
Populaire radiozender uit jaren ‘80/’90 bruist van herinneringen...
Afgelopen weekend was er een reünie van radio Desperado. Vanuit het pand van Henk ter Hoor werd, vanaf vrijdag tot zondag door de inmid-
dels op middelbare leef tijd gearriveerde oud radio-piraten non-stop live radio uitgezonden. Deze jongens waren van 1984 tot 1994 met (illegale) 
radio uitzendingen bezig en in heel Buitenpost en omgeving te horen. Dit weekend deed oude tijden herleven. . .  
Bovenste rij v. l .n.r. :  Frans Venema, Erik van der Wal, Sjerko Piersma, Peter Groenbroek , Piet Dijkstra, Gaatze Bosma (met pet), Hielke Jan Ellens, 
Uilke van der Meulen, Geer t Hiemstra. Voorste rij v. l .n.r. :  Klaas Dijkstra, Arjen Harmens, Willem Jan Ausma en Geer t Hiemstra. 
Op zaterdagavond 28 mei was er voor de oud-luisteraars ook nog een feestelijke muziekavond in The Point.
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Van de  redact ie
Mei
De Nationale Dodenherdenking op 
4 mei is goed verlopen. Meer dan 
300 mensen, jonger en ouder, ga-
ven blijk van belangstelling. Wat 
ook opviel was een duidelijk wer-
kende geluidsinstallatie bij het 
oorlogsmonument. Op 5 mei kon 
Bevrijdingsdag in vrede gevierd 
worden en dat is heel wat waard 
gelet op allerlei vormen van oor-
logsomstandigheden in de wereld. 
10 mei deed toch even terugden-
ken aan het feit dat ons land in 
1940 op die datum werd betrokken 
bij de Tweede Wereldoorlog en dat 
is al weer 76 jaar geleden. Een heel 
ander onder werp is de reünie van 
Radio Desperado in het weekend 
van 27, 28 en 29 mei. Zie foto voor-
pagina en misschien dat er elders 
in dit blad nog een memorabel ar-
tikel aan is gewijd. Waarschijnlijk 
staat er tevens op de voorpagina 
een artikel van de redactie over 
150 jaar spoor Leeuwarden-Gro-
ningen of anders op een volgende 
bladzijde. Dat deze spoorlijn op 1 
juni 1866 of f icieel in gebruik werd 
genomen, was vanzelfsprekend 
een bijzondere gebeurtenis. Bui-
tenpost aan het spoor is een be-
grip. Tot slot willen wij graag een 
nieuwe correspondente van onze 
krant introduceren. Alinda Elsin-
ga, die in de Mûnew yk woont, gaat 
een column voor haar rekening 
nemen. Het zal van haar inspira-
tie af hangen waarover ze gaat 
schrijven. Misschien min of meer 
in de geest van Gesien Leguijt, die 
kortgeleden met man en kinderen 
naar Noor wegen vertrok . Wij he-
ten Alinda welkom en we zijn be-
nieuwd hoe haar pennenvruchten 
eruit zullen zien. Ieder mens heef t 
zijn eigen stijl . Zij zal zich met foto 
voorstellen.

In september starten de herin-
richtingswerkzaamheden aan de 
Jeltingalaan. De eigenaren van ver-
schillende in de grond aanwezige 
nutsvoorzieningen hebben meer tijd 
nodig om kabels te verleggen waar-
door het niet lukt om nog voor de 
zomer het wegwerk aan te vatten. 
Het geeft ook de tijd nog enkele de-
tails uit te werken. Met name op de 
kruising met de Edisonstraat wordt 
nog gestudeerd. De herinrichting 
moet voor het einde van het jaar 
klaar zijn. Het idee om tegelijkertijd 
de parkeergelegenheid op sportpark 
‘De Swadde’ aan te pakken wordt 
losgekoppeld van het werk aan de 
Jeltingalaan. De afdeling Sport van 
de gemeente bekijkt nu of verhard-
ing en/of uitbreiding van het par-
keeroppervlak aldaar mogelijk is.

Na de zomer wordt ook de funder-
ing gelegd voor de voetgangersbrug 
over het spoor bij het station. De 
brug zelf wordt overigens op dit mo-
ment in de fabriek gebouwd. Plaat-
selijk Belang is benaderd om mee te 
denken over aan te brengen foto’s 
ter opsiering van de brug. De bouw 
van de voorziening moet ook voor 
het eind van dit jaar voltooid zijn. Dan 
moeten ondertussen ook het werk 
aan de herinrichting van het Station-
splein en de aanleg van het parkeer-
terrein ten noorden van het Station, 
of in volle gang zijn of hun voltooiing 
naderen. Het ingenieursbureau die 

de realisatie van het parkeerterrein 
doet hoopt nu, na enkele proble-
men, nog voor de zomervakantie los 
te kunnen gaan.

De Schoolstraat wordt opnieuw 
ingericht waardoor er een betere 
verbinding tussen De Kruidhof en 
het centrum van ons dorp ontstaat. 
Ook wordt het noordelijk deel van de 
straat autoluw gemaakt. Na de zomer 
wordt daarmee begonnen. Omdat 
tegelijkertijd  de riolering wordt ver-
nieuwd zal er zeker overlast zijn. In het 
voorjaar van 2017 wordt het zuidelijk 
deel van de Schoolstraat aangepakt. 
In principe zijn er nu ook geen belem-
meringen meer voor de nieuwbouw 
van de Poiesz in hetzelfde. Tot nu toe 
is er echter daarover nog geen ver-
dere duidelijkheid. Plaatselijk Belang 
hoopt niettemin van harte dat er na 
het jarenlange getouwtrek over de 
plannen van deze belangrijke mid-
denstander er geen kinken meer in 
de kabel komen.

Het blijft dikwijls tot het laatste moment spannend of aangekon-
digde ontwikkelingen in ons dorp ook daadwerkelijk van de grond 
komen. En dan, of de planning daarvan zal worden gehaald. Tenzij er 
alsnog roet in het eten gegooid wordt, gaan in de komende maanden 
een aantal grootschalige projecten in de openbare ruimte van het 
noordelijk deel van Buitenpost van start. De Jeltingalaan, het Sta-
tionsplein, de Edisonstraat en het noordelijk deel van de Schoolstraat 
worden dit jaar aangepakt. Het zuidelijk deel van de Schoolstraat en 
(hopelijk) de Poiesz supermarkt volgen dan volgend jaar.

Werkzaamheden noordelijk Buitenpost

Het plan van Solarfields werd door de selectiecommissie beoordeeld als 
een doelmatig en rustig plan dat op een goede manier landschappelijk 
wordt ingepast en een aantrekkelijke plek realiseert. In het ontwerp is 
er niet alleen ruimte voor de zonnepanelen maar is ook een vrij toegan-
kelijke fruitboomgaard ingetekend met picknickplaats, bloemenweide en 
bijenkasten. Aan de voorwaarde van de gemeente dat de inwoners van 
Achtkarspelen moeten kunnen participeren wordt ook voldaan. Financiële 
deelneming wordt mogelijk gemaakt door middel van obligaties en een 
zogenaamd gebiedsfonds. Verder gooide het plan ook op het gebied van 
duurzaamheid plan hoge ogen. Er wordt gesteld op de Sinnegreide vol-
doende stroom op te kunnen wekken voor ca 3.000 huishoudens.

Er is nog wel een weg te gaan voor het plan in uitvoering kan worden 
genomen. Solarfields zal als eerste een vergunning en vervolgens een  bij 
de rijksoverheid een SDE+ subsidie moeten aanvragen. Pas als deze beide 
zijn toegekend kan de schop in de grond. Al met al zal daarmee minimaal 
een jaar gemoeid zijn. De gemeente Achtkarspelen blijft overigens wel 
eigenaar van de grond en verhuurt deze aan Solarfields. Deze is dan ver-
antwoordelijk voor de zonnepanelen, de aankleding van het terrein en het 
onderhoud daarvan. Hoe de kwestie opgelost gaat worden van de veron-
derstelde archeologische waarde van het plangebied, is nog niet duidelijk.

Het Groninger bedrijf Solarfields is uitgekozen als eerste bedrijf 
waarmee de gemeente Achtkarspelen zal proberen de Sinnegrei-
de te realiseren. Van de drieentwintig geïnteresseerde bedrijven, 
waarvan uiteindelijk dertien een plan indienden, bleek het Gronin-
ger bedrijf de beste voorwaarden te hebben geboden. De selec-
tieprocedure was de eerste stap naar de aanleg van het veld met 
zonnepanelen op industrieterrein De Swadde.

De Sinnegreide weer een stap verder

Een vogelvluchtschets van het plan, gezien vanuit het zuidwesten. Het roze ingekleurde 
gebied is het beoogde terrein voor zonnepanelen en boomgaard. Het grijze gebied is 
de 5 hectare grond die gereserveerd blijft voor andere doeleinden, zoals een eventuele 
voorziening voor opvang van vluchtelingen.
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Opbrengst collecte Reumafonds
In de week van 21 t/m 26 maart is er de jaarlijkse collecte geweest van 
het reumafonds. Er zijn bijna 80 collectanten op pad geweest en in ver-
schillende winkels en bedrijven stond ook een bus. Dit heeft een bedrag 
opgebracht van € 3390,-. Dit was € 40,- lager dan in 2015, maar toch een 
prachtige opbrengst! Alle collectanten en gevers: hartelijk dank! Mocht u 
volgend jaar ook willen collecteren, dan horen wij het graag. Stuur dan een 
mail naar: dropshop@xsdsl.nl

Bronvermelding De vluchtgang
In de drie vorige edities van dit blad heeft u kunnen lezen over de vlucht-
gang in Buitenpost tijdens de tweede wereldoorlog. Daarbij zijn geen 
bronnen vermeld. Op verzoek van Jasper Keizer, die de stukken heeft aan-
geleverd, hierbij dan nog de bronvermelding.
Bronnen: Vijf jaar onvoorwaardelijk, Het Groninger Huis van Bewaring in 
bezettingstijd., Monique Brinks e.a.; Het Koninkrijk der Nederlanden in 
W.O. 2, dl.4, bl.638-645. dl.6 bl.677,dr. L. de Jong; Tijdwijzer, Pieter van 
der Kam; Ik neem het niet, bl.96, Evert Werkman;
Oorlogs- en verzetsmuseum, Groningen; 
Met dank aan de informanten: Juul Beerda; Nanning Bulthuis; fam. Hielke 
Jan Ellens; Tineke Haagen; Kees Kempenaar, Drachten; Joke van der Kam, 
Bennekom; Pier van der Kam Leusden; Willem Antonius Klaver, Oost-
voorne; Diederik Koning, Ommen; Roel Kramer; Jaap Noordhof; Jasper 
Pool, Surhuizum; Roel Roosma; Gerrit Terpstra, Utrecht; J. Weges, Nietap; 
Wietske  Wijnsma-Bulthuis, Nijeveen; fam. Michiel Zijlstra.

Het Molenerf
Dit betekent letterlijk het erf rond de molen. Echter, dit is veel groter dan 
men denkt. Je kunt een molen niet los zien van zijn omgeving: de biotoop. 
Met de nodige obstakels in de vorm van bomen of bebouwing, wordt 
de windvang ernstig verstoord, waardoor het moeilijk, zo niet onmogelijk 
wordt, te draaien. Bij De Mûnts zouden de struiken en bomen langs de 
sloot bij het fietspad dan ook gerooid moeten worden, zeker als te zijner 
tijd de vijzel vernieuwd gaat worden. De molen gaat dan immers zwaarder 
draaien en heeft zo dus meer wind nodig. Menige molen raakt op die 
manier haast onmerkbaar zijn vrije windvang kwijt. Bij waterradmolens 
dient men de problematiek met betrekking tot de stuwvijver in de gaten te 
houden en dus bijvoorbeeld nooit verpachten aan een visvereniging.

Popkoor Akkoord treedt op in 
Prinsentuin
Op zondagmiddag 12 juni vanaf 13.00 uur zullen in de Nassau-tuin op een 
vijftal podia ruim dertig koren gaan optreden. De centrale doelstelling is 
om koren een podium te bieden om hun kwaliteiten te tonen en een zo 
breed mogelijk publiek hiervan te laten genieten. Popkoor Akkoord uit Sur-
huizum en omstreken is een van deze koren die hier graag aan mee wil 
werken, want zingen verbindt en geeft energie. Popkoor Akkoord bestaat 
uit een enthousiaste groep vrouwen en mannen die met heel veel plezier 
muziek maakt, onder leiding van dirigente Sietske Smid uit Surhuizum, 
met begeleiding van een vast combo. Het repertoire bestaat uit bekende 
hits van vroeger tot recente popsongs en voor elk optreden wordt hieruit 
een selectie gemaakt die past bij het publiek en de gelegenheid. 

Meer informatie over popkoor Akkoord kunt u vinden op de website: 
www.popkoor-akkoord.webs.com

Tijdelijke sluiting Mariakerk
Vanaf 4 juli tot en met eind september gaat de Mariakerk dicht in verband 
met groot onderhoud aan het orgel. In deze periode zijn er in de Mariakerk 
geen kerkdiensten en andere activiteiten mogelijk. De kerkdiensten van 
de Protestantse Gemeente Buitenpost zullen allemaal plaatsvinden in de 
Kruiskerk aan de Voorstraat. Over de Mariakerk en het orgel is onlangs ook 
een boek verschenen, geschreven door Garmt Bouwman, die dit orgel vele 
malen bespeeld heeft. Het boek telt 188 pagina’s en kost €17,50. Het is 
verkrijgbaar via Klaas de Jonge, tel. 542242 of email k.h.dejonge@chello.nl.

Deze herdenking is op 4 mei jongstleden goed verlo-
pen. De medewerking van diverse mensen speelde 
hier een positieve rol in. De herdenkingsdienst in de 
Fonteinkerk en de stille tocht getuigden van bijzondere 
belangstelling en dat kan tevens gezegd worden van 
het samenzijn bij het oorlogsmonument. Praktisch alle 
leeftijdsgroepen waren daar aanwezig. Dat de jeugd, 
onder wie jongere kinderen, vertegenwoordigd was, 
is een zaak van gewicht. Het is belangrijk dat, waar 
het bij deze herdenking om gaat, aan de jonge(re) ge-
neratie wordt doorgegeven. De basisscholen zoals De 
Fontein, De Lichtbron en De Mienskip werken daar 
vol overgave aan mee. Oorlog en vrede komen aan 
de orde en aan de hand hiervan maken leerlingen een 
voordracht of gedicht. Het resultaat daarvan wordt in 
de kerk en bij het monument ten gehore gebracht. Dat 
de geluidsinstallatie helder en duidelijk werkte, was 
een bijkomend voordeel. De medewerking van brass-
band Concordia is onmisbaar, omdat dit mede de sfeer 
bepaalt. De trompettist, die het taptoe-signaal blies, 
verdient ook op deze plaats een pluim, omdat hij de 
laatste noot liet klinken tot de eerste klokslag van 20.00 
uur. De inzet van scouting De Brimzen geeft tevens 
cachet aan de zaak. Het was deze keer zelfs zo dat ze 
op kamp waren in Zuidlaren en speciaal naar Buiten-
post terugkwamen om de plechtigheden bij het monu-
ment in goede banen te leiden. Daar hoorde ook het 

uitdelen van rozen bij. Die rozen werden gesponsord 
door Yucca en Bloemtique in de Kerkstraat. Bouwbe-
drijf A. Bulthuis & Zoon was andermaal bereid zorg te 
dragen voor de spandoeken met de tekst: Jij herdenkt 
toch ook? Verder gaven drie verkeersregelaars acte de 
présence bij het begeleiden van de stille tocht. De ge-
meente zorgde voor uitrusting en aankleding van het 
monumentterrein. Het 4 mei-comité spreekt hierbij 
zijn waardering uit voor alle vormen van medewerking, 
óók van diegenen, die hier niet genoemd zijn. 

Terugblik op de Nationale Dodenherdenking

Ruim veertig personen hebben zich reeds aangemeld 
voor deelname aan de musical Ester. Daar kunnen ech-
ter nog meer bij! Vooral bij de mannen en bij de jonge-
ren rekent de organisatie nog op de nodige versterking 
op het gebied van zang, toneel en muziek. 

Van en voor het dorp Buitenpost
De musical Ester is een initiatief van de Protestantse 
kerk Buitenpost Het is een moderne bewerking van 
het Bijbelboek Ester dat gaat het over de ontheemding 
en de bedreiging van het joodse volk. Dit thema sluit 
ook heel goed aan bij de huidige vluchtelingenproble-
matiek. Het is met nadruk een project “van en voor 
het dorp Buitenpost”. Jongeren en ouderen, kerkelijk 
of niet, zijn van harte uitgenodigd om aan deze musical 
mee te doen. Naast zangers (solisten en koorleden), 
muzikanten, acteurs en dansers zijn mensen nodig 
voor onder andere het ontwerpen en het vervaardigen 
van het decor, attributen en kleding en hand- en span-
diensten. De uitvoering van de musical staat gepland 
voor de weekenden van 31 maart en 7 april 2017.

Workshops 
De eerste workshop was op zondag 29 mei, de vol-

gende workshops zijn op 12 juni, 26 juni en 10 juli 
waarna uiteindelijk de verschillende rollen, taken en 
partijen verdeeld worden. De organisatie hoopt dat 
nog meer dorpsgenoten zich aanmelden en mee doen 
om dit project tot een succesvol evenement in ons 
dorp te maken! 

Repetities
Atsje Lettinga van De Muzykpleats Buitenpost regis-
seert de musical. Zij heeft haar sporen meer dan ver-
diend bij verschillende Iepen loftspullen en musicals. 
De repetities beginnen in september 2016 op de zon-
dagavond en lopen door tot de uitvoering van de mu-
sical. De repetities worden in blokken verdeeld. Het 
is dus niet zo dat de deelnemers steevast iedere zon-
dagavond aanwezig moeten zijn. Van tevoren wordt 
daarvoor een rooster opgesteld.

Aanmelden
Mensen kunnen zich aanmelden via het formulier op 
de website: www.pknbuitenpost.nl of een mail sturen 
naar agvtbuitenpost@hotmail.com onder vermelding 
van naam, e-mail, leeftijd en wat zij in of rond de musi-
cal kunnen doen.

Buitenposter plan voor musical Ester komt tot bloei!

En leerling van De Mienskip leest een gedicht voor. (foto: Hielke 
Boorsma)

In de omgeving van peuteropvang De Krobbekûle aan de Schoolstraat zijn een tiental 
vleermuizenkasten opgehangen. (foto: Hielke Boorsma)

De foto

Op vrijdag 16 september wordt er van 11.00-18.00 uur 
een handwerkmarkt in het centrum van Buitenpost ge-
houden. Zo’n vijftig deelnemers laten u zien wat voor cre-
aties ze gemaakt hebben van onder andere brei- en haak-
garen, stof en vilt. Uiteraard kunt u ook bij hen materialen 
kopen zodat u daarna thuis zelf aan de slag kunt gaan. Te-
vens kunt u tijdens deze markt kennismaken met tal van 
oude handwerkambachten. De demonstratrices laten u 
onder meer kennismaken met de ambachten goudbordu-
ren, naaldschilderen, frivolité, hardanger en arcissies. Op 

onze facebookpagina Handwerkmarkt Buitenpost zullen 
wij geregeld nieuws over de markt publiceren. Door deze 
pagina te liken wordt u automatisch op de hoogte gehou-
den. Ook kunt u via deze pagina nog even nagenieten van 
de succesvolle markt van 2015 door het fotoalbum van 
dorpsfotograaf Hielke Boorsma te bekijken. Voor meer 
informatie over deze markt kunt u contact opnemen met 
Hannie Rienks-de Jong (tel. 544429/0634639141) of met 
Greetje Haagen (tel. 542351) of mailen: handwerkmarktb
uitenpost@gmail.com.

Handwerkmarkt Buitenpost

De voorbereidingen van de Charles Dickens Kerstmarkt 
van 10 december zijn in volle gang. De organisatie is 
druk bezig met het benaderen van standhouders, be-
oefenaars van oude ambachten, koren, muzikanten en 
sponsoren om dit evenement even succesvol te kun-
nen maken als in voorgaande jaren. We hebben Cees 
van Denderen bereid gevonden ons team te verster-
ken en heten hem van harte welkom in ons midden. 
Cees zal zich bezighouden met de muziek en het be-
naderen van koren en muzikanten. Eveneens is hij het 
aanspreekpunt voor vrijwilligers. Wilt u informatie over 
hoe u zich op kunt geven voor de kerstmarkt of heeft 
u nog een tip, dan kunt u contact opnemen met Han-
nie Rienks-de Jong, tel. 544429/06 34639141 of via 
e-mail: kerstmarktbuitenpost@gmail.com. Eveneens 
kunt u via dit mailadres contact met Cees opnemen 
als u zich op wilt geven als vrijwilliger voor hand en 
spandiensten tijdens de markt.

Charles Dickens Kerstmarkt

Acher v.l.n.r.: Lieuwe van der Wijk, Ieme van der Velde en Cees 
van Denderen. Voor v.l.n.r.: Lolkje Boorsma, Hannie Rienks en 
Greetje Haagen. (eigen foto)

Spits gezegde

N i e t s  d o e n  i s  o n t z e t t e n d  m o e i l i j k ,
j e  w e e t  n o o i t  w a n n e e r  j e  k l a a r  b e n t .

mailto:dropshop@xsdsl.nl


PBB Van de bestuurstafel...

mei 2016
De afsluiting van het sociaal experiment met een inspiratieavond was 
een succes. In een informele sfeer werd ver teld over diverse activiteiten 
in ons dor p. Zo kwamen onder meer de uitgestelde kof f ie, de succesvol-
le overname van de Kûpe door een vrijwillig bestuur, de speelgoedbank 
en de kerstmarkt aan het woord. Het succes van deze avond was vooral 
dat de vrijwilligers contact met elkaar zochten en de mogelijkheden 
tot samenwerking overlegden.
Er zijn al meerdere projecten in voorbereiding in het kader van Kultu-
rele Haadstêd 2018 . Zo wordt er overal in de provincie en ook in Buiten-
post al druk gehaakt om in 2018 het guiness worldrecord te bereiken 
met een vijf voetbalvelden groot gehaakte sprei. Vrijwilligers zijn nog 
steeds welkom, je hoef t niet te kunnen haken, dat leer je vanzelf. Ook 
restjes wol kunnen goed gebruikt worden.  De groep haaksters willen 
ook speciale spreien haken, bijvoorbeeld in de vorm van de Buitenpos-
ter vlag. Daar voor moet wol worden aangeschaf t. Het bestuur van 
Plaatselijk Belang heef t hier voor € 350,- subsidie beschikbaar gesteld. 
Heef t u nog wol over of wilt u zich als  vrijwillig haakster aanmelden: it 
Koar tling weet wanneer de maandelijkse haakbijeenkomsten zijn. 
Op onze jaarlijkse ledenvergadering kwam er uit het publiek het idee om de 
rotondes bij Buitenpost in 2018 te versieren, om zo duidelijk te maken waar 
het centrum van Buitenpost is en dat het er bruist. Wie heeft een leuk idee? 
Er is al geopperd om bijen te plaatsen in het kader van het project Silence 
of the bees. Er zijn vast mensen die dit idee willen vormgeven of een ander 
leuk idee hebben. Meldt u aan bij een van onze bestuursleden! 
Er zijn genoeg vrijwilligers die mee willen denken over een energiecoö-
peratie in Buitenpost. Naast par ticipatie in de Sinnegreide is het mis-
schien ook mogelijk om als coöperatie gezamenlijk goedkoop energie in 
te kopen. Ik doe zelf mee aan een coöperatie op Ameland, waarmee ik 
zeker € 20,- per maand bespaar. Als we als energiecoöperatie Buitenpost 
dit mogelijk gaan maken, dan doen we een oproep hier in de Bibupost.

Verenigingen en scholen Let op ! ! !
De gemeente heef t van 2016 tot 2022 een project om z wer f vuil te vermin-
deren. In vijf rondes wordt Buitenpost en omgeving door vrijwilligers 
schoongemaakt. Daar voor zijn naar schat ting 25 vrijwilligers nodig. 
U kunt voor uw club daarmee ongeveer € 1000,- verdienen. Het project 
wordt door PBB georganiseerd. U kunt zich bij een van de bestuursleden 
aanmelden. En nog een oproep voor vrijwilligers en/of verenigingen. U 
heef t misschien gelezen over onze actie om nieuwe leden te wer ven. 
Het idee was om spor t verenigingen die voor ons op pad gaan per nieuw 
lid € 2 ,50 (de helf t van de contributie) te geven. De verenigingen die we 
hebben gepolst, zagen geen mogelijkheid. Welke verenigingen of welke 
personen willen wel voor ons op pad? 
Voor alle vragen en oproepen kunt u mailen naar onze secretaresse: 
leoniekramer @live.nl.

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

C O L O F O N
Jaargang 17, nr. 7, mei 2016
De Binnenste Buiten Post is een uit-
gave van de Stichting Dorpsblad ‘De 
Binnenste Buiten Post’. 

O p l a g e :
2800 exemplaren
verschijnt 11x per jaar

R e d a c t i e :
Wim Ausma  tel. 541658
Karin van IJsseldijk tel. 06 40013382
Johan Kootstra tel. 541322
Nynke Kuipers tel. 06 28113411
Piet Pettinga  tel. 540014
Cathy Pot  tel. 544988
Liesbeth Ribbink tel. 543948

C o r r e s p o n d e n t i e :
redactie.bibupost@gmail.com 
 
K o p i j :
De kopijbus bij ‘The Readshop’ of via
e-mail: bibupost@gmail.com
Website: www.binnenbuitenpost.nl

A d v e r t e n t i e a c q u i s i t i e :
Inlichtingen over advertenties: Ursula 
Groenhart, tel. 06 48939919, e-mail: 
ursulagroenhart@upcmail.nl

B e z o r g i n g :
Vragen en klachten over de bezorging: 
Piet Pettinga, tel. 540014/06 12325671, 
e-mail: p.pettinga8@chello.nl

D r u k :  
Hoekstra Krantendruk Emmeloord
Zet- of drukfouten voorbehouden.

Exemplaren zijn ook af te halen in 
The Readshop, It Koartling en 
de bibliotheek.

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

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 20 juni 2016.

De volgende editie verschijnt 
in week 26 van 2016.

™
> Twaalf particuliere gronden heeft de ge-
meente Achtkarspelen aangeboden gekregen 
voor opvang van vluchtelingen. De komende 
weken beoordeelt de gemeente, samen met 
het COA de aangeboden gronden. Ze moe-
ten minimaal 2,5 tot drie hectare zijn, voor de 
opvang van 300 tot 350 vluchtelingen. Ook 
moet sprake zijn van ”een acceptabele huur-
prijs”. Voldoen de gronden niet, dan kiest het 
college voor het terrein De Swadde.
> De gemeente Achtkarspelen heeft besloten 
verder te bezuinigen op het groenonderhoud. 
Eén van de maatregelen is om stukken sierga-
zon binnen de bebouwde kom maar één keer 
per jaar te gaan maaien. Extensief maaibeheer 
wordt ook in Buitenpost uitgevoerd. Inwoners 
die siergazons in hun buurt willen behouden, 
om deze gezamenlijk te onderhouden, kun-
nen contact met de gemeente opnemen.
> Van een 1 aprilgrap was geen sprake. Het 
computernetwerk van de gemeenten Acht-
karspelen en Tytsjerksteradiel werd op die dag 
getroffen door een computervirus. Daardoor 
is een deel van de data op de servers verloren 
gegaan. De schade bleef beperkt dankzij de 
back-up van donderdag 31 maart, waarmee 
de medewerkers van de ICT afdeling het 
grootste deel van de data konden terughalen. 
Maar een deel van de dagproductie van vrij-
dag moet als verloren worden beschouwd. 
De gemeenten werken samen. Sinds een 
paar jaar hebben zij een gemeenschappelijk 
computernet.
> Een koekactie vond tafeltennisvereniging 
Buitenpost niet meer van deze tijd. In plaats 
van bij mensen langs de deuren te gaan en 
ze koek of toiletpapier te verkopen, hielpen ze 
hen juist van iets af. De vijftig leden van de 
tafeltennisvereniging haalden huis aan huis 
kapotte elektronica op. Die verkoopt de club 
vervolgens weer aan een recyclebedrijf, dat 
er de waardevolle metalen uithaalt. Haalde de 
club met de zoete verkoopacties nog onge-
veer € 400,- tot € 500,- op. Nu denkt de TTV 
met de elektronica zeker het dubbele binnen 
te halen.

Al gelezen?

D e  B i n n e n s t e  B u i t e n  P o s t       pag ina 3

> Zaterdag 4 juni open dag cultuurcentrum de Wâldsang
Iedereen die overweegt een muziekinstrument te leren bespelen en/of 
informatie wil over muzieklessen is van harte welkom. 
De open dag is verdeeld over twee leslocaties: 
10.00-12.00 uur Buitenpost (de Ring 1a): cello, contrabas, dwarsfluit, 
gitaar, klarinet, piano, saxofoon, slagwerk, viool, zang.
13.00-15.00 uur Burgum (Schoolstraat 90):  accordeon (vanaf 14.00 uur), 
cello, contrabas, dwarsfluit, gitaar, klarinet, saxofoon, slagwerk, viool, zang.
Juni is bovendien Open lesmaand. Belangstellenden kunnen op afspraak 
met de docent van hun keuze (hun gegevens staan op: www.cultuurcen-
trumdewaldsang.nl) een les bijwonen en zich laten informeren.

Meldpunt  Cultureel

Iconen expositie in Doopsgezinde 
kerk tijdens feestweek
Vanaf zaterdag 30 juli t/m woensdag 3 augustus is in de Doopsge-
zinde Kerk aan de Julianalaan 12 een bijzondere expositie te bezichtigen 
van iconen die gemaakt zijn door Jetty Bus uit Assen (oud inwoonster uit 
Buitenpost) en Dieke Riemersma uit Leek. Beide kunstenaressen zijn on-
geveer acht jaar geleden begonnen met het schilderen van iconen en heb-
ben van professionele leermeesters de techniek van het icoon schilderen 
ontwikkeld. Het schilderen van iconen is een echte passie geworden. Nog 
steeds wordt door middel van het volgen van opleidingen of workshops de 
kennis en techniek verder uitgediept en verfijnd. Het woord icoon stamt 
uit het Grieks (eikon) en betekent letterlijk: beeld. Iconen zijn religieuze 
objecten die een belangrijke functie hebben binnen de Oosters Orthodoxe 
Kerk. De icoon neemt daar dezelfde plaats in als het geschreven woord, 
het evangelie, en maakt deel uit van de eredienst. De icoon wordt ge-
acht de persoon, die afgebeeld wordt, werkelijk aanwezig te doen zijn. De 
icoon probeert zichtbaar te maken wat onzichtbaar is en door de icoon zou 
de beschouwer in aanraking komen met de eeuwige en onveranderlijke 
waarheid. Beide kunstenaressen zijn tijdens de openingstijden aanwezig. 

Openingstijden:
Zaterdag 30 juli: 13.30-17.00 uur (Tsjerkepaad)
Zondag 31 juli: 10.00-12.00 uur (opening)
Maandag 1 augustus: 14.00-17.00 uur
Dinsdag 2 augustus: 14.00-17.00 uur
Woensdag 3 augustus: 09.30-17.00 uur
De entree is vrij.

Nij boek Ate Grypstra
Skriuwer en (eks-doarps)dichter 
Ate Grypstra (1973) wennet yn 
Bûtenpost. Hy is bekend as 
berne- en jeugdboekeskriuwer. 
Sa skreau hy bygelyks Grutte 
Pier: Krús fan de Hollanner, de 
histoaryske jeugdnovelle dy’t 
yn kombinaasje mei it ynter-
nasjonale kompjûterspul Cross 
of the Dutchman ferskynde. Ek 
de spannende huverroman It 
beest fan de Westereen is fan 
syn hân. 

Grypstra syn lêste boek Femke 
faalt spilet him benammen ôf 
yn Bûtenpost. De fyftjinjierrige 
haadpersoan Femke Koning 
wurket yn de lokale snackbar 
De Punt, sit op it Swadde Kol-
leezje en drumt yn in hardrock-
band. Se komt út in nochal problematysk gesin, mei ôfwêzige âlders en in 
game-ferslave broerke. Femke krijt yn it boek aardich wat ellinde oer har 
hinne en se fynt boppedat dat se sels alle kearen wer tekoartsjit. Gelok-
kich binne der ek de nedige ljochtpuntsjes yn har libben, sa as har freons-
kip mei Jellien en har ferkearing mei gitarist Lennard.

Femke faalt waard yn earste ynstânsje allinne as e-book publisearre by de 
Afûk. It wie it earste Fryske jeugboek dat yn dy foarm útkaam. De roman 
waard yn 2016 nominearre foar de Simke Kloostermanpriis, de belangryk-
ste bekroaning foar Fryske berne- en jongereinliteratuer. Nei oanlieding 
fan de nominaasje is it boek no ek op papier útbrocht en foar €12,50 by 
Fryske boekhannels te krijen, fansels ek yn Bûtenpost en omkriten!

Nieuwe adverteerders
We verwelkomen als nieuwe adverteerders Autoland van den Brug en 
Uitvaartzorg Honestus. Van deze laatste kunt u meer informatie lezen in 
de rubriek Bedrijvigheid.

De foto

Zaterdag 21 mei werd er gewandeld door de natuur in Buitenpost en Kollum en onderweg 
kon je op diverse locaties eten en drinken van producten uit de omgeving. (foto: Hielke 
Boorsma)

Spits gezegde

Tw i j f e l  i s  h e t  b e g i n  v a n  w i j s h e i d .
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Waar krijg je voor tien euro tegenwoordig nog 
een mooie dag? Thijs de Vries staat positief in het leven

In Buitenpost komt de naam Egyp-
te voor als veldnaam. De naamkun-
dige Karel F. Gildemacher geeft in 
zijn boek Friese plaatsnamen twee 
verklaringen voor die benaming. 
De  lokale aanwezigheid van zand 
zou associaties uitlokken met ver-
halen uit de bijbel (Exodus: de reis 
door de woestijn). Het zou ook 
kunnen dat er op die plek zigeu-
ners of ‘gipsys’ hun kamp hadden 
opgeslagen. Een andere uitlegger 
meent dat de ambtenaar van de 
burgerlijke stand de naam verzon 
in de tijd van Napoleon. 

Goede tijden
Thijs werd 48 jaar geleden op de 
plek geboren waar hij nu woont. 
“Enkele jaren nadat mijn vader 
overleden is, verhuisde mijn moe-
der naar het dorp en zijn wij hier 
komen wonen.” Ook zijn werk 
vond Thijs in Buitenpost. “Ik heb 
21 jaar bij de Rabobank gewerkt. 
Ik ben begonnen bij de Rabobank 
in Kollum. De bank werd steeds 
groter, maar ik kende elke collega. 
Ik heb hier een geweldige tijd ge-
had. Ik heb altijd werk gehad waar 
ik mijn eigen gang kon gaan. Dat 
paste goed bij mij. Ik was ook wel 
los vertrouwd, om het zo maar te 
zeggen. Ik ben begonnen op de 
boekhouding, daarna werd ik sy-
steembeheerder en later ben ik in 
de marketing terecht gekomen. Ik 
was vooral een vraagbaak waarbij 
je niet veel contact had met klan-
ten. Ik ken wel heel veel mensen. 
Daarom werd ik soms ook ge-
vraagd om mee te gaan naar een 
klant of bij een gesprek aanwezig 
te zijn. Ook was er wel eens een 
lastige klant die ik kende, en die 
kwaad in een spreekkamer bleef 
zitten. Ik ging dan even een kopje 
koffi e met hem drinken en dan 
ging de bui vanzelf weer over.”

Slechte tijden
Daarna kwam de fusie met Drach-
ten. “We waren toen met ruim 400 
collega’s. Er gingen kantoren slui-
ten. Ook het kantoor in Buitenpost. 

Dit heeft mij erg geraakt. Ik kan me 
voorstellen dat veel klanten zich 
hierover kwaad hebben gemaakt. 
Maar aan de andere kant kwamen 
er steeds minder klanten binnen 
de bank. Dus voor beide valt iets 
te zeggen. De wereld verandert 
enorm.” Door de reorganisatie van 
de bank is Thijs helaas boventallig 
geworden en moet hij er per 1 juni 
uit. Gelukkig is hij optimistisch van 
aard. “Ik ben gezond en heb een 
fi jn gezin. Je bent je baan dan wel 
kwijt, maar het is denk ik ook wel 
eens goed om een keer wat anders 
te doen”, vindt hij. “Ik mag hopelijk 
nog twintig jaar werken en dan wil 
ik ook iets doen wat ik leuk vind. 
Een jaar of zeven geleden heb ik de 
opleiding fi scaal adviseur gedaan. 
Daarna ben ik aan huis een admini-
stratiekantoor gestart. Ik doe voor 
bedrijven en ZZP’ers de complete 
boekhouding, jaarrekening en fi s-
cale aangiftes. Ik heb in de loop der 
jaren veel klanten gekregen, maar 
ik kan er nog niet van leven.” 

Voordat Thijs boventallig werd solli-
citeerde hij bij de fi nanciële recher-
che. “Ik kwam er niet door en ben  
toen een opleiding particulier re-
chercheur bij een particulier recher-
cheurbureau begonnen. Als ik dat 
diploma heb, moet ik een vergun-
ning bij het Ministerie van Justitie 
aanvragen en dan wil ik me richten 
op fi nanciële fraude. Dat lijkt me 
prachtig werk. Als ik dat naast mijn 
administratiekantoor zou kunnen 
doen, zou dat geweldig zijn.”
‘Bij de pakken neerzitten’ is een uit-
drukking die Thijs niet kent. “Nee, 
want daar heb je niks aan. Ik heb 
een mooie tijd bij de bank gehad. 
Ik kijk nu vooruit. Ik ben in de ge-
lukkige positie dat ik zo’n karakter 
heb.”

Penningmeester
In 2009 werd Thijs gevraagd om 
deel uit te maken van het bestuur 
van de Stichting Paardensportcom-
missie. “Ik ben opgegroeid tussen 
de koeien en de schapen, maar een 
paardenman ben ik niet. De voor-
malige voorzitter kwam bij mij en 
zei: ‘Je moet je ook eens wat inzet-
ten voor de maatschappij’. Tot mijn 
verbazing vroeg hij mij voor het be-
stuur van het Concours Hippique. 

Ik meende dat dat alleen voor de 
elite was weggelegd.” Van ouds-
her zaten er alleen notabelen in de 
Paardensportcommissie, compleet 
in pak met hoed. “Dat hebben we 
nog, een pak en hoed”, zegt Thijs. 
“Maar dat is op elk concours hoor. 
Vroeger bestond het bestuur uit de 
Club van dertien. Tegenwoordig 
zijn we met z’n zevenen en zitten 
er ook vrouwen in het bestuur. Het 
is moeilijk om nieuwe bestuursle-
den te vinden, maar zoals het nu 
lijkt komen er binnenkort twee 
jonge bestuursleden bij.” 
Thijs kwam er als penningmeester 
achter dat het Concours Hippique 
een compleet bedrijf is. “Met een 
begroting van tussen de 60 en 
70.000 euro kun je niet achterover 
leunen”, wil hij maar zeggen. “De 
entree aan de kassa kost tien euro. 
Waar krijg je voor tien euro tegen-
woordig nog een mooie dag? In de 
voorverkoop en via internet is het 
goedkoper. Kinderen tot en met 
veertien jaar hebben ook nog eens 
gratis toegang.” Mensen kunnen 
nu al kaarten bestellen via: www.
chbuitenpost.nl 

Sponsoren
De sponsoring ging in de tijd van 
de Club van dertien veel gemak-
kelijker. “In de loop van de jaren 
hebben we redelijk wat grote 
sponsoren verloren. We proberen 
naast grote sponsoren nu kleinere 

sponsoren te werven zodat er 
meer spreiding is. We stellen geen 
contract op, maar we willen wel 
graag een relatie met een spon-
sor opbouwen. Onze inkomsten 
ontvangen we voor een gedeelte 
uit het entreegeld, maar we zijn 
verreweg voor het grootste deel 
afhankelijk van onze sponsoren. Je 
moet als bestuur dus actief bezig 
zijn. Het komt niet vanzelf binnen. 
We bieden onze sponsoren ook 
wat. Naast een mooie dag op het 
concoursterrein biedt onze tent 
een geweldige gelegenheid om te 
netwerken. Iets wat ook niet on-
belangrijk is tegenwoordig. Door 
samen te werken met sponsoren 
moet je tot iets komen waar je bei-
de voordeel uit kunt halen. Wij een 
concours, zij de zaken.
Daarnaast wil ik ook de vrijwilligers 
noemen, waar we veel aan te dan-
ken hebben. Zonder sponsoren en 
vrijwilligers geen Concours Hip-
pique in Buitenpost.”

Publiekstrekker
Enkele jaren geleden is op initiatief 
van oud-bestuursleden de Club van 
Honderd opgericht. “Zo’n zestig 
leden die het concours een warm 
hart toedragen, doneren 100 euro 
per jaar. In ruil daarvoor krijgen ze 
een geweldige dag. Je moet cre-
atief zijn om nieuwe inkomsten te 
genereren.
Een grote kostenpost is het prijzen-

geld. Wij zijn landelijk een bekend 
concours en de top van de paarden-
sport komt hier naar toe. Rijders 
komen graag naar ons concours 
ook vanwege het prijzengeld en de 
sfeer. Een andere grote kostenpost 
zijn de tribunes. Sinds twee jaar zijn 
de tribunes grotendeels overdekt. 
We zijn natuurlijk altijd afhankelijk 
van het weer. De tribunes bieden 
niet alleen bescherming tegen de 
regen, maar ook tegen de zon. In 
2002 is het concours afgelast. Dit 
heeft een vermogen gekost. Alles 
was al opgebouwd toen het werd 
afgeblazen. Je loopt wel een risico, 
dus je moet een buffer hebben om 
zoiets op te vangen. Je wilt wel 
dat het Concours Hippique blijft 
bestaan. We promoten een stuk 
Friese cultuur in de vorm van het 
Friese Paard voor de sjees en het 
is natuurlijk een enorme publieks-
trekker voor ons dorp. Bedrijven 
die sponsor van ons mooie evene-
ment willen worden of mensen die 
lid willen worden van de Club van 
Honderd zijn van harte welkom!” 
(zie:secretaris@chbuitenpost.nl)
 
Zijn mening over de commissie 
heeft Thijs inmiddels bijgesteld: 
“Je kunt nooit eerder oordelen dan 
wanneer je er zelf in zit.”

Buitenposter van de maand is Thijs de Vries. Echte Buitenposters 
kennen hem als Thies. Beide namen betekenen hetzelfde, namelijk 
dat hij een geschenk van de Heer is. Het plekje waar hij woont is 
ook een geschenk. Net even buiten het dorp woont en werkt hij 
aan de weg die Egypte heet. Zijn hobby is het houden van schapen. 
Hoewel hij nog nooit op een paard heeft gezeten, is hij ook pen-
ningmeester van de Stichting Paardensportcommissie.

Thijs de Vries tussen zijn schapen. (foto: Nelleke Kemps-Stam)

door Dave

Oeps...
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De spoorwegfoto’s

Deze foto’s van Kees de Meer kreeg Hielke Boorsma van Hielkje, de dochter van Kees. Kees was overwegwachter bij de spoor-
wegen in het Oost, hij bediende de seinen en de spoorwegbomen vanuit het spoorwachtershuisje op nr. 47. Kees de Meer, 
geboren op 3-1-1908 en gestorven op 31-10-1984, trouwde op 22 juni 1929 met Geeske Lourens, geboren op 28-5-1909 en 
gestorven op11-9-1986. (foto’s: Hielkje)

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

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 17 juni.

Oplossing prijspuzzel maart.
De puzzel in het maartnummer heeft 27 correcte inzendingen 

opgeleverd! De oplossing luidde: sneeuwklokjes. 
De winnaar is: J van der Heide, Oude Havenstraat 9.

Pri jspuzzel
door Gryteke van IJsseldijk

hemelvaar t

lammetjes

pinksteren

grasmaaien

kwikstaar t

ooievaar

vakantie

eieren

karakiet

moederdag

t weelingen

Boekpresentatie en orgelconcert
Zondag 24 april was er om 15.00 uur de boekpresentatie over 
de Mariakerk en haar orgel door Garmt Bouwman. Het ge-
heel werd opgeluisterd door een orgelconcert van Theo Jelle-
ma, organist van de Grote Kerk in Leeuwarden. De voorzitter 
van de kerkenraad, Klaas de Jonge, leidde de presentatie in. 
Daarna speelde Theo Jellema een paar stukken, waaronder 
enkele werken die door Garmt Bouwman geschreven zijn. 
Hierna vertelde Garmt iets over zijn boek. De aanleiding tot 
het schrijven was de aankomende restauratie van het orgel. 
Toen de restauratie ter sprake kwam, adviseerde de directeur 
van de orgelmakerij, die het orgel in onderhoud heeft, het 

orgel te laten beoordelen door een deskundige orgeladviseur. 
Daarvoor was bronnenonderzoek nodig en daarom is Garmt 
het kerkelijk archief ingedoken om alles wat het orgel betreft 
te doorzoeken. Hij besloot ook de kerk in zijn onderzoek te 
betrekken. En zo ligt er nu een boek dat uit twee delen be-
staat. Het eerste deel gaat over het exterieur en het interieur 
van de kerk en de toren, en het tweede deel gaat over het 
orgel en de organisten.
Het boek kost € 16,50 en is te bestellen bij Garmt Bouwman, 
De Lange Schoor 34, Buitenpost (tel. 0511-542784; e-mail: 
gdbouwman@hetnet.nl).

Garmt Bouwman tijdens de presentatie van zijn boek ‘De Mariakerk te 
Buitenpost’. (eigen foto)
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De uitvinding van de stoomma-
chine aan het eind van de 17e 
eeuw leidde tot de ontwikkeling 
van de eerste stoomtrein door 
Trevithick in 1804. Daaropvolgend 
werden er in de eerste helft van de 
19e eeuw overal in Europa in rap 
tempo spoorlijnen geopend. Maar 
Nederland was destijds hierin be-
slist geen koploper. Pas in 1830 
werd een commissie ingesteld om 
de wenselijkheid van aanleg van 
spoorwegen in ons land te onder-
zoeken. Deze had er maar liefst zes 
jaar voor nodig om met een rapport 
te komen waarin de aanleg van een 
spoorweg door ons kleine landje in 
hoofdzaak niet direct noodzakelijk 
werd geacht. Dit gezien de uitste-
kende verbindingen die alom over 
water bestonden. Pas vanaf 1839 
tufte er in ons land één treintje, 
met een gemiddelde snelheid van 
38 kilometer per uur, tussen Haar-
lem en Amsterdam.

Veranderend inzicht
De heersende opvatting over het 
nut van het nieuwerwetse vervoer 
veranderde echter snel. Zo onder-
zocht in 1856 het provinciebestuur 
de behoefte aan een treinverbin-
ding in Friesland. Het bestuur vond 
het van belang “dat deze Provincie 
niet middel van concurrentie en 
correspondentie worde verstoken 
en afgeslooten van andere delen 
des Rijks, ja van geheel Europa”. Er 
werd gehoopt dat een spoorlijn een 
belangrijke schakel zou gaan vor-
men in de internationale verbinding 
van Engeland met Oost-Europa via 
Harlingen, Leeuwarden, Groningen 
en Noord-Duitsland. Veel inwoners 
van Friesland hadden echter meer 
belang bij een spoorweg naar het 
westen van het land via Heeren-
veen en Zwolle. Een reis van Leeu-
warden naar Amsterdam bijvoor-
beeld, met trekschuit, veerboot 
en koets, was lang en beslist geen 
pretje. Voor de onderzoekscommis-
sie was het van groot belang om 
een goede inschatting te maken 
over het eventuele toekomstige 
gebruik. Daarom werd ook aan het 
gemeentebestuur van Achtkarspe-
len gevraagd om mee te delen of 
een mogelijke spoorverbinding zou 
kunnen bijdragen in de ontwikkeling 
van de gemeente. Deze bleek ech-
ter nog lang niet in de pas met de 
moderne tijd te lopen en reageerde 
afhoudend in haar antwoord. Als 
reden werd genoemd dat voor het 
vervoer: “reeds lange de schoon-
ste gelegenheid heeft bestaan, 
door middel van het Kolonelsdiep 
en de Dockumertrekvaart, zonder 
dat daarvan ten dieneinde is ge-
bruik gemaakt en deze gelegenheid 
door den aanleg van den Spoorweg 

geenszins wordt verbeterd”. In de 
jaren daarna werd echter steeds 
duidelijker welke revolutie de trein 
op het gebied van vervoer beteken-
de. Ook in Achtkarspelen stelde 
het gemeentebestuur haar mening 
daarom spoedig bij.
 
Buitenpost buiten de boot?
In augustus 1858 werd door de 
minister van Binnenlandse Zaken 
aan de heren Sloet en Reuchlin 
een concessie verleend voor de 
aanleg van een spoorlijn van Harlin-
gen via Leeuwarden en Groningen 
naar Noord-Duitsland. Hoe die lijn 
tussen Leeuwarden en Groningen 
exact zou lopen, bleef lange tijd 
onzeker. In Achtkarspelen ging 
men er van uit dat dit in een rechte 
lijn zou gebeuren, dus door onze 
gemeente. Maar andere gemeen-
tebesturen en belanghebbenden 
probeerden de minister te bewe-
gen de spoorlijn tussen Leeuwar-
den en Groningen ten noorden of 
zuiden van Achtkarspelen te laten 
lopen. Onder andere was er een 
plan om de lijn vanaf Leeuwarden, 
via Hardegarijp en Beetsterzwaag 
naar Groningen aan te leggen. 
Achtkarspelen had dus buiten de 
boot kunnen vallen. De gemeente-
raad besefte welke grote gemiste 
kans dit voor de gemeente zou 
betekenen. Ze nam het besluit om 
actie te gaan voeren tot aan de mi-
nister van Binnenlandse Zaken toe 
en het had succes. Twee jaar later, 
in 1860, werd het traject via Bui-
tenpost opgenomen in de Spoor-
wegwet Van Hall. De Commissie 
van het Staatsspoor vond onder-
meer dat met het gekozen traject 
de aanleg plaatsvond in de “meest 
welvarende en volkrijkste gedeel-
ten van Friesland en Groningen”.

Actie voor beter station
Destijds waren stations naar groot-
te verdeeld in de klassen 1 tot en 
met 5. Op 31 oktober 1863 bracht 
dat de burgemeester van Acht-
karspelen in de raadsvergadering 
ter tafel dat hij had vernomen dat 
Buitenpost een station van de 5e 
klasse of maar een halte zou krij-
gen. Hier moest wat aan worden 
gedaan, want dat leek nergens op. 
De raad werd daarom voorgesteld 
om de minister van Binnenlandse 
Zaken opnieuw een brief te schrij-
ven waarin ditmaal om een station 
van de 4e klasse zou worden ge-
vraagd. De heren raadsleden wa-
ren het hier roerend mee eens. Het 
werd een brief op poten en men 
haalde alles uit de kast om de be-
langrijkheid van Buitenpost aan te 
tonen. Bijvoorbeeld werd gewezen 
op het grote transport van vee en 
granen uit Kollumerland en Oost-

Dongeradeel, waarvoor het station 
in Buitenpost kon worden gebruikt 
en het vervoer van de bezoekers 
naar de weekmarkten te Leeuwar-
den en Groningen. Ook de gunstige 
ligging ten opzichte van de water-
verbindingen werd aangevoerd. En 
de in de laatste jaren aangelegde 
wegen, die ook nog verder zouden 
worden uitgebreid, zouden een uit-
stekende verbinding met een der-
gelijk station zijn. Het verzoek was 
dan ook “dat te Buitenpost een 
station minstens van de 4e klasse 
worde gevestigd”. De brief van het 
gemeentebestuur had ook hier re-
sultaat, want Buitenpost kreeg het 
gewenste station. Op 31 mei 1864 
werd de aanbesteding gedaan van 
de bouw door het ministerie van  
Binnenlandse Zaken. Er waren zes 
inschrijvers. De bouw werd gegund 
voor de som van ƒ32.445,-.

De aanleg van de spoorlijn
Voor de aanleg van het traject van 
de spoorlijn was uiteraard veel are-
aal nodig. Ook de betrokken landei-
genaren in onze gemeente werden 
benaderd om het benodigde land  te 
verkopen, maar de geboden prijzen 
waren blijkbaar niet erg aantrekke-
lijk. Het bleek al snel dat veel van 
de grond niet op de normale wijze 
van de eigenaars aangekocht kon 
worden. In de archieven van de ge-
meente bevinden zich de lijsten uit 
1863 van te onteigenen gronden, 
onder andere te Buitenpost. Maar 
liefst zeventig personen, waar-
van ruim veertig eigenaar waren 
van het benodigde land in de ge-
meente Achtkarspelen, waren niet 
bereid om op het aanbod van de 
Commissie van het Staatsspoor in 
te gaan. Deze commissie schreef 
hierover in haar rapport: “Ze zullen 
de vooruitgang niet tegenhouden. 
Alle dagvaardingen zijn geschied, 
zodat een spoedige beslissing der 
betrokken rechtbanken kan wor-

den tegemoet gezien”. Men was 
dus optimistisch over de afloop 
van de onteigeningsprocedures en 
dat bleek later ook terecht te zijn. 
In 1863 vond de aanbesteding van 
de aanleg van de spoorlijn tussen 
Leeuwarden en Groningen plaats. 
Het werk kon daarna beginnen en 
voor de uitvoering werden honder-
den arbeiders ingezet. Men moet 
hierbij bedenken dat het werk voor 
een groot deel met mankracht 
moest worden geklaard, omdat er 
nog maar weinig machines waren. 
Toen drie jaar later de klus klaar 
was kon gezien de omvang met 
voldoening worden teruggekeken 
op de voltooiing. Naast de aanleg 
van de aarden baan met de rails en 
de bouw van de stations, beston-
den de kunstwerken tussen beide 
provinciehoofdsteden uit onder 
andere dertig vaste bruggen met 
ijzeren bovenbouw, negen draai-
bruggen en zesennegentig duikers 
onder de spoorbaan door.

De grondwerkzaamheden in ons 
dorp maakten indertijd veel los 
onder de plaatselijke bevolking. 
Er werden twee brede en diepe 
sloten gegraven die de grond le-
verden voor de ophoging van het 
railtraject. Daarnaast ontstond er 
een plas (op de plek waar nu het 
oostelijke parkeerterrein is) die de 
naam ‘het Galegat’ kreeg. Al snel 
zat er veel vis in de vijver en werd 
ze ook als zwemwater gebruikt. De 
zuidelijke sloot, nu nog te vinden als 
de gracht naast het gemeentehuis, 
kreeg een belangrijke functie. Het 
werd een wateropslagplaats waar 
door de watertoren uit werd geput 
om de stoomtreinen van water 
voor de stoomketels te voorzien. 
Voor het goederenvervoer werden 
ook extra voorzieningen getroffen. 
Zo was er een verhoogd laad- en 
losperron, maar ook een extra rail-
vak voor rangeren en het ‘parkeren’ 

van goederenwagons. 

De feestelijke opening
Op 30 mei 1866 was het dan zover 
dat de spoorlijn Leeuwarden-Gro-
ningen officieel werd geopend. Dit 
ging in genoemde steden met de 
nodige feestelijkheden gepaard. 
In de Leeuwarder Courant waren 
diverse advertenties geplaatst die 
met de grote gebeurtenis te ma-
ken hadden. Bovenaan had het 
Staatsspoor de nieuwe dienstrege-
ling met een tekening van de trein 
laten plaatsen. Dagelijks reden er 
vijf treinen heen en weer; op vrij-
dag was er een extra verbinding. 
Van Leeuwarden naar Groningen 
was men 1 uur en 20 minuten on-
derweg. De overige advertenties 
hadden betrekking op de opening 
van een dagelijkse dienst van een 
diligence Buitenpost-Dokkum vv 
en er ging ook een “welingerigten 
Omnibus” rijden tussen Veenwou-
den en Dokkum. Ook verschillende 
andere ondernemers roken een 
kans om uit de nieuwe spoorlijn 
nering te halen.

De Leeuwarder Courant deed uit-
voerig verslag van de feestelijkhe-
den. In Leeuwarden waren overal 
vlaggen uitgestoken en veel win-
kels hadden hun etalages op de 
gelegenheid aangepast. Om 11.30 
uur werd de nadering van de feest-
trein uit Harlingen zelfs met klokge-
lui aangekondigd. De trein werd aan 
het keurig versierde Leeuwarder 
station opgewacht door de leden 
van de gemeenteraad, verschillen-
de autoriteiten en veel belangstel-
lenden. Bij de aankomst speelde 
het stedelijk muziekkorps het volks-
lied. Er volgden bijeenkomsten in 
de wachtkamers op het station 
met onder andere toespraken van 
de burgemeesters. Om 15.30 uur 
ging deze trein met speciale geno-
digden verder naar Groningen.

Het is niet waarschijnlijk dat de 
raadsleden van Achtkarspelen in 
de eerste feestelijke trein mochten 
meerijden. Tijdens de raadsverga-
dering van 26 mei 1866 vertelde 
de burgemeester “dat de stati-
onschef hem mondeling kennis 
had gegeven, dat de “Raad dezer 
gemeente” uitgenodigd was bij 
de inwijding van de spoorlijn op 
de 30 en 31 mei“ de aankomst 
der treinen te zien”. Enigzins sneu 
dus en of de leden van de raad op 
genoemde dagen ook inderdaad 
op het perron hebben gestaan om 
te zwaaien, kon niet meer worden 
nagegaan.

Honderdvijftig jaar spoorwegverbinding 1866-2016

Het is op 1 juni anderhalve eeuw geleden dat de eerste treinen re-
den op de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen. Dit artikel is 
gewijd aan de totstandkoming van deze voor ons dorp zo belang-
rijke vervoersvoorziening.





Er zijn nog meer mogelijkheden 
om de elf steden sportief te be-
dwingen. Op een step, op een 
mountainbike, met een klassieke 
auto of motor (hoewel dat niet erg 
sportief is) of met een roeiboot. 
Onze plaatsgenoot Frans van der 
Steen is een fervent roeier en hij 
startte samen met zijn roeimaten 
de Elfstedenroeiwedstrijd dit jaar 
voor de vijfde maal. Het was de 
tweede keer dat zij de eindover-
winning konden vieren. 
Tijdens zijn studietijd in Leiden 
kwam Frans in aanraking met de 
roeisport. Hij bleek erg talentvol en 
werd tweemaal door de Roeibond 
uitgezonden naar een wereldkam-
pioenschap. Nadat hij was afgestu-
deerd als arts gingen hij en echtge-
note Jacomijn naar Tanzania, waar 
Frans als lepra arts werkte. “Daar 
kun je niet roeien zoals hier”, ver-
telt hij. “Er zijn daar geen roeiver-
enigingen, de mensen zijn arm en 
het land is droog. Ik had een home-
trainer meegenomen en zo hield ik 
mijn conditie op peil.” 
Terug in Nederland vestigde het 
gezin Van der Steen zich in Buiten-
post. Frans werd lid van roeivereni-
ging Aengwirden in Heerenveen. 
Naast zijn drukke baan als huisarts  
bij Medisch Centrum Groenkamp 
is roeien een prachtige uitlaatklep. 
In de vorige De Binnenste Buiten 
Post stond een foto waarop Frans 
door wethouder Marten van der 
Veen werd gehuldigd vanwege het 
wereldkampioenschap veteranen-
roeiers vier zonder stuurman, in de 
leeftijdcategorie 50 tot 55 jaar. De 

talentvolle roeier uit de tachtiger ja-
ren kan er nu op middelbare leeftijd 
nog steeds wel wat van. Hij doet er 
dan ook heel wat voor, trainen met 
de roeivereniging en als hij geen tijd 
heeft om naar Heerenveen te rijden, 
roeit hij thuis op de home-trainer.
Een wereldkampioenschap is na-
tuurlijk heel mooi, maar voor ons 
Friezen spreekt winnaar bij de Elf-
stedenroeiwedstrijd zo mogelijk 
nog meer aan. “Men begint op 
de vrijdag na hemelvaart”, vertelt 
Frans. “Het eerste deel gaat van 
Leeuwarden naar Dokkum. Dus 
het tegenovergestelde van de 
schaatsers en wandelaars, voor 
wie Dokkum de voorlaatste stad 
is. Dat heeft de organisatie zo be-
slist zodat de roeiers ́ s nachts over 
het Slotermeer roeien. Het waait 
´s nachts minder dan overdag, 
vandaar. Er wordt in estafettes ge-
roeid. Ik vorm samen met negen 
andere roeiers en twee stuurvrou-
wen één team. Onze ploeg bestaat 
uit leden van Aengwirdum en een 
paar vrienden uit Hilversum en wij 
noemen onszelf Aengwirdum com-
bi. Er wordt door twee mannen 
geroeid en de stuurvrouw geeft 
aanwijzingen waar we langs moe-
ten. Met mijn vaste maat Jan Bas 
en stuurvrouw Yvonne begonnen 
wij in Leeuwarden en we roeiden 
tot Bartlehiem, daar werden we af-
gelost door Klaas en Wim. In totaal 
zijn er 26 trajecten, zodat er 26 keer 
van roeiers wordt gewisseld. De 
stuurvrouwen worden na drie tra-
jecten gewisseld. Zij moeten goed 
geconcentreerd blijven, want ge-

ven ze een verkeerde richting aan 
dan kun je behoorlijk verdwalen op 
de vele Friese wateren. Ook dit-
maal ging het tweemaal fout, maar 
er kon snel worden gecorrigeerd 
en de eindoverwinning kwam niet 
in gevaar. In totaal hebben Jan Bas 
en ik zes gedeeltes van het traject 
geroeid. Vooral het gedeelte op het 
Slotermeer was indrukwekkend 
mooi. Het was ’s nachts muisstil 
en we roeiden onder een prachtige 
sterrenhemel.“ In Leeuwarden bij 
de finish stond Omrop Fryslan de 
roeiers op te wachten en Frans 
werd in het Fries geïnterviewd. Er 
namen in totaal tachtig roeicombi-
naties aan de wedstrijd deel. Dus 
een heel knappe prestatie van het 
Aengwirden combi team. 
Frans vertelt dat hij het voorbe-
reiden van de wedstrijd bijna net 
zo leuk vindt als het roeievene-
ment zelf. “Je bent als vrienden-
club steeds met je hobby bezig. 
De boot moet in topconditie zijn. 

Omdat je ´s nachts roeit moet de 
verlichting in orde zijn. Het drijfver-
mogen moet optimaal zijn, de voor 
en achterkant moeten goed afge-
dekt zijn. Er wordt getraind om zo 
snel mogelijk te wisselen van roei-
ers. Volgens de oude Olympische 
gedachte is meedoen belangrijker 
dan winnen maar toen wij éénmaal 
bezig waren, zijn wij er ook hele-
maal voor gegaan. Daarvoor zijn 
wij dan toch te veel sportmannen 
en -vrouwen.” 
Behalve de twaalf deelnemers zijn 
er ook nog tien helpers waaronder 
Jacomijn. Zij rijden de auto’s en zet-
ten de tent op bij een wisselplaats 
waar de roeiers droge kleren aan 
kunnen trekken. Behalve nat van 
spattend water, zweten ze ook 
enorm. Blaren aan de handen en 
andere kleine blessures worden 
verzorgd, de spieren worden ge-
masseerd, er wordt wat gegeten en 
gedronken en ook al slaap je niet, je 
gaat een uur uitrusten voordat je op-

nieuw aan de bak moet. Wanneer je 
eenmaal roeit moet je niet vergeten 
onderweg  stempels te verzame-
len, want anders vergaat het je net 
zoals de beroemde schaatser Piet 
Kleine uit Hollandse Veld. Dan gaat 
het kruisje, waar je het tenslotte al-
lemaal voor doet, aan je neus voor-
bij. Het blijft tenslotte een Elfste-
dentocht en dat is nu eenmaal een 
geweldige happening zoals Frans 
van der Steen het uitdrukt.

Nog meer elf-
stedenkruisjes
Zeven Buitenposters liepen de 
220 kilometer monstertocht in vijf 
dagen. Het waren Aldert Hamstra, 
Wiebe de Haan, Harry Nienhuis, 
Jan Schaafsma, Jappie Wiersma, 
Sipwim Postma en Conny van der 
Meulen. Zij behaalden het elfste-
denkruisje voor de wandeltocht.
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Spor tkoppen
door Bote de Haan

Frans van der Steen roeit langs de elf steden 

Frans van der Steen (uiterst links) met zijn roeiploeg. (eigen foto)

Er worden ieder jaar in Friesland sportieve activiteiten georgani-
seerd die met de Friese elf steden te maken hebben. De meest klas-
sieke en unieke is natuurlijk de schaatsmarathon van 240 kilome-
ter, maar helaas wordt deze vanwege onze zachte winters zelden 
gehouden. Het fietsen op Tweede Pinksterdag is erg populair ook 
bij een behoorlijk aantal Buitenposters. Dit jaar mochten zeven Bui-
tenposters na een vijfdaagse wandeltocht een kruisje in ontvangst 
nemen. Schaatsen, fietsen en wandelen zijn de klassieke tochten; 
wanneer je deze alle drie hebt volbracht, mag je een brevet bij de 
Elfstedenorganisatie aanvragen.

Het begin van fierljeppen in Buitenpost
Met de komst van fierljepper Riemer Wolters naar Surhui-
zum, ontwikkelde zich de fierljepsport ook in deze regio. Zelf 
steeds actief lid van Trienwalden, zag hij gaarne een trai-
ningsmogelijkheid nabij Surhuizum of Surhuisterveen, maar 
daar was in deze beide dorpen weinig kans op. Als uitvoerder 
bij de Grondmij. N.V. was Riemer in 1975 bezig met de reali-
sering van een sportcomplex te Buitenpost. Als daar nu eens 
een trainingsschans aangelegd zou kunnen worden. Maar 
dat werd al spoedig verworpen, als er iets moest komen, 
dan gelijk een volledige springaccommodatie.

Verdere ontwikkeling
Met medewerking van de gemeente werd het reeds in uit-
voering zijnde project zodanig gewijzigd, dat alsnog een drie-
tal schansen gerealiseerd kon worden. De speelhoogte, die 
er oorspronkelijk zou komen, werd omgezet in een natuur-
lijke tribune. Vanuit de Swadde werd een springwater gegra-
ven, op deze wijze ontstond een schitterende springarena. 
Het geheel werd gecompleteerd met enkele polsen, waar-
voor de middenstands- vereniging BUVO haar medewerking 
verleende.

Oprichting fierljepvereniging
Met deze nu geheel volledige fierljepaccommodatie werd te-
gelijk de Fierljepvereniging Achtkarspelen opgericht, onder lei-
ding van Henk Hofman. Met deze gebeurtenis op 6 april 1976 
was dit eveneens de eerste fierljepvereniging in de provincie. 
De groep ljeppers onder leiding van Riemer Wolters ontwik-
kelde zich voorspoedig. Bekende springers kwamen er uit zijn 
’school’. Met name Jellie Hofstra uit Augustinusga werd in de 
damesklasse een geducht ljepster. ln 1976 en 1977 behaalde 
zij zelfs het Friese kampioenschap. Zo kwam ook de topklas-
ser Klaas Keizer uit deze school.
Officiele opening
Nog in datzelfde jaar, op 31 juli 1976, werden de schansen 
officieel geopend. De Friese recordhouder Jouke de Vries, de 

juniorenkampioen Piet Vlieger en de dameskampioene Tine-
ke Vlieger verrichtten de openingssprongen. Ruim tweeén-
eenhalfduizend toeschouwers genoten van een prachtig ljep-
festijn. De schitterende arena was mede oorzaak, dat het de 
beste wedstrijd werd van de tot toen gehouden ljeppe-rijen 
van dat jaar. Er werden niet minder dan tien sprongen boven 
de vijftien meter gemaakt. Piet Vlieger werd de dagkampioen 
met 16.03 meter. Van de thuisvereniging werd Jellie Hofstra 
derde met 10.43 meter. Bij de jongens van veertien en vijftien 
jaar werd Ite Hofman eveneens derde met 11.54 meter. Er 
werden maar liefst zeventien persoonlijke records verbeterd.

Historie
Er wordt in Buitenpost al sinds 1959 gefierljept. Het begon 
met incidentele wedstrijden over de Buitenpostervaart, die 
door de Middenstandsvereniging werden georganiseerd. Van 
de op 50 juli 1960 gehouden wedstrijd is nog een uitslagenlijst 
bewaard gebleven. De lijst telde toen 76 deelnemers, in de 
categorie ‘manlju’ 19-50 jaar behaalde B. de Vries uit Buiten-
post toen de vijfde prijs met 11,62 meter. Bij de wedstrijden 
kreeg de organisatie vele jaren hulp van gemeentepersoneel. 
Ambtenaren, voornamelijk van Gemeentewerken, fungeer-
den onder meer als meters en polshouders. De training werd 
in het begin door Riemer en Bjinse Wolters verzorgd. In de 
jaren zeventig en tachtig maakte men voor de wintertraining 
vanaf januari gebruik van de gymzaal bij de toenmalige ULO 
in Buitenpost. Vergaderingen werden in café De Ridder (nu 
The Point) gehouden. De fierljeppers van Buitenpost droegen 
eind jaren zeventig al eigen sportkleding, die bestond uit een 
groen shirt en een zwarte broek. Ze organiseerden ook Wed-
strijden en demonstraties in de omgeving, onder meer bij het 
Surventofeest te Surhuisterveen en het Dorpsfeest van Sur-
huizum. De actieve leden kwamen uit een vrij groot gebied, 
met een sterke Trynwâldster inbreng. Catharinus Hoekstra 
uit Aldtsjerk trainde er. Ook Piet, Gerhard en Tineke Vlieger 
uit Ryptsjerk hebben hier enkele jaren getraind en geljept. 
Pas nadat er een vereniging in Burgum was opgericht, volgde 

hun overstap, omdat dit dichterbij was. Bekende leden uit 
jaren zeventig en tachtig waren Bjinse Wolters, Janke Holt-
huis, Willy Hettema, Klaas Keizer en Ite Hofman.
In 1982 werd op deze accommodatie voor het eerst in Frys-
lân verder dan 18 meter gesprongen. In 2002 vestigde Bart 
Helmholt hier het Nationale juniorenrecord (18,70 meter), 
het jaar daarop sprong Henk Schievink het Friese record van 
18,89 meter. Nederlandse Kampioenschappen werden er in 
1979 en 1992 en 2010 georganiseerd.
De vereniging bracht meerdere Fries en Nederlands Kampi-
oenen voort: Jellie Hofstra uit Augustinusga, Ettie Spriensma 
en Margreet Kamminga uit Gerkesklooster, Marcel Nijboer 
uit Kollumerzwaag, Frederik Boersma en Pieter Coehoorn uit 
Buitenpost, Ineke Prins en Dictus Hoeksma uit Ee.

Ljeppersklub Buitenpost 40 jaar jong
Onder deze naam zijn de fierljeppers alhier actief. Op de site 
www.ljeppersklubbuitenpost.nl kunt u alle informatie, zoals 
wedstrijdkalender, demo’s en andere zaken vinden. Ook 
worden er dit jaar twee nieuwe jeugdschansen in gebruik 
genomen die aan de huidige regels voldoen om hierop wed-
strijden te kunnen organiseren en dit zal gebeuren op 16 juni 
om 18.30 uur tevens zal de opening worden verricht. Alle 
wedstrijden staan in het teken van het jubileumjaar maar in 
het bijzonder de wedstrijd van de feestweek, deze zal zijn op 
29 juli, want na de wedstrijd zal er een speciale attractie voor 
een ieder ten gehore worden gebracht.

Ljeppersklub Buitenpost viert 40 jarig jubileum
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Binnen - 8 -
Buitenpost  

Pieter de Boer woont sinds begin 
2015 in Buitenpost en beschrijft 
zijn ontdekkingsreis door het dorp 
en de omgeving.�

Gemiste Kans?
Afgelopen weken stond ons huis 
vol met kleine kweekjes voor in de 
tuin. Nee, vrijwel niet één kwam er 
uit de supermarkt, maar wel hele 
rijen worteltjes, spruitjes en toma-
ten waren bezig om groot genoeg 
te worden zodat ze na de laatste 
periode van nachtvorst de tuin 
mochten verkennen. Het is één van 
de mooie dingen waar we beiden 
veel plezier aan beleven sinds we 
naar Buitenpost verhuisd zijn. Nu 
alles in de tuin staat, ook de groen-
ten die niet gekweekt hoefden te 
worden, is voor mij de lente echt 
in volle gang. Een lente waar we 
dit jaar ook een stuk meer van kun-
nen genieten dan vorig jaar, omdat 
het lijstje met klusjes na de verhui-
zing aanzienlijk is afgenomen. En 
dus gaat onze verkenningstocht 
in de buurt lekker door. Zo is het 
plan gemaakt om nog voor onze 
zomervakantie een weekendje te 
kamperen. Een goed excuus om er 
even lekker uit te gaan, onze tent 
even te checken en daarnaast ben 
je gewoon even weg. En waarom 
zou je daarvoor een uur in de auto, 
als er in Blauforlaet een camping 
is die precies heeft wat wij nodig 
hebben: ruimte, mooie locatie 
en de perfecte plek om eindelijk 
een hertje in het wild te spotten. 
Iets wat ik al probeer sinds ik hier 
woon. Het is één van onze ‘gemis-
te kansen’ uit 2015. Een lijstje waar 
we dit jaar in gaan strepen. Zo wil-
len we dit jaar ook echt een keer, 
of vaker, gebruik maken van het 
openluchtzwembad. Wat een luxe 
dat we hier gewoon in de zomer 
lekker even een paar baantjes kun-
nen trekken. Ook een bezoek aan 
de Frysling wijnboerderij staat nog 
op dat lijstje. En niet alleen om te 
proeven..., hoewel…? misschien 
wel vooral daarom. Maar ook even 
de kunst afkijken hoe we kunnen 
voorkomen dat onze vriendjes, de 
vogels, in september eerder de 
druiven geoogst hebben dan wij 
(nog zo’n gemiste kans vorig jaar). 
Dit jaar gaat onze vakantie trou-
wens richting Zuid-Italië. Wij stop-
pen vaak in het buitenland even 
langs de kant van de weg om verse 
groenten of fruit te kopen. Heerlijk, 
vers van het land, verser kun je het 
niet krijgen. Mijn volgende gemis-
te kans hoort daar ook een beetje 
bij. Ik concludeerde kort geleden 
dat het gek is dat ik 1500 kilometer 
verderop langs de kant van de weg 
mijn groente en fruit koop, maar 
hier dagelijks al die kansen laat 
liggen. Ik woon op het platteland, 
maar koop mijn verse producten in 
de supermarkt. Terwijl iedere dag 
op mijn route naar huis asperges, 
eieren, aardappels en andere verse 
producten aangeboden worden. 
Gewoon in de buurt, vaak nog 
een stuk goedkoper en vooral lek-
kerder dan in de supermarkt. Die 
gemiste kans wordt heel snel weg-
gestreept. Want zolang de aardap-
pelen, worteltjes, pastinaak, sla 
en rabarber uit eigen tuin nog niet 
klaar zijn voor de oogst, kun je een 
heerlijke maaltijd bij de boer halen. 
Ik ga het proberen, weg met die 
gemiste kansen! 

Water

Ons lichaam bestaat voor een 
groot deel uit water. Ongeveer 
75% van ons lichaam is water en 
slechts 25% is vaste stof. Water 
is belangrijk voor het opnemen 
van voedingsstof fen, het ver-
werken van af val, cel-activitei-
ten en alles wat nodig is om in 
leven te blijven. Water drinken 
is zelfs essentieel om ziektes 

te voorkomen en jezelf goed te voelen. Als je onvoldoende water 
drinkt, is je lichaam niet in staat om alle gif tige stof fen waaraan je 
dagelijks wordt blootgesteld te ver wijderen. Wanneer het menselijk 
lichaam uitdroogt, schakelt het over naar een soort overlevings-
mechanisme dat als doel heef t water te conser veren om de meest 
vitale delen van het lichaam van water te voorzien. Een pionier op 
dit gebied is de Iraanse Dr. Batmanghelidj ,  een conventioneel op-
geleide arts die onderzocht heef t hoe water je gezond kan maken, 
of hoe een gebrek aan water kan leiden tot ziektes. Hij baseert zijn 
kennis op meer dan 20 jaar wetenschappelijk en klinisch onderzoek 
en, schreef er verschillende boeken over, waaronder ‘Het goedkoop-
ste medicijn’. De arts stelt dat verschillende ziektes, zoals obesitas, 
chronische pijn of vermoeidheid, hoofdpijn, hoge bloeddruk, vaak 
vooraf gaan door jaren van niet genoeg water drinken. Veel van 
deze ziektes kunnen dus in bepaalde mate voorkomen worden of 
worden bestreden door simpelweg het lichaam voldoende hoeveel-
heden water te geven, zodat de gif tige stof fen en af val uit het li-
chaam kunnen worden ver wijderd.

Tekort aan water geeft stressreactie
Wanneer het lichaam uitgedroogd is dan kun je spreken van een 
stresssituatie, een beetje te vergelijken met het gevoel wanneer je 
enorme dorst hebt. Hierdoor geef t het lichaam een vecht- of vlucht-
reactie, wat betekent dat er stresschemicaliën vrijkomen om met 
de situatie om te kunnen gaan. Als deze chemicaliën over een lange 
periode vrijkomen, kan dat allerlei schadelijke gevolgen hebben 
voor het lichaam en kan zelfs ziektes tot gevolg hebben. Als je geen 
dorst hebt, wil dat nog niet zeggen dat je lichaam geen behoef te 
aan water heef t. Zodra het lichaam namelijk geloof t dat er niet 
voldoende water is , wordt het dorstmechanisme uitgezet. Maar 
laat je niet voor de gek houden, want als je lichaam het dorstme-
chanisme heef t uitgezet. Dan wordt het eerder genoemde overle-
vingsmechanisme ingeschakeld. Je lichaam kan dan water gaan 
vasthouden in je benen, voeten, armen of gezicht en je behoef t 
minder te plassen. Dat heef t als gevolg dat je geen schadelijke stof-
fen kwijt kunt. Je zult zien dat als je een aantal weken veel water 
drinkt je dorstmechanisme ook weer terugkomt en weer signalen 
aan je geef t dat je lichaam dit vitale voedingsmiddel nodig heef t. 
Uit onderzoek in 2013 van de Universiteit van East London blijkt 
dat het drinken van water een positieve invloed op de reactiesnel-
heid van mensen heef t. Na het drinken van een glas water reage-
ren mensen tot 14% sneller bij een taak waarbij je moet nadenken, 

bijvoorbeeld wanneer ze zo snel mogelijk de grootste cirkel op een 
computerscherm moeten aanklikken. Het ef fect is het sterkste bij 
mensen die veel dorst hebben en daarmee is aangetoond dat milde 
uitdroging een grote invloed heef t op aandacht- en concentratie-
prestaties. In 2010 hebben voedingsonderzoekers aan het Virginia 
Tech in Blacksburg bewezen dat water drinken echt helpt als je 
wilt af vallen. Dit was eerder nooit wetenschappelijk onderzocht. 
Voor het drinken van t wee glazen water vóór een maaltijd zorgt 
er voor dat je minder eet. De proef personen die t wee glazen water 
dronken vóór de maaltijd waren na drie maanden 2 ,5 kilo meer af-
gevallen dan de personen die dit niet deden. Ook na een jaar waren 
degenen die water dronken beter op gewicht gebleven.

Symptomen van een tekort aan water
Er zijn zoveel meer symptomen van een tekor t aan water dan al-
leen een droge mond, zo zegt ook Dr. Batmanghelidj.  Een belang-
rijke aanwijzing of je voldoende drinkt is de kleur van je urine. 
Normaal gesproken is urine kleurloos. Een gele, diepgele tot oranje 
kleur betekent dat er te weinig water in je lichaam zit. De enige 
uitzondering daarbij is als je bepaalde wateroplosbare vitami-
nes zoals C en B Complex , die je urine tijdelijk een diepgele kleur 
kunnen geven. Andere symptomen zijn: droge mond, honger, ver-
moeidheid, spier pijn, duizeligheid, depressieve gevoelens, angsten, 
te snelle har tslag of misselijkheid. Voel je je moe, heb je honger, 
spierkrampen of voel je hoofdpijn opkomen? Drink dan eerst eens 
een glas water en wacht tien minuten. Vaak zul je zien dat je je al 
een stuk beter voelt.

Bereken hoeveel water je op een dag zou moeten drinken
Een veel voorkomend excuus om niet meer water te gaan drinken, 
is ,  dat mensen bang zijn dat ze teveel naar de wc moeten. Als het 
lichaam lange tijd uitgedroogd is geweest, dan kan het water niet 
meer ef f iciënt tot zich nemen. Ga je dus opeens veel water drinken 
dan zal je lichaam het eenvoudig  uitstoten, omdat het niet weet 
waar het voor nodig is . Echter, na een tijdje raakt het lichaam aan 
je nieuwe waterinname gewend en zal de aandrang om veelvuldig 
te plassen verdwijnen. Als richtlijn wordt geadviseerd dat je dage-
lijks minimaal je lichaamsgewicht x 0,4 4 gedeeld door 10 aan liters 
water moet drinken. Bij een gewicht van bijvoorbeeld 75 kilo is de 
berekening dus: 75 x 0,4 4 :  10 = 3 ,3 liter water. In het algemeen luidt 
het advies: drink 1 ,5 tot 2 liter water per dag. Je moet niet ineens 
veel meer water gaan drinken, dat kan risico’s met zich meebren-
gen, maar de hoeveelheid rustig opvoeren.

Praktisch advies
Begin de dag met 1 tot 3 glazen water, omdat je lichaam na de 
nacht urenlang geen vocht binnen heef t gekregen. Raak je een 
beetje uitgekeken op water voeg er dan een smaakje aan toe met 
bijvoorbeeld een stukje watermeloen, een schijf je citroen of li-
moen, aardbeien met wat rozemarijn of een plakje komkommer. 
Vergeet niet dat je lichaam af hankelijk is van water. Zonder vol-
doende water loop je een gezondheidsrisico, dus geef je lichaam 
de meest f undamentele voedingsstof die het verdient. Dat is echt 
een belangrijke gezonde gewoonte. 

Brimzen 
praat

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

De schoolfoto

Klassenfoto van groep 7 en 8 van de Gereformeerde Basisschool Buitenpost, jaar 
1987/1988. Dit waren de eerste groep 7 en 8 op de net opgerichte GBS in Buitenpost. 
De oudste groepen kregen toen les in de Ald Skoalle aan de Schoolstraat. Daar is deze 
foto ook genomen. Het tweede schooljaar gingen ook de oudste groepen over naar het 
vroegere schoolgebouw van De Toorts aan de Molenstraat. De school is dat jaar omge-
doopt tot De Fontein. 
Bovenste rij v.l.n.r.: Liesbeth IJlstra, Loes van der Wal, Gerdien Leguijt, Mirjam Turkstra, 
Marten Rispens, Jitske Renkema, Elly Westerhof. Middelste rij v.l.n.r.: Martin Renkema, 
Chris Koster, Martine van der Woude, Meester Jongsma, Gerwin van der Veen. Onderste 
rij v.l.n.r.: Erika Alkema, Michiel Kramer, Adriaan de Vries, Arend Driest.

Kookcursus Noflik Miel (Budgetkoken)
Dit voorjaar zijn we gestart met een kookcursus onder leiding van de erva-
ren kok Louwrens Bolling, die is jarenlang kok geweest in Haersma Hiem. 
De cursus die hij nu bij ons verzorgt is een doorslaand succes: voor weinig 
geld, € 3,- (!) een volledige maaltijd klaar maken. De cursisten bereiden 
de maaltijden met voorgerecht, hoofdgerecht en toetje gezamenlijk in de 
keuken van It Koartling en eten het daarna gezamenlijk op. De cursus is 
een maal per maand op woensdagavond en is deze maand voor de laatste 
keer. We gaan in september weer met deze cursus verder. In de volgende 
De Binnenste Buiten Post zullen we ons gehele cursusprogramma voor 
september 2016 publiceren.

Honestus betekent eervol, met 
eer en respect wordt een over-
ledene naar zijn of haar laatste 
rustplaats gebracht. Honestus 
is een in Buitenpost aan de 
Balsem 24 gevestigd uitvaart-
bedrijf. Een onderneming die 
bij een sterfgeval dag en nacht 
kan worden ingeschakeld om 
aan u ondersteuning te verle-
nen en u alle zorg uit handen 
kan nemen. Honestus kan zor-
gen voor de laatste verzorging 
van de overledene, het zoge-
naamde afleggen. Ook regelen 
zij dragers (dit kunnen mannen 
of vrouwen zijn) bij een uitvaart of crematie. Helaas komt het in deze tijd 
ook voor dat er ongewenst bezoek komt in de woning van de nabestaan-
den tijdens een crematie of teraardebestelling. Ook hieraan is gedacht 
door Honestus en zij bieden de mogelijkheid dat er voor u op de woning 
wordt gepast. 
Uitvaartverzorging Honestus doet alles in eigen beheer en werkt met de 
mentaliteit van de Fryske Wâlden: “Nuchter, recht door zee en afspraak is 
afspraak!” Transparantie staat hoog in het vaandel, alle prijzen kunt u op 
de website nalezen, vervelende verrassingen zijn daarom uitgesloten. 

U weet dat er anno 2016 veel, zo niet alles, mogelijk is om een uitvaart vol-
gens uw eigen wensen te laten bepalen. Daar wil de eigenaar van Hones-
tus, de heer Johan Driessen, u graag alles over vertellen. Dit kan telefonisch 
via tel. 06 21867525 of via e- mail: info@dragersteam-honestus.nl. Neem 
gerust vrijblijvend contact op.

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga

Honestus

Johan Driessen van Honestus. (eigen foto)





Actueel vacature-overzicht 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 kinderclub op woensdagmiddag, It Koartling, Buitenpost
• Vrijwilligers vrijdagavondkinderactiviteiten, It Koartling, Buitenpost
• Vrijwilligers jongerencafé THÓK, It Koartling, Buitenpost
• Vrijwilligers voorlezen aan kinderen in de bieb, It Koartling, Buitenpost
• Leidinggeven activiteiten Scouting de Brimzen op zaterdag, Buitenpost
• Vrijwilligers met passie/ambitie diverse taken, It Koartling, Buitenpost
• Gemotiveerde vrijwilligers, ‘húskeamer fan Bûtenpost’, Buitenpost
• Coördinator Achtkarspelen voor de Nationale Dag van de Dialoog
• Bestuurs(lid)leden, Prot. Chr. Ouderenbond PCOB, Buitenpost
• Vrijwilliger/bestuurslid, Stichting Swaddekuier, Buitenpost
• Vrijwilligers diverse activiteiten, De Zonnebloem afd. Achtkarspelen
• Een of meer bestuursleden, De Zonnebloem afd. Achtkarspelen
• Vrijwilliger webbeheer, -publishing/social media, It Koartling, Buitenpost
• PR-medewerker externe communicatie, Keunstkrite Twizel
• Vrijwillige fondsenwerver, Keunstkrite Twizel
• Taalvrijwilliger, st. Vluchtingenwerk Noord-Nederland, Buitenpost
• Groepsvrijwilliger, st. Vluchtingenwerk Noord-Nederland, Buitenpost
• Vrijwilligers verkooptuin, De Kruidhof, Buitenpost
• Vrijwilliger, stichting De Kindertelefoon, Groningen
• Notulist COMBI-overleg, It Koartling, Buitenpost
• Vrijwilliger kringloopwinkel, WerkPro/Raderwerk, Buitenpost
• Vrijwilliger Thuisadministratie van Humanitas Noordoost Friesland
• Maatsch. begel./buddy, st. Vluchtingenwerk Noord-Nederland, Buitenpost
• Coach vestiging, st. Vluchtingenwerk Noord-Nederland, Buitenpost
• Gastvrouw/gastheer in It Koartling, Buitenpost
• Timmerman/-vrouw, De Kruidhof, Buitenpost
• Fruitbomensnoeier, De Kruidhof, Buitenpost
• Rozensnoeier, De Kruidhof, Buitenpost
• Tuinvrijwilligers, De Kruidhof, Buitenpost.
• Vrijwilligers kwekerij, De Kruidhof, Buitenpost
• Klusjesman/-vrouw, It Koartling, Buitenpost
• Tuinman/-vrouw, It Koartling, Buitenpost
• Vrijwilligers die willen meedenken over de organisatie van buurthulp in 

Buitenpost.

Meer informatie over de vacatures op: www.vsp-buitenpost.nl. 

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.

Kinderzwerfboeken in Buitenpost
Vanaf juni staat er in sociaal-cultureel centrum It Koartling een kast vol met 
kinderzwerfboeken. Kinderen kunnen hier een boek uitzoeken om thuis te 
lezen en daarna weer uit zwerven te sturen. Of zij kunnen een eigen boek 
brengen dat een ander kind mag lezen. Met het project wil It Koartling alle 
kinderen de mogelijkheid bieden om leuke boeken te lezen. Het project 
wordt gefinancierd uit een deel van de opbrengst van de onlangs in het 
dorp gehouden collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp.
Kinderzwerfboeken zijn boeken met zwerfsticker die zwerven van kind 
naar kind. Zwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten op scholen 
en op de kinderboerderij, in wachtkamers, winkels, treinen, Kinderzwerf-
boek-stations, enzovoorts. Hoe een boek ook zwerft, nooit mag het gele-
zen of ongelezen in een kast achterblijven. Het kinderzwerfboekenproject 
past in het gezamenlijke streven van It Koartling en de Bibliotheek om 
taalachterstand en laaggeletterdheid in de regio terug te dringen.
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In de zomer staan veel activiteiten op een laag pitje. 
Dan wordt het stil als je een klein sociaal netwerk hebt. 
Ook jij kent vast wel iemand voor wie de zomer een 
periode is van weinig contacten. Een oude buur, een 
ver familielid, een kennis of iemand uit de straat. Soms 
is er sprake van eenzaamheid. Eenzaamheid kan ieder-
een overkomen, zeker bij verlies van een dierbare of 
als de gezondheid het laat afweten. Wees deze zomer 
geen toeschouwer. Stuur een kaartje en spreek af om 

bij te praten of samen iets te ondernemen. Gebruik 
daarvoor de uitnodigingskaart van Coalitie Erbij. Kruis 
daarop aan wat je wilt gaan doen of verzin zelf iets en 
schrijf het op. Vul vervolgens naam en adres in van 
de persoon die je wilt uitnodigen, plak een postzegel 
en doe het kaartje op de bus. Zo help je mee om een-
zaamheid te voorkomen of verminderen. De kaart is 
o.a. verkrijgbaar bij It Koartling. 

Wie nodig jij deze zomer uit?

Net als in 2015 zal er dit jaar in ons dorp tijdens de 
Week tegen Eenzaamheid weer een Kom Erbij Festi-
val (KEF) worden georganiseerd. Opnieuw is het KEF 
een verzamelnaam van programmaonderdelen rond-
om ontmoeten en verbinden. Daarbij ligt de nadruk op 
het positieve en feestelijke van ontmoeting. Het Kom 
Erbij Festival inspireert, biedt handelingsperspectief en 
brengt mensen met elkaar in contact. Het evenement 
(van donderdag 29 september tm. zaterdag 1 ok-
tober) zal ten opzichte van de editie van 2015 meer 
‘body’ en inhoud krijgen. Zo bereikten de landelijke 
organisatie Coalitie Erbij en It Koartling begin mei over-
eenstemming over de organisatie van een lokale con-
ferentie Samen tegen eenzaamheid, tijdens het Kom 
Erbij Festival dit najaar in Buitenpost.
De conferentie zal de inhoudelijke ruggengraat van het 
Festival vormen, dat verder zal draaien om het 3V-ge-
dachtengoed: het Verbreden, Verdiepen en Verduur-
zamen van ontmoeting en contact. Daartoe zullen er 
naast de conferentie drie dagen lang allerlei activitei-
ten worden georganiseerd, waarbij te denken valt aan 

een speciale editie van het Ochtendcafé, een speciale 
editie van het Netwerkcafé, een informatiemarkt, een 
gezellige Matinee (ontmoeting met muziek, zang en 
dans plus hapjes en drankjes) en nog veel meer. Daar-
naast zal er veel aandacht zijn voor de ‘Húskeamer fan 
Bûtenpost’ en heel misschien wordt er zelfs een sym-
posium over vrijwillige inzet georganiseerd. Naast ont-
moeting en contact zal tijdens het Festival een belang-
rijke plaats worden ingenomen door taal. Zoals bekend 
vormen in onze regio laaggeletterdheid en taalachter-
stand een hardnekkig verschijnsel. Beheersing van de 
Nederlandse taal is verder voor nieuwe Nederlanders 
een voorwaarde om contacten te leggen en om die te 
verbreden en te verdiepen. En met taal neemt tevens 
cultuur een belangrijke plaats in; cultuur in de context 
van een pluriforme samenleving. Ook jij kunt meehel-
pen om het tweede festival tot een succes te maken. 
Bijvoorbeeld door als instelling, organisatie of kerkge-
meente mee te denken en mee te doen, door als be-
drijf of organisatie het evenement te sponsoren en als 
individu, door je aan te melden als vrijwilliger.

Het Kom Erbij Festival van 2016

Ons dorp telt een flink aantal buurtverenigingen, bewo-
ners die gezamenlijk opkomen voor de belangen van 
de buurt, zich bekommeren om het wel en wee van 
buurtgenoten en namens de buurt contacten onder-
houden met de gemeente. Hoewel in de voorbije jaren 
enkele buurtverenigingen zijn gestopt, blijken er niet-
temin veel méér actief te zijn dan algemeen bekend is. 
Ook in dit opzicht is er sprake van een bloeiend vereni-

gingsleven. Een actueel en volledig overzicht van de 
buurtverenigingen ontbreekt echter. 
Daarom een oproep aan alle buurtverenigingen in Buiten-
post om zich bij It Koartling op te geven. Dat kan heel een-
voudig door een e-mail met daarin de naam, wijk (straten) 
en contactgegevens  te sturen aan: kom-erbij@itkoartling.
nl. Doe je dat nog voor de zomervakantie? Dan vergeet je 
het ook niet! Alvast hartelijk bedankt.

Inventarisatie van buurtverenigingen

Je hebt er hier al eerder over kunnen lezen, en ook op 
de inspiratieavond lokale initiatieven in The Point op 11 
mei, georganiseerd door Plaatselijk Belang, is er het 
een en ander over verteld: de ‘húskeamer fan Bûten-
post’. Het gaat hierbij om een initiatief uit de lokale 
gemeenschap dat berust op solidariteit: het gevoel 
van verbondenheid met anderen. Het bewustzijn van 
saamhorigheid én de bereidheid om de consequenties 
daarvan te dragen. Het initiatief richt zich op kwetsbare 
individuen en groepen in het dorp. Je kunt hierbij den-
ken aan mensen met een (licht) verstandelijke beper-
king, mensen met psychische problemen, ‘probleem-
jongeren’ en ouderen. Veel van deze mensen wonen 
langer en in steeds groter aantal zelfstandig. Daardoor 
zijn zij in belangrijke mate op zichzelf (op de ‘eigen 
kracht’) aangewezen. De wenselijke hulp en begelei-
ding – áls die al voorhanden is – blijkt vaak zeer beperkt. 
Niet zelden is er bovendien sprake van sociale uitsluiting 
en vereenzaming. De ‘húskeamer fan Bûtenpost’ wil 

een veilige en gezellige ontmoetingsplek bieden aan 
de hiervoor beschreven individuen en groepen, maar 
ook aan anderen. Een uitnodigende plek waar koffie, 
thee of fris kan worden gedronken en waar aan spel-
letjes en allerlei andere activiteiten kan worden mee-
gedaan. Het plan behelst ook dat in de ‘húskeamer’ 
een gezamenlijk bereide maaltijd kan worden gebruikt. 
Daarnaast wordt alle bezoekers ruimte geboden om 
zich actief voor de  ‘húskeamer’ in te zetten en naar 
vermogen een bijdrage te leveren. Immers: Iedereen 
is welkom! Iedereen telt mee! Iedereen doet mee!

Een aantal vrijwilligers vormt een actieve werkgroep 
die al enkele maanden druk aan de slag is met de voor-
bereidingen. Er zijn echter nog meer vrijwilligers nodig. 
Meld je aan als vrijwilliger via: kom-erbij@itkoartling.nl. 
Het is de bedoeling dat tijdens het Kom Erbij Festival 
dit najaar het initiatief uitgebreid aan het dorp zal wor-
den gepresenteerd. 

De ‘húskeamer fan Bûtenpost’

In de week van 8 tot en met 14 mei is er in Buitenpost 
gecollecteerd voor het Nationaal Fonds Kinderhulp. 
Dit fonds zet zich in voor kinderen die door armoede 
of een moeilijke situatie thuis aan de zijlijn van onze 
maatschappij staan. Dat hulp hard nodig is blijkt wel uit 
de laatste armoedecijfers: 421.000 kinderen groeien in 
ons land op in armoede. Dat is één op de acht kinde-
ren! Zij vallen buiten de boot en kunnen niet meedoen 
met leeftijdsgenoten. De door It Koartling gecoördi-

neerde collecte heeft dit jaar maar liefst € 1414,76 op-
gebracht, slechts een fractie lager dan de opbrengst 
van 2015. Alle collectanten en gulle gevers hartelijk 
dank hiervoor. Dit jaar krijgt 50% van de opbrengst 
van de collecte in Buitenpost een directe bestemming 
in de regio. Het grootste deel daarvan,ruim € 420,00, 
gaat naar de Stichting Voedselbank Achtkarspelen. Een 
bedrag van ruim € 280,00 zal door It Koartling worden 
besteed aan een leesboekenproject voor kinderen.

Geld voor voedselbank en leesboeken voor kinderen

Onderzoek wijst uit dat kinderen die worden voor-
gelezen beter scoren op school. Daarnaast hebben 
ze een grotere woordenschat en zijn ze beter in het 
verwoorden van emoties. Daarom slaan It Koartling en 
de Bibliotheek de handen ineen en zal er binnenkort 
wekelijks door vrijwilligers in de bieb in de Kerkstraat 
aan kinderen een mooi verhaal worden voorgelezen. 

De toegang is gratis en van tevoren opgeven is niet no-
dig. Er worden echter nog enkele vrijwilligers gezocht. 
Meld je aan door een e-mail met je naam en contact-
gegevens te mailen naar: vrijwilligerswerk@itkoartling.
nl. Méér info over de voorleesmiddagen op de website 
en Facebookpagina van It Koartling en natuurlijk bij de 
bieb in de Kerkstraat.

Voorlezen aan kinderen in de bieb

Cursus edelsmeden
In It Koartling is dit voorjaar een nieuwe docente gestart bij de cursus edel-
smeden. Wij waren heel blij dat wij de ervaren edelsmid Hennie Broers 
bereid vonden om bij ons de cursus te gaan begeleiden. Hennie heeft in 
1984 de studie Handvaardigheid en Textiele werkvormen aan de leraren-
opleiding afgerond. Daarna is zij zich gaan specialiseren in het ontwerpen 
en vervaardigen van sieraden. De eerste broches en oorbellen maakte ze 
nog van rubber en hout, maar na het volgen van cursussen edelsmeden 
heeft ze de overstap naar zilver en goud gemaakt. Sinds 2015 heeft Hen-
nie een Masters Degree behaald voor het werken met duurzaam zilver. 
Om dit niveau te kunnen behalen heeft zij een meesterproef met goed 
gevolg moeten afleggen. Het werkstuk wat zij hiervoor gemaakt heeft 
was een ketting met een medaillon waarin kunstwerken van andere kun-
stenaars geschoven konden worden. Haar meesterproef is in januari en 
februari in het Hannema Huis in Harlingen te zien geweest. Verder heeft 
zij al diverse malen zowel in Friesland als buiten deze provincie haar siera-
den tentoongesteld. Hennie heeft een eigen atelier in Leeuwarden: Atelier 
Nyello. Hier verzorgt ze ook cursussen en workshops.

Bij ons in It Koartling heeft zij op zes maandagavonden negen cursisten, 
zowel mannen als vrouwen, begeleid die stuk voor stuk een mooi sieraad 
gemaakt hebben naar eigen idee: een hanger, ring, armband of ketting. 
Hennie levert het materiaal, helpt de cursisten op weg en begeleidt het 
hele proces van bewerken tot het uiteindelijke resultaat. En die resulta-
ten mogen er zijn: stuk voor stuk mooie sieraden. De cursisten kunnen 
terugkijken op een leerzame en creatieve cursus die door Hennie op een 
bevlogen en kundige wijze is begeleid.
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Het apart gevormde gebouwtje is 
aan de binnenkant bijna helemaal 
bekleed met vilt en gevilte wol. 
Zelfs op de vloer liggen vilten kle-

den. Als je in de Beehive zit is het 
daarbinnen heel stil. Ook doet al 
dat (room)wit aan de binnenkant, 
en ook de vorm, mij een beetje 
denken aan een iglo. Jan Willen 
Zwart, directeur van de Kruidhof, 
tijdens de opening: de biodiversi-
teit hebben wij als mens hard no-
dig. Het één heeft met het ander 
te maken. Als er geen bijen zijn dan 
is er geen fruit. Als er geen insec-
ten zijn hebben wij geen groenten. 
Voor ons voortbestaan is biodiver-
siteit essentieel. Sinds de Beehive 
hier is zijn er allerlei bijzondere 
trajecten ontstaan die allemaal te 
maken hebben met biodiversiteit, 
bijen, ontwikkeling en vooral ook 
met bewustwording. 

Silence of the bees
In de aanloop naar Kulturele Hoofd-

stad 2018 bereidt De Kruidhof zich 
voor om een kenniscentrum voor 
de bijen te worden en daarnaast 
culturele activiteiten rondom bijen 

te organiseren voor haar publiek. 
Het beleven van de natuur, staat 
daarbij centraal. Het bidbookproject 
waaraan De Kruidhof deelneemt 
in 2018 heet Silence of the Bees 
en focust zich op de ontwikkeling 
van bewustwording en stimulatie 
van processen voor het belang van 
bijen binnen de voedselproductie. 
Naast ontwikkeling van bewust-
wording initieert Silence of the 
Bees ook samenwerkingen tussen 
wetenschap en kunst en wordt de 
bij met haar sociale organisatie in-
gezet als metafoor voor menselijk 
handelen, relaties en creatieve pro-
cessen. De nu gerealiseerde Felt 
Beehive leent zich ook uitstekend 
voor brainstormsessies, huwe-
lijksvoltrekkingen of kleinschalige 
concerten. De Beehive wordt de 
plek waar tot en met 2018 allerlei 

workshops, concertjes en bijeen-
komsten plaatsvinden. Om geld 
bij elkaar te krijgen voor het project 
kan de Beehive worden gehuurd 
door geïnteresseerden voor allerlei 
doeleinden. Er geldt een minimale 
bijdrage, maar gebruikers worden 
gestimuleerd om te geven wat het 
hen waard is. Daarmee dragen zij 
direct bij aan het samen zorgen 
voor een bij-vriendelijker wereld. 

Studenten van de minor Go-Cre-
atie van de NHL werken tot en 
met 2018 aan projecten rondom 
de communicatie met het publiek 
rondom bijen, kunst en design. Pro-
totypes van deze ontwerpen wor-
den tijdens evenementen van De 
Kruidhof getoond aan het publiek. 
De bouw van Beehive op deze plek 
is o.a. gerealiseerd door studenten 
van de NHL en de Rotary tijdens de 
vrijwilligersdag.

Tijdens de opening las onze dorps-
dichter Suzan Bosch een ode aan de 
bij voor, een haiku:
zachtjes zoemt de bij 
achterin de stille tuin
zij zoemt zich zoetig

bestuift en deelt uit
het begin van duurzaamheid
op tere vleugels

imker, bijenboer 
past op ons zoet en goed
stil rookt hij zijn pijp

zoetig zoemt de bij
gracieus door bloem en veld
voor haar koningin

zonder haar geen ons
 zij vliegt voor variatie 
verbind ons verschil

wees stil voor haar zang en volg haar
voor eeuwigheid
zachtjes zoemt de bij

Joke Lunsing over de aanloop naar 
dit project: “In oktober 2014 heb-
ben we een droom geformuleerd 
en kijk waar we nu staan. Ik had 

niet verwacht dat mijn droom dit 
allemaal teweeg zou brengen. Die 
droom was samen iets te gaan 
maken voor een goed doel. En dat 
doel werd Silence of the bees. En 
al pratende met mensen in mijn 
omgeving werd het de Beehive. 
En die Beehive bekleden met vilt. 
Ik wist dat daar heel veel uren en 
heel veel werk in zou gaan zitten. 
Maar daar was ik niet bang voor. 
In eerste instantie zou de binnen-
kant en de buitenkant helemaal be-
kleed worden met vilt maar zover 
is niet gekomen. Op een gegeven 
moment was het klaar. Ik had ver-
wacht dat de Beehive af zou zijn in 
2018. Elk driehoekje vilten is toch 
wel een dag werk. Dat kun je al-
leen doen maar ook samen.” 

De Beehive, begonnen als vrijwilli-
gerswerk van Joke, in het dagelijks 
leven docent aan de NHL, die zich-
zelf weer helemaal tot leven bracht 
na een ziekteperiode. En het drong 
al snel tot haar door dat studenten 
hier aan mee konden werken. Met 
hulp van studenten, onder andere 
twee Spaanse studenten uit Ma-
laga, Maria en Martha, is er hard 
aan gewerkt. Maria en Martha ma-
ken vandaag ook muziek hier. En 
zij maken een documentaire over 

dit project. Die werd woensdag 
gepresenteerd in de Neushoorn in 
Leeuwarden. 

Dit project is nu een volwaardige 
minor aan de NHL geworden. Twee 
Ierse jongens maken een website 
voor het Beehive hotel. Drie stu-
denten hebben een cocon gemaakt, 
daar kun je in slapen. Zij zijn daarmee 
derde geworden voor de NHL prijs. 
Deze cocon komt 9 juli op de Kruid-
hof. Ook doet deze studenten met 
dit project mee voor de LC prijs.

Not money-, but honeydriven 
“Het zijn de bijen geweest die te-
gen mij zeiden, doorgaan. Het is 
eigenlijk geen Silence of the bees 
meer maar Driven by the bees. 
Wat het mij heeft gebracht is al-
leen een win win situatie. Winst 
voor mij, winst voor onze partners, 
winst voor de vrijwilligers en ie-
dereen die zich eraan verbonden 
heeft. Bewustwording bij jongeren, 
daar gaat het om. Dat mensen zich 
verbinden aan dit vrijwilligerswerk. 
We doen het met elkaar.” Na af-
loop van het offi ciële gedeelte was 
er thee van dropplant, van citroen-
melisse, van salie en van munt met 
een stukje honingkoek van imkerij 
De Werkbij erbij.
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Een speciale inspiratie deze keer: De Beehive in De Kruidhof

De dakcinstructie van de beehive. (foto: Karin van IJsseldijk)

Zaterdag 21 mei was de offi ciële opening van de Beehive. De Bee-
hive, van droom naar werkelijkheid, zegt Joke Lunsing tijdens de 
opening. De Felt Beehive, een koepelkas in de vorm van een bijen-
korf, staat in de Heemtuin van De Kruidhof symbool voor biodiver-
siteit en zal in de aanloop naar 2018 het boegbeeld worden voor 
het Kulturele Hoofdstad project Silence of the Bees. 

Inspirat ie
door Karin van IJsseldijk

Zaterdag 21 mei een geweldig leuk en druk bezocht smash en smultoernooi 
gehad voor onze jeugd van tv buitenpost. Met een deelnemersaantal van 16 
spelers voor rood en oranje was er meer dan voldoende uitdaging in de vele 
wedstrijden die werden gespeeld. Tussendoor was er voldoende tijd voor 
het lessen van de dorst en het genieten van een overheerlijke bbq. De bbq 
werd verzorgd door de bbqmeisters Finn en Kjell, en was prima verzorgd. 
Dank heren! Ook was de ondersteuning voor de kantine onmisbaar. Dank 
dames hiervoor. Uiteindelijk ging rond 19.30 uur iedereen tevreden naar huis 
met een volle maag. Al met al een zeer geslaagd toernooi! Voor diegenen 
die al weer uitzien naar onze volgende jeugdactiviteit, is er het aankomende 
generatietoernooi op zaterdag 18 juni aanstaande, waarbij je als jeugdlid sa-
men met je papa, mama, of ander familielid aan dit dubbeltoernooi kunt mee-
doen! Geef je op en start alvast met oefenen met je dubbelpartner zodat je in 
topvorm klaar bent om op zaterdag 18 juni de strijd aan te gaan met andere 
koppels. Opgave is uiterlijk voor zaterdag 11 juni aanstaande via: christinakoo
istra@upcmail.nl of hibmas@hotmail.com. Zorg dat je er (weer) bij bent!

Namens de jeugdcommissie TV Buitenpost,
Mascha de Hek en Christina Kooistra

Smash en smultoernooi groot succes!

De jeugdige deelnemersaan het smultoernooi. (eigen foto)

Vakantie op Ameland

Een van de muzikanten (links) en het publiek luisteren geboeid naar Joke Lunsings 
(staand) verhaal in de beehive. (foto: Hielke Boorsma)

Mevrouw Coba Heins-Olthoff 
(90 jaar) heeft in Haersmahiem 
een vakantie op Ameland be-
schreven, zoals die kort na de 
Tweede Oorlog gevierd werd. 
Het leek haar een goed idee dat 
verhaal eens in De Binnenste 
Buiten Post te laten plaatsen 
om te laten zien hoe zoiets in 
die tijd in zijn werk ging.

“Maaike, mijn vriendin, en ik kre-
gen vakantieprikkels. Ameland, 
daar moesten we heen. Voorberei-
dingen treffen. Op een eiland was 
alles nogal duur, zo hoorden wij en 
we wilden niet al onze spaarcentjes 
er voor uitgeven. Maaike kreeg van 
haar mem wat meel mee en boter, dan konden we pan-
nekoeken bakken en ik van mijn twintig jaar oudere zus, 
waar ik hulp in de huishouding was, een blik groente en 
wat aardappelen, tevens koffi e en thee. Eerst naar Hol-
werd op de fi ets, een petroleumstel in de fi etstas, pan-
nen om in te koken, een laken en sloop en daar gingen 
we dan, uitgezwaaid door de familie. We genoten van 
het reisje op de fi ets, het was prachtig weer en toen op 
de boot naar Nes. We logeerden bij de familie Olivier op 
een koestal. Daar lag ons strobed. Wel wat hard, maar 
we sliepen als een roos nadat we de hele dag aan het 
strand en in de duinen gelegen hadden. En ’s morgens 
als we wakker werden, vroeg Maaike “Coba, zin aan een 
toffi e…?” We genoten ervan en dachten even niet aan 
de lijn. Om ons te wassen stonden er een kan met wa-
ter en een wasvaatje. Dan samen ontbijten. Melk, brood 

en petroleum kochten we daar in de winkel. Daarna op 
naar de zee om heerlijk te zwemmen. ’s Avonds was 
er op Ameland niet zoveel te beleven. Er kam wel een 
hypnotiseur die de mensen liet inslapen. Wij gingen daar 
niet heen. Ons geloof liet dat niet toe, dat was iets van 
de boze wereld. Onze vakantie was snel voorbij. Wat 
hebben we genoten en wat kostte ons die vakantie? We 
waren een week weg voor ƒ10,- per persoon. Wat de 
bootreis kostte, weet ik niet meer. Maar ik was ook blij 
dat ik weer op de boerderij was, dan kon ik de koe Ja-
coba weer zien die naar mij vernoemd was. Op Ameland 
vroeg ik mij nogal eens af hoe het met haar zou zijn. Mar-
tine Bijl zong eens een lied over zoiets. Een heel verschil 
met de vakanties van nu. Waren we minder gelukkig? 
Wie zal het zeggen? Als mensen in vreugde en vriend-
schap samen met vakantie gaan, is het altijd goed.”

Reisverslag
Coba Heins-Olthoff

Coba en vriendin Maaike op het strand van Ameland. (eigen foto)



  Ook deze maand staan we weer 
met fris en fruitige aanbiedingen 
voor u klaar!

Kerkstraat 24   tel. 0511 540004    Volg ons ook op facebook
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Toen mijn kinderen op de basisschool zaten en 
later ook mijn kleinkinderen, heb ik vaak de vraag 
gekregen wat ik als vader en als grootvader mij 
nog wist te herinneren van de tweede wereld-
oorlog. Geboren in 1939, vlak voor het begin van 
de 2e wereldoorlog in ons land, weet ik natuurlijk 
niets van  met een heehet begin van de oorlog 
maar het einde staat in mijn geheugen gegrift en 
dat komt door een aantal gebeurtenissen in en 
rond Buitenpost. In de vorige editie van dit blad 
kon u het eerste deel van Jan’s verslag lezen, hier 
onder het vervolg.

Een ander angstig moment dat ik mij herinner is een 
inkwartiering van Duitse soldaten in de schuur van 
onze boerderij. Dit was aan het einde van de 2e we-
reldoorlog. Duitsers trokken in lange collones over de 
het West vanaf de richting Leeuwarden naar Buiten-
post en verder. Het waren niet alleen lopende soldaten 
en oorlogsauto’s of motoren maar ook veel wagen met 
een paard ervoor trokken over de weg. In de avond 
kwamen er een aantal Duitsers langs die bij ons het 
erf op kwamen met twee boerenwagens met paarden 
er voor. De wagens waren volgeladen met goederen 
maar ik kan mij nu niet meer herinneren wat er alle-
maal op lag. Wel dat de soldaten met hun paarden in 
de schuur kwamen overnachten en dat ze hooi van 
de hooibult achter de schuur aan de paarden voerden. 
Mijn vader was er niet maar mijn pake Jan was er wel 
en die was in de stal waar de koeien stonden.  Ik weet 
nog dat de Duitsers in onze woonkamer kwamen en 
dat mijn moeder ze eten gaf. Ook weet ik dat ik bij 
één van de soldaten op schoot zat in de kamer en dat 
ik bang was. Dat ik bang was kwam ook door de hele 
sfeer op dat moment. Mijn moeder was zenuwachtig. 
Mijn tante Sees Dijkstra die vaak op mij paste was heel 
bang herinner ik me en mijn pake Jan bleef in de stal 
waar mijn moeder hem het eten bracht. De dag erop 
spanden de Duitsers de paarden weer in en vetrokken 
met hun wagens. 

Pas later hoorde ik de ware toedracht. Mijn vader had 
twee mannen die gezocht werden door de Duitsers 
verscholen in een ruimte onder pakken stro op de 

zolder van de stal en over hun schuilplaats hooi ge-
strooid om de schuilplaats te camoufleren. Ook mijn 
vader werd door de Duitsers gezocht omdat hij zich 
had onttrokken aan het vervoer van goederen voor de 
Duitsers die op terugtocht waren. Zijn paard en wagen 
waren daarvoor gevorderd maar in plaats van naar het 
spoorwegstation in Buitenpost te rijden had hij een 
omweg gemaakt en het paard ergens los gelaten in 
een stuk land en de wagen daar laten staan.  Toen de 
Duitsers hun intrek namen in de schuur was mijn va-
der gevlucht en had mijn pake zijn taak overgenomen. 
Mijn pake wist dat er twee mannen verscholen zaten 
op de hooizolder en deze weten in te seinen.  Ik was 
me bewust van de angstige sfeer die er hing toen de 
Duitsers in onze schuur overnachten maar wist natuur-
lijk niet dat er twee mensen ondergedoken zaten voor 
de terugtrekkende Duitsers. Gelukkig liep dit goed af.

Een paar dagen na dit voorval kwamen de Canadezen. 
Met mijn tante Sees stond ik aan het West waarlangs 
opnieuw lange collones  trokken ook weer vanuit de 
richting Leeuwarden. Het hield gewoon niet op zulke 
lange rijen militaire auto,s jeeps en kleine tanks er 
voorbij trokken. Mijn tante was denk ik op dat moment 
een jaar of zeventien en genoot volop van de belang-
stelling van al die soldaten die onze bevrijders werden 
genoemd. Ze wierpen ons repen chocolade, blikjes 
corned beef maar ook pakjes sigaretten toe. Mijn tante 
verzamelde die allemaal en ik herinner mij dat het de 
eerste keer was dat ik chocolade proefde. Ik mocht 
mee naar Buitenpost, naar mijn andere pake en beppe, 
Harm klaas Dijkstra en Renskje en ik herinner mij feest, 
slingers en vlaggen. Mijn pake Harm Klaas Dijkstra zat 
in de verzetsgroep van Buitenpost en kon na de be-
vrijding prachtig vertellen over de overval op het dis-
tributiekantoor dat naast zijn brandstofzaak stond en 
dat hij had afgelegd. Of over het beleg van Blauvallaat 
waarheen ze geweren hadden gesmokkeld onder een 
lading takenbossen en een schip hadden beschoten 
met Duitsers om te voorkomen dat de bruggen opge-
blazen werden. Van hem heb ik veel gehoord over het 
verzet in Buitenpost.

Jan Frans Kloosterman

Herinneringen aan de tweede wereldoorlog deel -2-

Met plezier heb ik vanaf mijn ge-
boorte in Buitenpost gewoond. 
Ik ging hier naar peuterschool de 
Krobbekûle, basisschool de Mien-
skip en later naar het Lauwers Col-
lege. In mijn vrije tijd was ik vaak 
te vinden in de Kûpe, waar ik bij de 
zwemclub trainde en training gaf 
aan jongere zwemmers. 
Na het behalen van mijn VWO-
diploma, in 2014, besloot ik het 
mooie Buitenpost te verlaten om 
te verhuizen naar Eindhoven. Hier 
begon ik met mijn studie Orthope-
dische Technologie. 
“Ortho-watte?”, hoor ik dan vaak. 
Eigenlijk alles wat te maken heeft 
met prothesen (lichaamsdeel ver-
vangende hulpmiddelen) en orthe-
sen (lichaamsdeel ondersteunende 
hulpmiddelen). Denk hierbij aan 
een polsbrace, halskraag of steun-
zool. Het mooie aan dit vak vind ik 
de combinatie van technisch, me-
disch en sociaal. Daarnaast is het 
ontzettend dankbaar werk; een 
geschikt hulpmiddel kan iemands 
kwaliteit van leven echt verhogen. 

Na een jaar in Eindhoven werd het 
weer tijd om te verhuizen. Want 
vanwege beperkte praktijkruimte 
op de Paramedische Hogeschool 
in Eindhoven, vindt het tweede 
jaar van de opleiding plaats in Geel. 
Geel is een klein, gezellig stadje 
in Vlaanderen. Ik woon hier sinds 
september 2015 “op kot”, oftewel 
op kamers. 
Over het algemeen zijn mijn dagen 
goed gevuld met lessen anato-

mie, pathologie en biomechanica 
maar uiteraard ook met praktijkles-
sen. Ook zijn ze hier niet vies van 
avondlessen; sommige dagen zit ik 
op school van 8.30 tot 21.30 uur. 
Maar daarnaast maak ik uiteraard 
tijd voor andere dingen zoals feest-
jes, zwemmen en vrijwilligerswerk 
bij Het Vlaamse Kruis, de Vlaamse 
EHBO-organisatie. 
De praktijklessen hier zijn ont-
zettend leuk en leerzaam. Door 
het schooljaar heen hebben we 
minstens vijftien verschillende 
hulpmiddelen gemaakt. Natuurlijk 
kunnen we met de hele klas geen 
hulpmiddelen maken voor echte 
patiënten; we maken ze daarom 
voor andere klasgenoten. Het ma-
ken van een hulpmiddel begint 
met het aanmeten. Dit gebeurt 
meestal door middel van gipsen, 
zodat er een gipsnegatief ontstaat. 
Vervolgens wordt deze uitgegoten 
met gips waarna er een gipsposi-
tief ontstaat. Dit model wordt ge-
corrigeerd waar nodig, en zo krijg 
je een soort kopie van het betref-
fende lichaamsdeel waarop je een 
hulpmiddel kan maken. Het is be-
langrijk dat een hulpmiddel precies 
past; een te groot hulpmiddel ver-
liest zijn functie, een te klein hulp-
middel kan gaan knellen. 
Momenteel ben ik bezig met een 
onderbeenprothese. Op de foto is 
de prothesekoker in de maak. Dit is 
het gedeelte waar de onderbeen-
stomp van een patiënt in komt. 
Natuurlijk wordt hier nog een voet 
onder gebouwd, zodat er met de 

prothese gelopen kan worden.
De zomervakantie is al bijna in zicht 
maar daarmee ook het einde van 
mijn avontuur in België. De tijd is 
voorbij gevlogen, en eigenlijk wil ik 
hier nog niet weg. Maar tegelijker-
tijd komen er andere leuke dingen 
voor in de plaats; onder andere een 
minor Ergonomisch Ontwerpen 
in Tilburg en een tweetal stages 

waar ik meer praktijkervaring zal 
opdoen. Over twee jaar verwacht 

ik af te studeren als Orthopedisch 
Technoloog. Ik hoop dan een baan 
te vinden binnen een vooruitstre-
vend orthopedisch bedrijf. Of dit in 
Friesland zal zijn, in Brabant, of er-
gens ertussenin, dat maakt me op 
dit moment weinig uit. Ik houd alle 
opties open!

Sieta met een beenprotese in wording. (eigen foto)

“Op kot” in België...Bûtenposters om útens
Sieta Ludema

Hoewel ik me in Buitenpost nog helemaal thuis voel, ben ik inmid-
dels toch oud-Buitenposter. Tijdens een van mijn vakanties in Ne-
derland werd mij daarom gevraagd een stukje te schrijven voor 
deze rubriek.

De natuur foto

Op 23 mei zagen we ‘s middags nota bene 
een papegaai in onze tuin! De nestelende 
merels maakten een enorm kabaal, mis-
schien zagen ze hem voor een roofvogel 
aan? In Amsterdam zijn tropische vogels 
al heel gewoon, voor Buitenpost zal het 
nog wel even wennen zijn. (foto: R.J. Tim-
mermans)

Uit  de oude doos

Beide foto’s zijn afkomstig van Jan Veenstra van de Kuipersweg. De bovenste foto werd 
gemaakt door zijn vader Sjouke, vermoedelijk kort voor de oorlog. De kerk droeg toen 
nog met recht de naam ‘de âlde wite’.  De naamgever was de witte pleisterlaag, maar 
deze lijkt hier wel nodig toe aan een een opknapbeurt. De voortdurende kosten die het 
onderhoud van het pleister met zich meebracht waren voor het kerkbestuur aanzienlijk. 
Dit was dan ook de aanleiding om in de zeventiger jaren van de vorige eeuw de sierlaag 
tijdens de renovatie te laten verwijderen. Helemaal rechts is de achterkant van de woning 
van de familie Kuipers aan de Kuipersweg te zien. Helemaal links de achterkant van de 
woning van timmerman Bulthuis aan de Kerkstraat. Het schuurtje vooraan is waarschijn-
lijk het lijkenhuisje dat bij de begraafplaats hoorde. De onderste foto van de kerk is door 
Jan zelf gemaakt, met daaraan gekoppeld een vraag. Al langer zijn hem twee boogvor-
mige patronen opgevallen onder het oostelijke galmgat van de toren. Ze zijn op de foto 
zonder moeite te herkennen. De oorsprong ervan is hem niet bekend, maar het maakt 
wel nieuwsgierig. Misschien dat het dichtgemetselde galmgaten van eeuwen terug zijn? 
Wie er meer over weet kan dit melden op onze redactie-mail: bibupost@gmail.com.



Ruime collectie geslaagd en vaderdag kaarten.

Ook voor vaderdagkado’s!

Bij inlevering van deze bon

€ 10,- korting

bij minimale besteding van € 30,-

geldig t/m 11 juni 2016

✁



D e  B i n n e n s t e  B u i t e n  P o s t       pag ina 19

Ut  de âlde doaze fan de Kr i te

Ut de âlde doaze fan De Krite – Koekoek op it Nêst. Yn novimber 1966 spile it Kritetoaniel it stik Koekoek op it nest. Op de foto alle 
meiwurkers fan it stik en fansels it hûntsje Pauske. Efter: Tom van Waarden, Auke v.d. Witte, Jan Hoeksma, Jaap Visser (grime), Gerrit 
Roosma (dekôr) en Durk v.d. Meer. Midden: Jitske Bouma-Dijkstra, Hendrik Aardema en Sjoukje Wiersma-Dorhout. Foar: Jopie Hovinga-
v.d. Leij, Wietske Nutma (ynstekster), Griet Pel-Mulder, Foppe de Vries en Koosje Feenstra.

Kunst of natuur of natuurlijke kunst?
Wandelend door de tuin, wan-
delend door de natuur. Mei 
is misschien wel een van de 
meest krachtige maanden. Ik 
zeg wel eens gekscherend; “ je 
kunt de planten horen groei-
en”. Er zijn planten die wel 
91 cm per dag groeien. Dit is 
een bamboesoor t. Die niet in 
Nederland voorkomt. Ik denk 
dat je deze plant kunt zien en 
horen groeien. Er zijn nogal 
wat factoren van belang om 
de planten snel te kunnen 
laten groeien, temperatuur, 
lucht vochtigheid, de grond-
soor t, voedingsstof fen en het 
licht. Deze factoren kunnen 
wij mensen natuurlijk creë-
ren door het maken van een 
kas met goede lucht vochtig-
heid, de juiste temperatuur door ver warming en de juiste hoeveelheid 
licht met lampen. Met mest kunnen we de plant optimaal bemesten. In 
mei zijn de omstandigheden, de factoren voor kruidengroei misschien 
wel optimaal. De Geneeskrachtige kruidentuin in De Kruidhof laat een 
ware groeispur t zien. Een van de meest spectaculaire planten in deze is 
de Reuzenvenkel. Deze geel bloeiende vaste plant loopt uit vanaf april 
tot eind mei naar wel t wee meter hoog. De holle stengels van deze plant 
zorgen voor een stevig geheel en werden vroeger in ver vlogen tijden 
gebruikt als ver voersmiddel van vuur, houtskooltjes. Andere specta-
culaire snelgroeiende planten zijn vaak de planten die we niet willen 
hebben. In de volksmond vaak onkruiden genoemd. Juist ook als de om-
standigheden ideaal zijn zullen deze planten er alles aan doen om zich 
voor t te planten en te overleven. Mei is dan ook bij uitstek een drukke 
maand om met deze planten aan de slag te gaan. Te schof felen te wie-
den, te branden en weg te halen. Op de knieën in de tuin, misschien zijn 
de groeiende planten wel te horen.

Jan Willem Zwar t

De geelbloeiende Reuzenvenkel. (eigen foto)

Tuin (be ) leven

De volgende De Binnenste Buiten Post wordt 
verspreid in de week van 27 juni 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.

Workshop kruidenspiraal maken 

Op zaterdag 11 juni organiseert De Kruidhof een workshop kruidenspi-
raal maken waarbij je je leert hoe je dit in je eigen tuin of op je balkon 
kunt toepassen. Daarnaast krijg je informatie over grondsoorten, leiden 
we je rond langs onze kruidencollecties en ga je praktisch aan de slag. 
Een kruidenspiraal is een bijzondere manier om veel verschillende kruiden 
op een klein oppervlak te kweken. Door de vorm en hoogte van een krui-
denspiraal ontstaan er droge, natte, zonnige en schaduwplaatsen. In de 
workshop leer je naast het uitzetten van de vorm en het gebruik van de 
materialen ook om de juiste grond samen te stellen. Voor de keuze van de 
kruidenplanten is het leuk om uit te gaan wat je graag lust. Ben je een piz-
za of pasta type, een oma’s groentesoep type of een haute cuisine type. 
Voor ieder type hebben wij bekende, maar ook minder bekende, maar o zo 
lekkere kruiden en bijzondere groenten in onze grote Verkooptuin. Je krijgt 
de namen van de planten en informatie over de eigenschappen, toepas-
sing en enkele recepten na afloop mee. En natuurlijk de handleiding om 
thuis een grote of kleine kruidenspiraal te maken.

De workshop is inclusief een kopje verse kruidenthee, cursusmateriaal en 
een kruidenplantje. De kosten bedragen € 17,50. Duur van de workshop 
14.00-16.30 uur. Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers. Opgave via: 
info@dekruidhof.nl.

De kruidentuin van De Kruidhof. (eigen foto)

In de avond en nacht van vrijdag 3 juni is heel Neder-
land in de ban van de Nationale NachtvlinderNacht. Op 
zoveel mogelijk plaatsen in Nederland wordt in deze 
nacht gekeken naar nachtvlinders met behulp van la-
kens, lampen en stroop. Dat kan in de eigen achter-
tuin, maar ook met een georganiseerde excursie bij 
u in de buurt. In De Kruidhof gaan we nachtvlinderen 
in de Geneeskruidentuin. Een nachtvlinderexcursie is 
een spannende gebeurtenis, want wie gaat er nu mid-
den in de nacht het bos in, gewapend met een pot 
stroop? Wie spant er een laken in zijn achtertuin en zet 
er een felle lamp bij? Geen idee? Nachtvlinderonder-
zoekers vinden dit soort zaken heel gewoon. Ze doen 
het om beestjes met namen als agaatvlinder, huismoe-
der, rood weeskind en windepijlstaart te lokken. Ook 
voor de jeugd is het een belevenis: met zaklantaarn 
en stroop in de weer om beestjes te lokken. Jonge 
onderzoekers zijn welkom!

Programma
Op vrijdagavond 3 juni kunt u om 21.00 uur een pre-
sentatie over nachtvlinders bijwonen door Vlinder-
werkgroep Friesland in het naast De Kruidhof gelegen 
Sociaal Cultureel Centrum It Koartling aan de School-
straat  31 in Buitenpost. Daarna kunt u vanaf 22.00 uur 
samen met mensen van de Vlinderwerkgroep op zoek 
naar nachtvlinders in de tuinen van De Kruidhof. U kunt 

ook rupsen uit uw eigen tuin meenemen voor deter-
minatie. Bij gunstig weer (zacht, droog en rustig) is het 
tot circa middernacht mogelijk om vlinders te kijken. 
Als het slecht weer is (regen of harde wind) gaat het 
evenement niet door, omdat de nachtvlinders zich dan 
schuil houden. We maken dat dan zo spoedig moge-
lijk bekend via onze website. Iedereen moet zelf een 
goede zaklantaarn meenemen. Gratis toegang vanaf 
21.00 uur tot middernacht. Het tuincafé is deze avond 
gesloten. Voor meer informatie: www.vlinderwerk-
groepfriesland.nl

Nachtvlinderen, een beleving voor jong en oud

Veel belangstelling tijdens Nationale NachtvlinderNacht 2015. 
(eigen foto)

Uit  koningsdagfoto’s

Ondanks dat het weer niet echt wilde meewerken waren dorps-
genoten en kinderen wel van de partij. (foto’s Hielke Boorsma)
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Keuze u i t  meer  dan 45 opste l l ingen!

Direct de
BESTE PRIJS

incl. apparatuur
€ 4.999,-

Pinet
lak kristalwit keuken: 305 x 275 cm

Deze complete trendy leefkeuken beschikt over veel werk- en opbergruimte. Van een apothekerskast tot carrouselkast. Compleet met: koelkast, 
combimagnetron, gaskookplaat, vaatwasser, afzuigkap, spoelbak en werkblad.

Nardini
truffelbruin/magnolia keuken: 218 x 310 cm

Chávez
lak wit keuken: 198 x 285 cm

Compleet met: 
< koelkast
< oven
< gaskookplaat

Compleet met: 
< koelkast
< oven 
< Gaskookplaat

< afzuigkap
< vaatwasser
< spoelbak
< werkblad

< vaatwasser
< afzuigkap
< spoelbak
< werkblad

Direct de
BESTE PRIJS

incl. apparatuur
€ 3.999,-

Direct de
BESTE PRIJS

incl. apparatuur
€ 4.999,-

< Altijd direct de beste prijs

< Prijstransparantie

< 10 jaar garantie &
 CBW erkend

< Duitse topkwaliteit

< Snelle levertijd

< Gratis 3D keukenontwerp

< Maatwerk

< Deskundig advies

< Vakkundige montage

< A-merk apparatuur

De 10
+ punten van
superkeukens


