog was hij stuurman 
op de Grote Vaart. Tijdens de mei-
dagen 1940 vocht hij bij de Greb-
beberg. Na de capitulatie zocht hij 
reeds diezelfde zomer contact met 
één der eerste verzetsgroepen De 
Geuzen, georganiseerd door Ber-
nard IJzerdraad. Het gebrek aan 
ervaring in het illegale werk was de 
oorzaak dat de groep volledig op-
gerold werd. Achttien leden wer-
den op 13 maart 1941 gefusilleerd. 
Jan Campert schreef hierover één 
der meest ontroerende gedichten 
van de verzetspoëzie: De achttien 
doden. Klaver wist te ontkomen 
en vluchtte naar Groningen. Hier 
kwam hij opnieuw in het verzet te-
recht. Samen met Gerrit Boersma 
werden beiden belangrijke perso-

nen in het Groninger verzet. In no-
vember 1941 liquideerde Klaver de 
belangrijke pro-Duitse politieluite-
nant Atema. Bos , een contactman 
van de SD, kreeg twee schoten in 
de borst. De aanslag op politiecom-
missaris Blank mislukte eveneens. 
Aan een tweede aanslag op 7 no-
vember1944 bij de Laatste Stuiver, 
hier door het verzet van 

Achtkarspelen, ontkwam hij 
opnieuw
Door verraad werden Klaver en 
Boersma op woensdag 26 novem-
ber 1941 gearresteerd. Bekend 
met wat hem te wachten stond in 
het Scholtenshuis, probeerde Kla-
ver voor een rijdende tram te sprin-
gen en  tegelijk zijn bewakers mee 
te sleuren. De poging mislukte, de 
tram stopte tijdig. Na een maand 
van scherpe verhoren, kregen ze te 
horen dat ze op dinsdag 6 januari 
1942 gefusilleerd zouden worden. 
Via een bewaker had het verzet 
met beiden contact. Op maandag 
5 januari ’s avonds om half elf ston-
den twee Duitse offi cieren voor 
de poort van het Huis van Bewa-
ring. Het waren Hendrik Rotte en 
Eisse Ritsema. In vloeiend Duits 

gelastte Rotte, leraar Duits, de ge-
vangenen Klaver en Boersma op te 
halen voor een verhoor. Geboeid 
en onder dreiging van pistolen en 
de goede raad geen grapjes uit te 
halen verlieten ze het Huis van Be-
waring. Een staaltje van moed en 
zelfbeheersing. Boersma dook on-
der in enkele andere provincies ver 
van Groningen. Daar ging hij ver-
der in het verzet ( spionnage). Hij 
stierf in maart 1945 in kamp Neu-
engamme. Ritsema overleed op 1 
februari 1943 in kamp Vught. Rotte 
overleefde de oorlog. Klaver kwam 
in maart 1942 via relaties van Wim 
Speelman bij Van der Kam terecht. 
Samen met luitenant Streef reis-
den ze via Leeuwarden per trein 
naar Brabant. “En verder via de pi-
lotenlijn naar Zwitserland, vandaar 
naar Spanje via Andorra, Portugal, 
Gibraltar naar Engeland”, aldus Kla-
ver. ”Ik maakte de oorlog op alle 
mogelijke fronten mee en eindigde 
als parachutist(luitenant).” Zijn hef-
tig oorlogsverleden bezorgde hem 
levenslang een oorlogstrauma. Kla-
ver overleed op 29 maart 1999 te 
Bilthoven.
 

Jasper Keizer

Een ondergrondse vluchtgang in Buitenpost tijdens WO II  deel -1-

“Er gaat een gerucht, dat”… en dan volgt een verhaal waarvan nie-
mand weet of het waar is. Een gerucht is twijfelachtig en kan ver-
anderen. In de loop der jaren kunnen details afslijten en/of overdre-
ven worden. En tenslotte verdwijnt het in de vergetelheid, waar-
mee dan ook  een eventuele kern van waarheid verloren gaat. Zo 
ontstond er na de oorlog ook het gerucht over een ondergrondse 
gang in ons dorp. Verscheidene inwoners hadden er wel van ge-
hoord, maar waren niet op de hoogte van het hoe en wat. Waar was 
die gang nu precies? Was het niet van de dokterswoning aan de 
Stationsstraat 19 naar de woning van Terpstra aan de Julianalaan 
30? Beide adressen waren wel middelpunten in de illegaliteit en 
gaven daardoor aanleiding om het in die richting te zoeken. Maar 
ook hierover hadden de direct betrokkenen weinig of niets verteld. 
Zeventig jaren na dato kan een enkeling je nog vertellen dat er “zo 
iets geweest is”. Het naspeuren van een aantal details maakte het 
alsnog mogelijk de laatste restanten van de werkelijkheid van dit 
gerucht met de illegale activiteiten daar omheen te bewaren.

Dr. Johan Piet van der Kam, man van het 
eerste uur. (eigen foto)

De ijzel die op dinsdag 5 januari onverwachts het normale leven enkele dagen behoorlijk 
platlegde in het Noorden van het land trof ook ons dorp. Dit leverde zowel schade, aan het 
pand van de Novi op de Bakkershoeke, als mooie taferelen op. Zo kon er volop geschaatst 
worden op de spekgladde wegen. Verder zag je veel mensen zich schuifelend richting 
winkels verplaatsen om toch de broodnodige booschappen binnen te halen. Wie buiten 
niets te zoeken had bleef lekker binnen bij de warme kachel. (foto’s: Hielke Boorsma)

De i jzelfoto’s

Hoveniersbedrijf  P. Douma
• Voor vakkundig snoeiwerk, tuinonderhoud en renovatie.
• Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eiken houten vaten.

West 92  -  Buitenpost  -  tel. 0511 543870 
www.tuinonderhoud-douma.nl  -  volg ons ook op facebook
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> Unieke handelsactie
Op 20 februari start voor de jeugd een bijzondere boekhandelsactie. Ook de plaatselijke boekhandel, The Read-
shop, doet hier aan mee. Voor € 1,- is een prachtig jeugdboek te koop! Boeken van onder andere Roald Dahl, 
Tonke Dragt, Astrid Lindgren, Thea Beckman, Jan Terlouw en vele anderen kunnen in Het Jaar Van Het Boek voor 
dit luttele bedrag worden aangeschaft. Voor meer informatie kan men zich wenden tot The Readshop.

Ut  de âlde doaze fan de Kr i te

Jongerein 1985. Op 23 febrewaris 1985 wie it safi er: de jongerein fan Klompmakker stiet op de planken by de Ridder. De wurkwize op 
wei nei dizze toanieljûn wie helder. Yn lytse groepkes waarden temas by de kop pakt en útspyle. Wie it de muoite wurdich, dan kaam it 
yn de map. De map siet no knap fol en soe soargje foar in moaie foarstelling. In fyfjintal koarte sketsen en lieten wie de rispinge fan in 
winterskoft alle freedtejûnen nei de iepenbiere skoalle en wurkje ûnder lieding fan Roel Klompmakker. Dizze earste ploech jongerein fan 
It Kritetoaniel bestie út: Maaike van der Bij, Marijke en Nynke Klompmakker, Lourens en Henk de Zee, Ybo de Haan, Marjan Schippers, 
Andrea van der Kuip, Jellie van Dijk, Paul Bergsma, Dieuwerke de Boer, Marleen van Veenen, Gosse Adema en Sieger de Vries. Op de 
foto in byld út de foarstelling mei fan links nei rjochts: Jellie van Dijk, Sieger de Vries, Henk de Zee, Paul Bergsma en Dieuwerke de Boer. 
Yn de BinnensteBuitenPost fan febrewaris op’e nij in foto út de âlde doaze fan de jongerein fan Klompmakker. 

Molen de Mûnts 
door Fred Raalten

Onderdeel 10: De Spil
Het bovenste lager, een ijzeren pen, draait in de lange spruit of een ijzer-
balk (van hout). Het onderste lager is de taats. De Mûnts is een poldermo-
len, maar bij graanmolens staan de werktuigen (maalstoelen) rondom de 
spil opgesteld. Een andere benaming voor spil is koningspil. Je hebt name-
lijk ook maalspillen en pelspillen. Op de foto zie je de windpeluw (onder). 
Dan het steenbed, dat zijn de plankjes, en daarop de gebroken halssteen. 
Je kunt zien dat de rechterhelft is verschoven, midden boven de bovenas. 
De gebroken halssteen is er de oorzaak van dat de molen even niet kan 
draaien. Een nieuw exemplaar moet op maat gemaakt worden.

Meldpunt  Bedr i jv igheid

door Dave

De foto

Veel belangstelling bij het afscheid van apotheker Erik Gerbrands op 31-12-2015. (foto: 
Hielke Boorsma)

Hé Leo 
volgens mij 
ijzelt het!

Echt?
Ik zal wel 

even kijken.
N-n-n-nee 

hoor!
Valt wel mee.

Fysiotherapie Buitenpost, met vestigingen in het Me-
disch Centrum Groenkamp en bij Bewegingscentrum 
Switte, heeft haar specialiteiten uitgebreid met kin-
derfysiotherapie en oncologische revalidatie. Na de 
behandelingen in het ziekenhuis breekt er voor u een 
nieuwe fase aan in het leven en na de kankerbehan-
deling zijn er vaak (rest)klachten, zoals vermoeidheid, 
een slechtere conditie, spierzwakte en dergelijke. In 
een Fit Op Weg beweegprogramma onder leiding van 
José Vos en/of Eeltsje Talstra traint u met andere (ex-
)patiënten, die net als u weten wat het is om gecon-
fronteerd te worden met kanker. Tineke Marinus is als 

kinderfysiotherapeut gespecialiseerd in het behande-
len van kinderen van 0 tot 18 jaar. Zij behandelt zowel 
problemen in de grof motorische- (kruipen, lopen, klim-
men, fi etsen) als de fi jne motorische (grijpen, schrij-
ven, veters strikken) ontwikkeling. Ze werkt samen 
met de ouders en zorgverleners en kan ook eventueel 
aan huis behandelen.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen, tel. 0511-542000, e-mail: 
info@fysiotherapiebuitenpost.nl of via: www.fysiothera-
piebuitenpost.nl.

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga

Uitbreiding specialisaties Fysiotherapie Buitenpost 




