
De dierenweide commissie Bui-
tenpost wil u graag informeren 
over voortgang met betrekking 
tot het oprichten van een dieren-
weide in Buitenpost. De commis-
sie is al enkele jaren bezig met 
de realisatie van dit plan. Op dit 
moment is de oprichting van een 
Stichting Dierenweide Buiten-
post bijna afgerond. De verwach-
ting is dat in april 2017 ze een feit 
zal zijn.

In overleg met de gemeente is ge-
kozen als eerste onderzoeksoptie 
voor de locatie Akkelei aan het begin 
van de Munewyk. Dit is het terreintje 
links als u de wijk vanaf de Kuipers-
weg binnenkomt. In de maand mei 
wordt de buurt Mûnewyk uitgeno-
digd voor een informatieavond. Tij-
dens deze avond willen wij graag de 
informatie geven over dit plan, van 
gedachten wisselen met de bewo-
ners en de mogelijkheden bespre-
ken. 

Wij hopen van harte dat zal blijken 
dat de dierenweide een mooie 
plaats in deze buurt in mag gaan 
nemen. Daarna zal bij de gemeente 
Achtkarspelen de vergunning voor 
de dierenweide aan de Akkelei aan-
gevraagd worden. Als bijdrage voor 

de realisatie van de diereweide heeft 
de commissie al € 5000,00 subsidie 
ontvangen van de gemeente Acht-
karspelen in het kader van Iepen 
Mienskips-initiatieven. Als de oprich-
ting van de stichting een feit gaan we 
van start met verdere werkzaamhe-
den voor sponsoring en fondsen-
werving. Eén van deze acties is een 
stand voor de dierenweide op de 
vlooienmarkt op Hemelvaartsdag in 
Buitenpost.

Ondertussen heeft de dierenwei-
de Buitenpost al een eigen Face-
book-pagina. In de toekomst zullen 
de bezigheden en nieuwtjes van de 
commissie ook via dat medium be-
kend worden gemaakt. U kunt deze 
pagina via de zoekopdracht ‘dieren-
weide Buitenpost’ vinden.

Voor het verzorgen van de dieren 
zijn nog meer vrijwilligers van harte 
welkom. Heeft u hiervoor interesse 
of wilt u op een andere manier mee-
helpen met dit project, dan horen wij 
dit graag van u. 
U kunt dit aangeven bij Geertje van 
Dijk, telefoon: 0511-543533
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Van de  redact ie
Diversen
De gelederen van onze redactie 
zijn uitgedund door het vertrek 
van Karin van IJsseldijk. Zij was 
in het algemeen een actief en al-
tijd goed geïnformeerd lid. Haar 
inbreng deed De Binnenste Bui-
ten Post goed en in het bijzon-
der via de rubriek ‘Inspiratie’, die 
zij enkele jaren behartigde en op 
lezenswaardige wijze gestalte 
wist te geven. Op deze manier 
zijn er heel wat kunstzinnige Bui-
tenposters geïnterviewd. Omdat 
andere zaken dan onze krant pri-
oriteit kregen, wilde ze daar aan-
dacht en tijd aan besteden. Wij 
hebben Karin kortgeleden ‘uitge-
zwaaid’ met de nodige woorden 
van dank en een geschenk dat 
met het voorjaar te maken had. 
Met het vervullen van de ontsta-
ne vacature lijkt het de goede 
kant op te gaan. Daar hopen we 
te zijner tijd op terug te komen. 
Bepaalde veranderingen zetten 
zich in ons dorp door. Het stati-
onsplein staat nog behoorlijk ‘op 
z’n kop’, maar er komt tekening 
in en die ziet er goed uit. De 
nieuwe supermarkt van Poiesz 
is 12 april jongstleden in gebruik 
genomen. De aanblik is zowel 
buiten als binnen geheel anders, 
maar dat zal gauw genoeg wen-
nen. De Wereldwinkel heeft in 
dit nieuwe pand een mooie plek 
gekregen. Misschien dat een 
foto in dit nummer dat laat zien. 
‘It Koartling’ lijkt toch op een 
bijdrage van de gemeente in de 
kosten van beheer te kunnen 
blijven rekenen. Dat is een heel 
‘sociaal culturele’ opluchting. De 
nieuwbouw bij De Kruidhof laat 
nog niet duidelijk zien hoe de 
situatie wordt. Daar zijn velen 
toch wel benieuwd naar.

Koningsspelen bij gbs De Fontein en obs De Mienskip
Op 21 april werden op gbs De Fontein en obs De Mienskip  de koningsspelen gehouden. De leerkrachten en ouders van beide scholen hebben zich weer enorm ingespan-
nen om er een fijne dag van te maken. Er was eerst een schoolontbijt, gevolgd door het zingen van het koningsspelenlied Okido. Daarna werden de koningsspelen ge-
houden. Links ziet u de koningsspelen bij gbs De fontein en rechts bij obs De Mienskip. Wilt u nog meer foto’s zien, kijk dan op  https://www.flickr.com/photos/buitenpost/

Stand van zaken dierenweide

Agenda
Welkom door André van der Laaken, voorzitter EC Buitenpost, met uitleg 
van doel en plannen van de coöperatie.
Trynergie, voorzitter Tseard van der Kooi vertelt over het suces van de 
energiecoöperatie in de Trynwâlden.
Noordelijk Lokaal Duurzaam, uitleg over deze lokale energieleverancier 
met voorbeeldberekening van energiekosten.
Lid worden van ECB?, uitleg  en als welkomstgeschenk de warmtescan.
Pauze
Buurkracht, presentatie met quiz.
Rondvraag en sluiting
Na afloop is er een hapje en drankje en 
kunt u meer informatie krijgen over buur-
kracht, NLD en de ECBuitenpost.

10 mei startavond Energiecoöperatie
In Nijenstein van 19.30 – 21.00 uur

De Sulveren Brims uitgereikt aan 
vrijwilligers SRRG

Tijdens de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Buitenpost op woensdag-
avond 5 april ontving de Stichting Revalidatie en Recreatiezwemmen uit han-
den van PBB-voorzitter Marian Rigter, onze plaatselijke onderscheiding ‘de 
Sulveren Brims’. Al jarenlang en bijna elke week zijn de leden van de Stichting 
in zwembad De Kûpe in Buitenpost actief. Ze helpen en begeleiden mensen 
die tijdens het zwemmen beperkt zijn door een handicap of medische omstan-
digheid. Rigter benadrukte in haar begeleidende toespraak de grote waarde 
van dit vrijwilligerswerk voor kwetsbare dorpsgenoten. Toepasselijk genoeg 
vond de uitreiking plaats in het zwembad. Op de foto geeft PBB-secretaris 
Leonie Kramer bloemen aan stichtingsleden, van links af: Jos van Zomeren, 
Henny van Zomeren, Henny Bosscha, Gerda van Oosten, Joukje Wolthuizen 
en Joukje Stuursma; allen uit Buitenpost. Niet aanwezig bij de uitreiking waren 
Geale Dijkstra uit Surhuisterveen, Annette Cramer uit Buitenpost en J. Dijkstra 
uit Zwagerbosch. (foto: Hielke Boorsma).
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Plaatselijk Belang Buitenpost 
(PBB) had vooraf gerekend op 
een grotere opkomst dan ge-
woonlijk tijdens haar jaarlijkse 
ledenvergadering op 5 april. Maar 
de meer dan 100 bezoekers in de 
bezoekersruimte van het zwem-
bad overtrof de verwachting 
ruimschoots. Aanleiding daarvoor 
was uiteraard de forumdiscussie 
over de toekomst van het zwem-
bad die plaats zou vinden na het 
huishoudelijke gedeelte van de 
vergadering. En het forum was 
informatief, er was veel discussie, 
maar zeker nog geen zicht op een-
duidige oplossingen.

Het huishoudelijke gedeelte begon 
om half acht en was zonder verras-
singen. Het jaarverslag over de acti-
viteiten van PBB werd met applaus 
beloond en het fi nanciële verslag 
zonder op- of aanmerkingen goedge-
keurd. Ook de herverkiezing van drie 
bestuursleden was een hamerstuk. 
Bestuurslid ArnoldJan Ruisch nam 
na 4 jaar afscheid van het bestuur 
en werd hiervoor bedankt. Tijdens 
de rondvraag werden twee prangen-
de kwesties benoemd. Als eerste 
het in de zomer manshoge groen 
dat de bezoeker op de toegangs-
wegen naar ons dorp verwelkomt. 
Het bleek dat het onderhoud hier-
van voor rekening van de Provinsje 
Fryslân komt. PBB zal proberen 
hierover met de instantie in contact 
te komen. Het tweede punt was de 
vaak overvolle prullenbakken en het 
aanwezige zwerfvuil in het winkel-
centrum. Voorzitter Marianne Rigter 
vertelde dat PBB bezig is met een 

driemaandelijkse schoonmaakactie 
door verenigingen in heel ons dorp. 
Daarnaast probeert ze een vaste af-
valruimer te vinden die het centrum 
regelmatig onder handen neemt. 
Hopelijk volgt spoedig resultaat. 
Daarna volgde de uitreiking van de 
Sulveren brims. Elders in dit blad is 
er een bijdrage over de toekenning 
hiervan aan Stichting Revalidatie en 
Recreatiezwemmen Gehandicapten.

Om kwart over acht nam forumleider 
Eelke Lok het heft in handen en volg-
den als eerste drie presentaties over 
De Kûpe. Interim-manager Piter Bak-
ker gaf een overzicht van de  stand 
van zaken op dit moment, voorzitter 
Jack Hoving gaf een schets van het 
2021GZ-plan van het huidige be-
stuur en Bothilde Buma beschreef 
de alternatieve ideëen van de groep 

Buma/Paauw. Er werd door het pu-
bliek levendig gereageerd en Lok 
wist vaardig de discussie op koers 
te houden. Jammer was dat de aan-
wezige raadsleden geen van allen 
enig inzicht in de denkwereld van de 
gemeenteraad wilde geven. Ook de 
afwezigheid van de meest betrok-
ken wethouder Jouke Spoelstra was 
spijtig. Juist omdat PBB hoopte dat 
de interactie tussen plannenmakers, 
publiek en politiek bij zou kunnen dra-
gen aan het op gang krijgen van een 
productief gesprek. Om kwart voor 
tien werd het forum afgesloten. De 
conclusie werd getrokken dat de bij-
eenkomst nuttig was geweest maar 
op het eerste gezicht geen duidelijke 
resultaten had gegeven. Maar het 
onderwerp zwembad De Kûpe blijft 
hoog op de agenda van PBB staan.

Ledenvergadering in De Kûpe werd druk bezocht

Ruim honderd belangstellenden toonden veel interesse in de forumdiscussie onder 
leiding van Eelke Lok. (eigen foto)

Wanneer en waar?
Op zaterdag 13 mei organiseert de PKN gemeente uit 
Buitenpost weer een fancy fair. U bent van harte wel-
kom tussen 9.00 en 16.00 uur in De Schakel en De 
Kruiskerk aan de Voorstraat 15.

Wat kunt u zoal verwachten?
Nieuw is de tweedehands spullen markt! Daar kunnen 
jong en oud zelf eigen spullen verkopen. Hoe? Voor 
een bedrag van € 10,00 krijgt u een tafel of ongeveer 
5 vierkante meter vloerruimte ter beschikking om spul-
len uit te stallen en zo te verkopen. U krijgt daarbij ook 
nog een gratis consumptie aangeboden. Reageer snel, 
want vol = vol. Reserveren kan via de volgende perso-
nen: Wiepie Renkema (allardrenkema@gmail.com) of 
Siebe Meindertsma (s.m.meindertsma@hetnet.nl).

Diverse activiteiten
Verder zijn er deze dag diverse leuke activiteiten voor 
jong en oud. Te denken valt aan: oud Hollandse spelle-
tjes, grabbelen met Gepke, een springkussen, schmin-
ken, het rad van fortuin met natuurlijke leuke prijzen. Er 
is op deze dag ook volop de gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en iets lekkers te eten en te drinken. En dat 
alles in een gezellige sfeer met muziek.

Welkom
Dus laat u verrassen en kom gezellig langs op zaterdag 
13 mei. De opbrengst van deze dag zal zijn voor de 
PKN-gemeente en de musical Ester. Meer informatie 
kunt u vinden op www.pknbuitenpost.nl Tot ziens op 
zaterdag 13 mei!

Gezellige fancy fair voor jong en oud 

Verlang je er soms ook naar? Je even terugtrekken uit de drukke wereld 
en niets hoeven? Wat wij merken is dat het vaak bij dit verlangen blijft en 
het ons niet altijd lukt om hier vorm aan te geven. Daarom trekken wij 
ons samen één keer in de maand terug. In een groepje en toch ook op 
onszelf. In een warm houten kerkje, waarin we de traditie van bezinning 
en bezieling ervaren.
Wil je meedoen? Je bent van harte welkom op donderdagavond, 
11 mei a.s. We komen dan vanaf 19.45 uur samen in dit kerkje aan de Juli-
analaan 12A. Om 20.00 uur volgen we het ritme van stilte in de vorm van 
een korte stilte meditatie. 
Na de meditatie, om ongeveer 20.45 uur, kun je de anderen ontmoeten. 
Voor thee wordt gezorgd. Ga je liever je eigen weg, dan verlaat je het 
kerkje in stilte.

Wees welkom!
Trudy Nicolai en Karin van IJsseldijk

Stilte en ontmoeten: doe je mee?

Na een succesvolle violenactie in de week van 20 tot en met 25 maart 
was het zaterdag 1 april tijd voor het voorjaarconcert. Ditmaal was African 
Gospel Trio Mísáto te gast. Al tijdens het eerste stuk werd het publiek 
meegenomen naar Afrika. De leden hadden dit jaar voor het thema ‘Afrika’ 
gekozen, omdat euphoniumspeler Romke Sytse van der Veen komende 
zomer met een groep jongeren uit Damwoude afreist naar Afrika. Samen 
met World Servants gaat hij daar meehelpen met het bouwen van een 
kliniek. De opbrengst van het concert is dan ook naar dit project gegaan. 
Naast swingende Afrikaanse ritmes waren er ook stukken die rust brach-
ten, zoals het prachtige ‘Hymn for Africa’ met een mooie bugelsolo van 
Jurrien Pothoven en ‘Earth’ met solo’s voor Jitty Veenstra en Sikke Visser.
Tijdens het concert mocht voorzitter Bart Buist een drietal jubilarissen hul-
digen. Renny Bos-Banga en Margreet de Jong zijn beide alweer 25 jaar 
lid van brassband ‘Concordia’. Lonne Hoekstra is twaalfenhalf jaar lid van 
‘Concordia’. 
Na het voorjaarsconcert mocht ‘Concordia’  Eerste Paasdag de dienst in de 
Kruiskerk in Buitenpost begeleiden. Dit was het eerste voorjaarsconcert 
onder leiding van Nynke van der Heide. Samen met Nynke bereiden de 
leden zich nu voor op Koningsdag en op de deelname aan het Zomerfes-
tival in Doezum. Ook zal ‘Concordia’ zaterdagmiddag 25 mei een concert 
verzorgen in het centrum van Buitenpost. Kortom, activiteiten genoeg bij 
‘Concordia’.

Veel activiteiten bij 
brassband Concordia 

Uitnodiging om mee te praten: “U heeft het recht om uit te dagen! Right 
to Challenge!” Heeft u al eens nagedacht over uw positie als inwoner van 
Buitenpost ten opzichte van de gemeente als het gaat om taken die tot nu 
toe door de gemeente uitgevoerd worden? Bijvoorbeeld de herinrichting 
van uw straat, het oprichten van een zorgcoöperatie of het groenonder-
houd in uw buurt? 

Op dit moment is het zo dat de verhouding tussen overheid en burger 
verandert. Meer en meer nemen burgers zelf het heft in handen bij zaken 
waarvoor traditioneel de overheid de verantwoordelijkheid nam. We gaan 
van deelname van burgers, naar burgerkracht met de overheid als partner 
en deelnemer. Dit heet The Right to Challenge. KEaRN wil met inwoners 
van een paar dorpen in gesprek om te kijken hoe bewoners kijken naar 
The Right to Challenge en hoe ze er eventueel gebruik van (willen) maken.
Dit project noemen we ‘Het Wakkere Dorp’, graag gaan opbouwwerkers 
van KEaRN: Jildou Jager en Lysbeth Nicolai met u als inwoner van Buiten-
post eenmalig in gesprek over The Right to Challenge. 

We nodigen u dan ook van harte uit op dinsdag 30 mei as. om 16.30 uur, 
om onder het genot van een lekker kopje soep te praten over dit onder-
werp. Wij geven dan uitleg over dit buurtrecht, vragen aan u wat u weet 
van dit buurtrecht en of u er eventueel gebruik van zou willen maken. U zit 
nergens aan vast, hoeft niet meteen aan de slag met Right to Challenge, 
maar wij horen graag van u hoe u in dit hele verhaal staat.

Wilt u gebruik maken van deze uitnodiging, dan kunt u contact opnemen 
met: Lysbeth Nicolai opbouwwerker Kearn Welzijn: 06-14204022 of
lysbeth.nicolai@kearn.nl Dan hoort u ook op welke locatie in Buitenpost 
het is. Hopelijk tot ziens op 30 mei as.

Met vriendelijke groet,
Lysbeth Nicolai en Jildou Jager,
Opbouwwerkers Achtkarspelen

Uitnodiging om mee te praten

Op donderdag 18 mei is al weer de laatste koffi emorgen van dit seizoen.
We sluiten traditiegetrouw af met een bingomorgen. Iedereen is weer van 
harte welkom om 9.30 uur in de Schakel te Buitenpost.

Bingomorgen Rode Kruis
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™
> Het college van B. en W. van Achtkar-
spelen wil de sportverenigingen de keuze 
bieden om hun eigen velden te maaien. 
De clubs kunnen dan zelf bepalen op welk 
moment zij maaien en zo rekening houden 
met bijvoorbeeld weersomstandigheden. 
Dat is volgens het college beter voor de 
kwaliteit van de grasmat. Er is al geëxperi-
menteerd met de nieuwe aanpak, zo ook in 
Buitenpost. Uit de pilot blijkt dat de kwaliteit 
van de velden toeneemt. Nadeel kan zijn 
dat er meer vrijwilligers nodig zijn. En het 
zelf maaien kan duurder uitpakken als clubs 
machines aanschaffen die meer kosten dan 
de vergoeding die de gemeente verstrekt. In 
het voorstel mogen clubs er ook voor kiezen 
om het maaiwerk bij de gemeente te laten.
> Openbare basisschool De Mienskip uit 
Buitenpost heeft donderdag 23 maart de 
opening van twee nieuwe lokalen gevierd. 
Door de groei van de school was uitbrei-
ding wenselijk. In samenwerking met de 
gemeente Achtkarspelen zijn daarom twee 
nieuwe lokalen gerealiseerd. Het was 
tevens de afsluiting van de projectweken 
met als thema familie. Ook hebben de kin-
deren met hun ouders meegedaan aan de 
taartenactie ‘Heel de Mienskip bakt’. Door 
lootjes te verkopen voor de taartenactie is 
er 1500 euro opgehaald, dat wordt aange-
wend voor de inrichting van het schoolplein. 
Grootouders deden bovendien een gift die 
het totaal van de actie op 2000 euro heeft 
gebracht.

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

PBB Van de bestuurstafel...

April 2017
We kunnen als bestuur met tevredenheid terugkijken naar onze jaarver-
gadering. Nog nooit waren er zoveel bezoekers. We rekenden op maxi-
maal 90 mensen, maar het waren er meer dan 100. Het maakt duidelijk 
dat het onderwerp, de toekomst van De Kûpe, voor Buitenpost zeer 
belangrijk is. Dank voor de goede organisatie van het bestuur en ma-
nagement van De Kûpe. Dank ook aan Eelke Lok, die het debat over 
het zwembad fantastisch leidde. Conclusie was dat alle aanwezigen het 
zwembad willen behouden. Jammer was wel dat de aanwezige poli-
tieke partijen zich niet wilden uitspreken over het onderwerp. Ook de 
ex-wethouder had (te) weinig te melden. Voordat het debat plaatsvond, 
heeft het bestuur van PBB verantwoording afgelegd van hun aktiviteiten 
en de financiën. Een uitgebreid verslag kunt u elders in deze krant lezen.
Het bestuur was aanwezig bij de première van de musical Ester. Wat 
geweldig dat zoveel vrijwilligers zich hebben ingezet om dit mogelijk 
te maken en met zoveel plezier en succes. Complimenten voor al deze 
vrijwilligers. 
Onze laatste vergadering was natuurlijk gvuld met de laatste voorberei-
dingen voor de ledenvergadering. Toch zagen we nog kans om ons, zij 
het kort, te buigen over onze positie als bestuur van Plaatselijk Belang. 
Als we onze conclusies hebben getrokken dan kunt u hierover lezen in 
deze rubriek.
Het bestuur van Plaatselijk Belang hecht veel waarde aan een schoon 
dorp. Daarom hebben we geprobeerd de taak van de BUVO over te 
nemen om in ieder geval het centrum vrij van zwerfvuil te houden. Er 
is meerdere keren contact geweest met Raderwerk, de BUVO en de 
gemeente hierover. Het leek opgelost, maar het probleem is toch hard-
nekkiger dan we dachten. Wordt vervolgd en hopelijk ziet u het resultaat 
snel in de Kerkstraat en het park. Het zou natuurlijk al helpen als men de 
straat niet beschouwd als een afvalbak. Vooral het parkeerterrein op de 
Kerkstraat wordt als vuilnisterrein gebruikt. 
Op de jaarvergadering hebben we extra aandacht gevraagd voor twee 
zaken. Het leefbaarheidsfonds en de energiecoöperatie. Ieder dorp krijgt 
een bedrag van de gemeente voor het leefbaarheidsfonds. Zo kan ieder 
bestuur van plaatselijk belang initiatieven in het dorp subsidiëren. Wij 
vinden dat de verdeling naar grootte van het dorp moet en niet zoals nu 
dat ieder dorp hetzelfde bedrag krijgt. Daarom moeten wij vaak orga-
nisaties en hun vrijwilligers teleurstellen, terwijl andere dorpen iedere 
jubilerende vereniging een bedrag kan geven voor een feest.
De energiecoöperatie Buitenpost is ontstaan uit een initiatief van PBB. 
Op 10 mei houdt de coöperatie hun startavond. U heeft misschien de 
aankondiging hier in de krant al gezien. Het belooft een boeiende avond 
te worden met informatie en voldoende ruimte voor eigen inbreng.

Namens het bestuur, 
Marianne Rigter

Op woensdagavond 29 maart werd het Maskelyn winterseizoen 2016-
2017 afgesloten met de prachtige en indringende voorstelling “De brekbe-
re sirkel”. Tevens werd deze avond bestuurslid Foppe de Vries uitgezwaaid 
en bedankt voor zijn jarenlange inzet, zie foto, voor Maskelyn. Als me-
de-grondlegger van deze cultuurbrenger veegde hij meer dan zijn straatje 
schoon de afgelopen jaren. Als dank een bloemetje.
Ondertussen is het bestuur al weer druk bezig met het winterseizoen 
2017-2018. Er kan inmiddels een tip van de sluier worden gelicht. Weder-
om kunnen er voorstellingen worden aangekondigd die ook in grote the-
aters worden aangeboden. En waarom naar Drachten of Leeuwarden als 
bijvoorbeeld The Point zo heerlijk dichtbij is voor hetzelfde aanbod?
- Woensdagavond 18 oktober 2017 The Point: Wederom een Pier21-voor-
stelling, deze keer met de topacteurs Peter Tuinman en Joke Tjalsma in het 
toneelstuk ”It wie in moaie simmerjûn”
- Zondagmiddag 17 december  2017 Mariakerk: Kerstconcert mannenkoor 
Westerlauwers met soliste Fardou van der Woude.
- Zondagmiddag 21 januari 2018 The Point: J&M Teaterwurk, Bokwerd Kul-
turele hoofdplaats 2018 met Jan Arendz en Marijke Geertsma.
Deze data kunnen vast in uw agenda. In de volgende Binnenstebuitenpost 
opnieuw een tipje van de sluier.

Winterseizoen 2017 - 2018

Drachten/Bûtenpost. Op freedtejûn 7 april sette it Kritetoaniel in prachtich 
moaie punt efter it winterskoft 2016-2017. Op it toaniel fan De Lawei yn 
Drachten waard noch ien kear “Al myn soannen” oer it fuotljocht brocht, 
dit op de slútjûn fan it STAF. Ek waard dyselde jûn wrâldkundich makke dat 
dizze foarstelling mei 172 punten de op ien nei bêste west hie dit winters-
koft. Mei de beide foarstellingen fan “De Finale” yn novimber, hja wienen 
ek noch twa kear by’t paad mei dit stik, kin it Kritetoaniel weromsjen op in 
alwer bysûnder winterskoft. Underwilens is it bestjoer al wer drok dwaan-
de mei it kommend winterskoft. De útfieringen, se kinne sa yn jo aginda, 
binne al wer festlein: Op de sneonen 18 en 11 novimber 2017 wurdt’r spile 
ûnder lieding fan Henk Roskammer en op de sneonen 3 en 10 maart 2018 
is der in foarstelling yn in regy fan Lodewyk Riedhorst. Tuskentroch is der, 
sa it no liket, in jongereinfoarstelling op sneontejûn 27 jannewaris 2018. Dit 
allegearre yn The Point fansels.

Boven: Al myn soanen in aktie. Onder: De finale.
(foto’s van Klaas Rozema en Ernst Jaap de Haan)

Bysûnder Winterskoft 

Afscheid van Foppe (foto: Hielke Boorsma)

Tijdens de uitvoering van De Finale, november 2016, is er spontaan gere-
ageerd op een geweldig initiatief van enkele jongeren om opnieuw een 
“jongereinploech Fryske Krite Bûtenpost” samen te stellen. Dit geweldige 
nieuws is besproken binnen het bestuur van de Fryske Krite en ook zij zijn 
uiteraard enthousiast. Inmiddels staan er al twaalf namen op papier. Het 
bestuur heeft de volgende planning gemaakt: In het komende voorjaar, 
mei en juni worden jullie uitgenodigd voor vier kennismakingsworkshops 
waar vanzelfsprekend heerlijk gewerkt wordt aan toneel. Na de zomerva-
kantie wordt er dan gestart met de eigenlijke repetities. Dit met als doel 
voor publiek op te treden, januari 2018, in The Point. Uiteraard willen we 
meer dan twaalf jongeren …. Dus ben je basisschoolverlater, geef je op 
en kom eerst vrijblijvend langs op onze workshops. Geïnteresseerd? Stuur 
een email met je naam, adres en telefoonnummer naar fryskekritebuten-
post@hotmail.nl en je hoort van ons!!!

Met een enthousiaste groet,
Bestuur Krite Bûtenpost.

Krite start met de jeugd

Op de ledenvergadering van 5 april werden de PBB-bestuursleden Her-
man Bergervoet, Leonie Kramer en Johan Kootstra voor een nieuwe pe-
riode herkozen. ArnoldJan Ruisch was niet herkiesbaar en PBB-voorzitter 
Hans de Vries had in september al afscheid genomen. Met 6 leden en 1 
notuliste is het bestuur niet compleet, de hoop is dat er op korte termijn 
aanvulling plaats zal vinden. Het bestuur bestaat nu uit: beide rijen van 
links af, achterste rij: Johan Kootstra, André van der Laaken en penning-
meester Herman Bergervoet, voorste rij: Geertje van Dijk, voorzitter Ma-
rian Rigter, notuliste Tineke Bruining en secretaris Leonie Kramer. 
(foto: Hielke Boorsma)

Het bestuur PBB  per 5 april 2017



Hollandse asperges 500 gr  € 3,50
Hollandse aardbeien 500 gr  € 2,99
Boeren jong belegen 500 gr  € 4,50
Asperge salade  250 gr  € 2,50

Kerkstraat 24    Tel. 0511 540004     Volg ons ook op facebook
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(advertentie)

Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Ik hou van boeren. En van koeien.
Durk Reitsma trekt er op uit als rundveepedicure

Sinds de ligboxenstal in de vori-
ge eeuw zijn intrede deed in de 
melkveehouderij, veranderde het 
koeienleven. Door het lopen op be-
tonnen roosters die de mest en uri-
ne afvoeren, krijgen de koeien last 
van ontstekingen en kreupelheid. 
Door de pijn blijft een koe langer 
liggen en komt niet of als laatste bij 
het voerrek, waardoor de melkpro-
ductie vermindert. Het was de Ne-
derlander Egbert Toussaint Raven 
die in 1977 met Klauwverzorging 
van het rund richtlijnen gaf om de 
holle vorm van de hoeven te veran-
deren in een vlakke zool. 

Topsporter
Lytse Durk ging vroeger na school-
tijd liever rechtstreeks naar huis 
toe dan bij vriendjes spelen. Hij 
kleedde zich om en hielp de buur-
man op de boerderij. Zo raakte hij 
besmet met het agrarisch leven. 
“Het waren mooie dagen en jong 
geleerd is oud gedaan.” Op de 
PTC+ Praktijkschool in Oenkerk 
maakt Durk kennis met het boek 
van E. Toussaint Raven als hij de 
beginnersopleiding voor poot-

bekappen volgt. “Ook op de be-
roepsopleiding die ik later deed, 
was dit hét theorieboek. De bijbel 
van de potenkappers zeg maar, en 
Egbert onze profeet”, zegt Durk 
die inmiddels al achttien jaar als 
pootbekapper werkzaam is. De 
praktijkschool trok ook veel buiten-
landse leerlingen aan. “Nederland 
is wat de landbouw betreft heel 

vooruitstrevend en was het eerste 
land dat met ligboxstallen begon”, 
legt Durk uit. “Maar ja, daardoor 
ontstonden andere problemen. Dat 
lag niet alleen aan de huisvesting, 
maar ook aan de voeding. Er wordt 
steeds meer van de koe gevraagd. 
Je moet ze als topsporters behan-
delen. Als ze 10.000 liter melk per 
jaar geven, moet je er goed op pas-
sen. Daarom zegt Toussaint Raven 
ook dat naast huisvesting en aan-
leg een optimale gezondheidszorg 
ziekte kan bestrijden, met inbegrip 
van periodiek pedicuren. Twee 
keer per jaar is gebruikelijk, maar 
op bedrijven waar de productie 
nog hoger ligt, gaat het naar drie 
keer. Tussendoor behandel je kreu-
pele koeien of doet de boer dat 
zelf.” 

Digitaal
Durk heeft inmiddels een eigen 
klantenkring. “In het begin ging ik 
wel bij boeren langs of bezocht ik 
veekeuringen en fokkers. Ik heb 
ook wel geadverteerd. Nu belt de 
boer mij zelf. Mijn bereik gaat van 
hier tot Hogebeintum en een paar 
losse bedrijven in Friesland. In het 
noorden van Duitsland heb ik ook 
nog een rayon. Ik bezoek ook wel 
conferenties waar pootbekappers 
uit heel Europa komen. Soms 
maak ik koeien keuringsklaar, zo-
dat ze er weer netjes bijlopen. Als 
de ene klauw hoger is dan de an-
dere, gaan ze ‘hakkig’ lopen: de 
hakken naar elkaar toe en de tenen 
naar buiten. Mensen lopen ook 
niet altijd even recht.” 
Vroeger was pootbekappen een 
zwaar beroep. “Alles werd met 
de hand gedaan, nu heb ik een be-
handelbox. De koe komt daar in te 
staan en alles gaat elektrisch. Dat 
is veel minder zwaar en het gaat 
veel sneller. Hoevenkrabben doen 
we nog ouderwets met de hand. 
Schone poten zijn ook belangrijk, 
vooral omdat de koeien door natte 
roosters de ziekte van Mortellaro 
kunnen krijgen. Dat gaan we dan 
behandelen. Met zalf en verband”, 
zegt de deskundige Durk. Uit dit 
voorbeeld blijkt al dat hij niet al-
leen de hoeven knipt. “Als er een 
ontsteking tussen de hoornlaag en 
het levende weefsel ontstaat (te 

vergelijken met bloed onder de na-
gel) ga ik dat behandelen en daar-
na wordt op de gezonde klauw een 
blokje geplakt, zodat de zieke voet 
niet meer op de grond komt en 
wordt ontlast.” Als ik opmerk dat 
zijn werk wel op dat van een vee-
arts lijkt, antwoordt Durk: “Eigen-
lijk wel, maar dan op een speciaal 
gebiedje. In Duitsland is het ook 
een veterinair beroep, in Neder-
land niet.” Als pootbekapper ont-
komt Durk niet aan digitalisering. 
“Het CRV (Coöperatieve Rundvee-
verbetering) heeft een systeem 
ontwikkeld waarin we alles kun-
nen bijhouden. Op Digiklauw kun-
nen we de aandoeningen die we 
tegenkomen noteren.” 

Domme boeren bestaan niet
Ook op de boerenbedrijven staat 
tegenwoordig een computer. “Het 
is op het ogenblik niet zo gemak-
kelijk voor de boer”, vindt Durk. 
“Het is schipperen met de regels. 
De boer kan niet meer boer zijn. Hij 
is er voor de koeien, maar hij moet 
eerst naar de computer om te kij-
ken wat hij wel of niet mag doen. 
Zo wordt er nu gezegd: de koeien 
moeten 120 dagen 6 uur per dag 
naar buiten. Boeren halen liever de 
eerste snee (eerst gemaaid voor-
jaarsgras) binnen voordat de koei-
en op het land komen en in een 
nat najaar moeten ze de koeien 
soms nog tien dagen buiten laten 
staan om aan die 120 dagen te ko-
men. Op weidemelk zit een toe-
slag van de melkfabriek, dus wat 

doe je dan? Het verschil met melk 
van koeien die binnen staan wordt 
steeds groter. En eerlijk is eerlijk: 
geef je de koe de vrije keus, dan 
gaan ze ‘s morgens naar buiten en 
als het te warm wordt, gaan ze al-
lemaal zelf de stal weer in. Maar 
er is geen toekomst meer voor de 
keuterboer en voor de grote be-
drijven is het idyllische er af. Het 
gaat om hele grote bedragen in 
het boerenbedrijf. De boer van nu 
is een ondernemer. Vroeger zeiden 
ze: “Je kan niet zo goed leren, je 
moet maar boer worden. Domme 
boeren zijn er niet meer, want die 
redden het niet. Het is een onzeke-
re periode. Ik hoop dat het gauw 
weer voorbij gaat. Want ik hou van 
boeren. En van koeien”, zegt hij uit 
de grond van zijn hart.

Boerenwijsheid
Durk mag dan wel zelf geen boer 
zijn, boerenwijsheid heeft hij wel. 
“In 2015 ging het melkquotum 
eraf. Maar Brussel is nooit bezig 
geweest met de vraag: wat ge-
beurt er  dan? Dat de boeren hun 
bedrijf daarna uitbreidden, is niet 
alleen hun schuld. Nederland had 
al een uitzonderingspositie wat de 
fosfaatuitstoot betreft. Maar na de 
afschaffi ng van het quotum gingen 
de boeren gigantisch door het fos-
faatplafond. En nu moet het aantal 
koeien weer terug. Dat kon je zien 
aankomen. Ik weet niet hoeveel 
koeien er nog over twee jaar zijn. 
Ik denk dat ze dan heel duur zijn. In 
plaats van het melkquotum wordt 

nu het aantal koeien opgeteld en 
omgerekend in de hoeveelheid fos-
faat die per koe geproduceerd mag 
worden. De boer die de optelsom 
van deze Grootvee Eenheid (GVE) 
overschrijdt, krijgt een boete.”

Liefde is: van zijn boerderijgeur 
houden
Tijdens het interview zit Durks 
vrouw Martje ook bij ons aan tafel. 
Ze stond vorig jaar in deze krant 
nadat ze de fotostudio Fotografi e 
Martje aan de Vaart 3 was begon-
nen. Wat vindt zij ervan dat haar 
man zo’n beroep uitoefent? “Dat 
vind ik mooi”, reageert ze, “het 
past ook echt bij hem. Als hij in 
onze verkeringstijd van de boerde-
rij bij ons thuis kwam, nam hij altijd 
die boerengeur mee. ‘Wat ruik je 
weer lekker’, zei ik dan.” “Nou, dat 
is wel mooi”, vindt Durk, “want 
ze zegt nooit:  ‘Wat stink je’. Daar 
heeft Martje geen problemen 
mee. Ik kom ook nog wel eens 
‘s avonds laat thuis omdat ik een 
kreupele koe moet bekappen. Of 
‘s zaterdags. Dat hoort bij het be-
roep. Als ik dan een vrouw had die 
daar moeilijk over doet, wordt het 
werk minder leuk.” Het verzoek 
van mij aan Martje om een foto 
van Durk te maken, willigt ze dan 
ook graag in.

Wat is de overeenkomst tussen de hoornschoen van een koe en 
de schoen van een mens? Beide schoenen moeten heel zijn en niet 
doorgesleten, scheef afgesleten of zonder hak. Het verschil tussen 
beide is dat de mens zijn schoen uit kan doen, maar dat de schoen 
van de koe aan de koe vastzit zoals de nagels aan onze vingers en 
tenen. Een beschadiging in de hoornschoen kan daarom tot allerlei 
narigheid leiden. Durk Reitsma houdt als klauwverzorger de koeien 
op de been, eh: de poot.

Durk met zijn pootbekapbox (foto: Fotografi e Martje Reitsma).

Door Dave



Zonnebankactie!!

12 keer zonnen voor de prijs van 10

€ 45,=

Merken:

G-Maxx/ C&S/Naketano/Red Button
Sandwich/Cecil/Street One/Enjoy/Yest

Oroblu/Triumph/Ten Cate

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128
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De schoolfoto

obs De Mienskip, groep 4 of 5 in 1989, Van links af, onderste rij: Ariane de Jong, Jeroen Oomens, Gerben Luiken, Sigrid de Vries, 
Nienke Dijkstra, Marcus de Wind, Guus Sannes, Jan Willem Hofstra, Allard Zijlstra, Pascal Gerritsma, Richtsje Dijkstra, Ivan Metzlar. 2e 
rij: Grytsje Ant de Boer, Marieke de Boer, Hiske van der Laaken, Joyce Muizer, Berber Stellema, Abe Bolling, Raymond van Slageren, 
Tjitse Schurer, Froukje Hoekstra, André Giezen, Robert Jan Propsma, Romke van de Veen, Ilona Slingerland, Hilda Slingerland, Spencer 
Sletering, bovenste rij: meester Jacob Dopstra, Dineke van der Wal, Natasja de Meer, Reimer de Vries, Olaf Noordbruis.

Zin in meer schoolfoto’s? Alle in De Binnenste Buiten verschenen schoolfoto’s en groepsfoto’s kunt u terugvinden (en vaak in kleur) 
op onze website! Gebruik daarvoor de link: http://www.binnenbuitenpost.nl/fotodoc/histfotos/historischfotospersonen/schoolfotos/
school-fotosverzamelpagina.html

Ook uw schoolfoto’s hier! Heeft u nog een (niet in ons blad verschenen) lagere schoolfoto. Wij plaatsen hem graag. U kunt een scan 
sturen naar ons emailadres: bibupost@gmail.com of de foto in onze brievenbus bij The Readshop deponeren. De foto wordt dan door 
ons gescand en u krijgt de foto persoonlijk terugbezorgd (vergeet dan niet het retouradres toe te voegen!). Uiteraard ook het liefst voor-
zien van de bijbehorende namen, maar het gemis van sommige is geen probleem.

De foto’s

Bovenste foto: Het Koninklijke NVVH-vrouwennetwerk afdeling Buitenpost, bestond 70
jaar. Ter ere daarvan was er een jubileumbijeenkomst. Daar sprak onder andere, de voor-
zitter van de landelijke organisatie, mevrouw B.H. Scheffer-Versluis. Verder kwamen wet-
houder Sjon Stellinga en schrijfster Vilan van de Loo nog aan het woord.

Onderste foto: Het bestuur c.q. werkgroep van de afdeling Buitenpost krijgen een klei-
nigheid om uit te delen van de voorzitter van de landelijke organisatie. Staand, vanaf links: 
Betty Hiemstra (penningmeester), Willie Lageweg (organisatie excursies), Alie Lammerts 
(voorzitster), Sietie Haagsma (organisatie bijeenkomsten), Jikkie Bloembergen (secreta-
resse), Ellen Douma (PR) en mw. Scheffer-Versluis van de landelijke NvVH.
(foto’s: Hielke Boorsma)

Dit is Frouwkje Hoekstra, zij speelt korfbal en ze heeft het er super naar 
haar zin! Ze speelt het nu al 6 jaar. 
Ze kwam op het idee door haar buurmeisje. 
Wat voor haar de sport leuk maakt is dat het een leuke teamsport is en 
het is altijd gezellig. Ook worden er leuke dingen georganiseerd voor haar 
team en de vereniging. Ze trainen twee keer in de week en we hebben al-
tijd op de zaterdag een wedstrijd. In de winter trainen ze in de Houtmoune 
en in de zomer op de Swadde. 
Korfbal spelen ze altijd in 2 vakken dan doen ze 4 tegen 4. Dan heb je een 
aanval en een verdedegings vak. Als je 2 doelpunten hebt wissel je van 
vak! 
Frouwkje korfbal bij KV Flamingo’s in de C1.

Groetjes van
de Puberposters.

Frouwkje Hoekstra

Puberposters

Honestus uitvaartverzorging is sinds enkele ja-
ren actief vanuit Buitenpost. “Wij leveren uit-
vaartondersteuning. Van een gediplomeerde 
uitvaartmedewerker tot een compleet team van 
ervaren dragers”, zegt Johan Driessen van Ho-
nestus.
Honestus betekent eervol. De uitvaartleid(st)
er zorgt samen met de nabestaanden voor een 
waardig afscheid, volledig afgestemd op de 
wensen van de overledene en naasten. “Wij on-
dersteunen u op een professionele en persoon-
lijke wijze in een periode van verlies en verdriet. 
Hier nemen we de tijd voor, zodat u rustig alle 
keuzes kunt maken.” Wat keuzes betreft is er 
veel mogelijk. Honestus neemt de wensen met 
u door en zorgt voor maatwerk. Een uitvaart is 
namelijk al lang niet meer omgeven met strakke 
protocollen. 
Bent u lid van een uitvaartvereniging of heeft 
u een uitvaartverzekering? Ook dan kunt u ze-
ker aankloppen bij Honestus. “U heeft volledige 
keuzevrijheid. Dus kies vooral een uitvaartleider 

of uitvaartleidster die goed bij u past. Wij rege-
len vervolgens de uitbetaling met de vereniging 
of verzekering”, aldus de Buitenposter.

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga

Honestus uitvaartverzorging

Voor het eerst in Nederlandse geschiedenis 
werd er door een kledingzaak een modeshow 
gehouden in een supermarkt!
“Samen gaan we er wat moois van maken.” 
Dat waren de woorden van Gerrie Posthu-
mus(Modique) toen ze Erik Compeer(Coop 
Buitenpost) vertelde van haar wilde plan-
nen… En zo werd er geschiedenis geschre-
ven.
Op woensdagavond 5 april heeft het team 
van Modique samen met het team van Coop 
een verrassende modeshow georganiseerd. 
De plek waar dit plaats vond was in de Coop 
supermarkt.
De 20 mannequins in de leeftijd van 17 tot 
bijna 80 jaar showden elk op hun eigen wijze 
de nieuwste collectie van Modique, tussen de 
schappen van de Coop. Zo konden de aanwe-
zigen zich vergapen, onder het genot van een 
hapje en een drankje, aan de leukste setjes in 
maat 36 t/m 48. Ook werden alle outfits op de 
gevoelige plaat vastgelegd door Martje Reitsma 
van Fotografie Martje te Buitenpost. Deze foto’s 
zijn te bewonderen bij Modique in de winkel en 

op de Facebookpagina van Modique en Fotogra-
fie Martje. De Voedselbank werd door het pu-
bliek bijna unaniem gekozen als doel waar de op-
brengst van de kaartverkoop heen mocht gaan. 
Als afsluiting was er voor iedere gast een goed 
gevulde goodiebag. Deze unieke samenwerking 
van ondernemers in Buitenpost laat veel inzet 
en creativiteit zien in ons mooie dorp!

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga

Modeshow Modique
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Verhaaltjes -7-

Alinda Elsenga - partner, moeder 
en werkzaam bij verstandelijk be-
perkten - deelt haar verhaaltjes uit 
het dagelijks leven.

Gaan voor 10.000 euro!
Twee opgewekte en vrolijke 
meisjes lopen voor mijn keuken-
raam langs. Ze hebben een grote 
boodschappentas bij zich. Ik ben 
een beetje nieuwsgierig wat ze 
komen doen als ze onze oprit op-
lopen. Ze komen net bij de buren 
vandaan en nu bellen ze bij mij 
aan. “Heeft u ook nog lege fles-
sen?” vragen ze, want legt het 
een meisje uit: “we verzamelen 
lege flessen voor de Stichting 
Kika.” Tegen de meisjes zeg ik 
dat ik dat geweldig vind en dat ik 
even in de garage moet kijken of 
ik nog wat lege flessen heb. Nog 
niet zo lang geleden heb ik alle 
lege flessen weggebracht. Geluk-
kig hebben onze kinderen weer 
flink cola gedronken dus kan ik 
de meisjes mooi wat lege flessen 
meegeven. Ik gooi de flessen in 
de tas die de meisjes bij zich heb-
ben. Eén van de meisjes vindt dat 
ze toch nog wat meer uitleg aan 
me verschuldigd is en ze vertelt 
me dat ze dit voor hun juf doen. 
De juf gaat 100 kilometer schaat-
sen en daarvoor moet ze 1500 
euro inleggen, vertelt het meisje. 
“Zo!!” zeg ik  “dat is knap van de 
juf!” Dan zegt het andere meisje: 
“maar we gaan niet voor de 1500 
euro, we gaan voor de 10.000 
euro!” Ze bedanken me voor de 
flessen en ze huppelen vrolijk 
met hun blozende wangetjes 
naar de volgende deur. Wat het is 
weet ik niet helemaal maar deze 
meisje weten me te ontroeren. 
Zijn het de kraakheldere stemme-
tjes van deze gezonde meisjes of 
dat de juf zich zo inzet voor zie-
ke kinderen, ik weet het niet. De 
meisjes ontvangen bij de volgen-
de deur alweer nieuwe flessen 
en zien mijn waterige ogen niet! 
Respect voor deze meisjes die 
langs vele deuren gaan maar ook 
voor de juf die 100 kilometer gaat 
schaatsen!! Dat er maar veel geld 
opgehaald mag worden voor dit 
goede doel!

Het belang van fitheid en training
Oedeemtherapeute Jose Vos
Jose Vos werkt als fysiotherapeute in het 
Medisch Centrum aan de Groenkamp. De 
laatste jaren heeft ze zich gespecialiseerd in 
oedeemtherapie en oncologiefysiotherapie, 
die mensen helpt bij problematisch vocht-
ophoping in het lichaam, bijvoorbeeld bij 
kanker. Ik had een gesprek met een vrouw 
met passie, gedrevenheid en enthousiasme, 
patiënten behandelt, coacht en traint.

Jose: “Ik wilde altijd al arts worden en werd in 
eerste instantie voor geneeskunde uitgeloot. Ik 
ben toen aan de opleiding fysiotherapie begon-
nen. Uiteindelijk werd ik in mijn afstudeerjaar 
fysiotherapie wel ingeloot voor geneeskunde 
en dit alsnog gaan studeren. Met name de rich-
ting oncologie had toen al mijn belangstelling. In 
1988 ben ik bij Fysiotherapie Buitenpost voor 2 
dagen per week in loondienst  gekomen en in 
de loop der tijd ben ik er alleen maar meer gaan 
werken. Het was eind jaren tachtig echt moei-
lijk een baan te vinden. Ik was maar een van 
de weinigen van mijn studiejaar die een baan in 
Nederland vond. Het beviel me in Buitenpost zo 
goed dat ik er ben gebleven”.  

Oedeemtherapie en kanker
Oedeemtherapie komt regelmatig in beeld bij 
de behandeling van kanker. Jose vervolgt: “Bij 
vrouwen is de meest voorkomende tumor 
borstkanker en bij mannen prostaatkanker. Door  
chirurgisch ingrijpen, waarbij lymfklieren worden 
weggenomen of door chemo en vooral  bestra-
ling kunnen door een defect in het lymfesy-
steem, oedeemproblemen ontstaan. Overtollig 
weefselvocht wordt dan onvoldoende afgevoerd 
en deze vochtophoping veroorzaakt (soms pijn-
lijke) zwellingen en stijfheid.  We noemen dat 
dan lymfe-oedeem. Het is een eiwitrijker en 
stugger oedeem, wat niet met het hoog leggen 
van een arm of van een been overgaat en waar-
bij meer behandeling nodig is. Ik heb in 2011 een 
HBO-opleiding gevolgd voor oedeem-therapeut. 
Deze opleiding die oorspronkelijk in Oostenrijk 
en/of Duitsland gevolgd kon worden werd toen 
aangeboden door de Hanzehogeschool  in Ne-
derland. Sindsdien ben ik me steeds meer gaan 
richten op de specifieke groep die baat hebben 
bij deze behandeling. De oedeemtherapie om-
vat een aantal werkwijzen: manuele lymfe-drai-
nage (door zachte huidtechnieken lymfeklieren 
stimuleren), compressietherapie (onder andere 
zwachtelen) met verschillende materialen, het 
aanmeten van elastische therapeutische kou-
sen, lymftaping en oefen- en ademhalingsthera-
pie. Dit hoort allemaal bij de oedeemopleiding. 
De doelgroep van deze therapie is een ongeloof-
lijk mooie groep om iets voor te kunnen doen. 
Het betreft vaak mensen die erg gemotiveerd 
zijn en dat maakt het bijzonder”.

Verschillen in aanpak
Als mensen geconfronteerd worden met een 
ernstige ziekte zoals kanker, dan is dat bedrei-
gend en de eerste reactie van iemand die be-
dreigd wordt, is vaak er een van verstijving. Een 
angstreactie van: “Oh wat overkomt me nu!”. 
Tijdens alle fases van kanker kan er een beroep 
op Jose worden gedaan. Mensen waarbij in de 
behandeling gestreefd wordt naar genezing 
hebben door hun ziekte in feite  een hele grote 
jas uit gedaan en zij willen natuurlijk weer zoveel 
mogelijk terug naar het oude niveau in hun le-
ven. De therapie is bij hen gericht op het beper-
ken van het uithouding en het vergroten van de 
conditie, bijvoorbeeld door krachttraining en con-
ditietraining. Mensen die een slechte prognose 
krijgen, willen vaak nog zoveel mogelijk uit hun 
leven halen. En ze zijn zich meestal erg bewust 
dat hun situatie zomaar anders kan worden. 
Dat is iets waarmee ik duidelijk rekening houd. 
Ook in de eindfase van de ziekte begeleidt Jose 
mensen: “Dan is er  een andere hulpvraag  en 
daar groei jezelf ook in mee. Zo was er een pa-
tiënt waar ik in eerste instantie aan huis kwam 
om te helpen mobiel te worden. Deze patiënt 
werd steeds zieker en op een gegeven moment 
stelde ik haar de vraag: “Wat is nu mijn meer-
waarde voor jou?”.  Toen veranderde het contact. 
Die meerwaarde bleek zeker wel te vinden. De 
gesprekken met een patiënt veranderen op zo’n 
moment en dikwijls ga je samen kijken om iets 
schijnbaar onmogelijks nog mogelijk te maken. 
Deze patiënt wilde nog graag schilderen en we 
hebben samen een manier gezocht om dat nog 

praktisch te kunnen reali-
seren”.

Het belang van fitheid en 
training
“Ik begeleid ook mensen 
in het oncologisch trai-
ningsprogramma Fit Op 
Weg Buitenpost”, geeft 
Jose aan. “Er zijn een aan-
tal onderzoeken die aanto-
nen dat fitheid van groot 
belang is. Een van die on-
derzoeken is van Duncan  
Leistra, fysiotherapeut  in  
Nij Smellinghe. Hij heeft 
een onderzoek gedaan bij 
met name darmkankerpa-
tienten en hun fitheid. Uit 
dat onderzoek is gebleken 
dat mensen, ongeacht hun 
leeftijd, met een bepaalde 
basisfitheid minder risico 
lopen om na een operatie 
complicaties te krijgen. 
Na deze uitkomst is het 
ziekenhuis Nij Smelling-
he in Drachten zich gaan 
inzetten om mensen die 
deze fitheid niet hebben 
en waarbij de operatie uit-
gesteld kan worden, vier 
weken onder begeleiding 
te trainen, voordat ze wor-
den geopereerd. En na een operatie kunnen 
de mensen in het ziekenhuis een oncologisch 
revalidatie-traject volgen. Deze training kunnen 
ze ook dichterbij huis volgen in Fit op Weg Bui-
tenpost. Dit oefenprogramma heeft opbouw 
van spierkracht en uithoudingsvermogen tot 
doel. Dit kan resulteren in minder vermoeidheid 
waardoor minder snel een symptoom als mis-
selijkheid bij chemotherapie voorkomt. Dit werkt 
positief op het beter volhouden van deze zware 
therapie en helpt mogelijk in een snellere terug-
keer naar werk. Het mooie tijdens de training 
is ook dat ik merk de mensen elkaar in de trai-
ningsgroep opvangen. Ze hebben allemaal een 
behandeltraject gehad, zijn in conditie en kracht 
achteruitgegaan en dan het is zo mooi te zien 
hoe ze elkaar steunen. Er zijn mensen die eerst 
de kat uit de boom kijken, die simpelweg wil-
len trainen zonder het gepraat eromheen. Maar 
door in een groep te trainen komt het gesprek 
toch wel, want ze hebben hetzelfde meege-
maakt, zijn ervaringsdeskundigen en herkennen 
de problematiek bij elkaar”.
In Fit op Weg Buitenpost werkt Jose samen 
haar collega psychosomatisch fysiotherapeute 
Annelet Nickolson, psychologe Griet de Haan 
en Het Behouden Huys in Haren. Wanneer er 
vragen over voeding zijn wordt er een diëtiste, 
Nathaly Dijkstra  (Switte), bij geroepen.

De persoon en het werk
”Ik heb het druk waardoor er soms in de pau-
zes doorgewerkt moet worden en er regelmatig 
lange dagen worden gemaakt. Maar ik probeer 
er op te letten dat ik mijn ontspanning krijg, al 
is dat wel eens lastig. Het is ook belangrijk dat 
je collega’s hebt om verdrietige ervaringen die 
ik in mijn praktijk meemaak, te kunnen delen. 
Zo heb ik goed contact met oedeemtherapeute 
Baukje de Jong uit Kollum. Verder heb ik  fijne 
contacten met collega’s in Groningen, Borger, 
en Heerenveen. Ik maak best  heftige dingen 
mee, maar het is ook een voordeel dat ik elke 
dag de thuisrit naar Groningen maak en dat 
helpt me om het redelijk van me af te zetten. 
Ik denk er thuis wel eens aan maar het houdt 
me niet wakker”.  Toen ik bezig was met vervolg-
studies werd ik mij ook meer en meer bewust 
van hoe ik nu werk en dat al  die verschillende 
opleidingen en cursussen die ik gedaan heb, mij 
de vaardigheden hebben gegeven om mensen 
optimaal te kunnen behandelen. Mijn patiënten 
vormen een intensieve groep waar op allerlei 
gebied veel bij komt kijken. Ik vind het fijn om 
met mensen mee te denken en te helpen pro-
blemen op te lossen. Als mensen geconfron-
teerd worden met het feit dat ze niet meer alles 
wat ze zo graag zouden willen  gaan realiseren 
in hun leven of dat ze afscheid moeten nemen 
van het leven, dan geeft dat wanhoop en ver-
driet. Dan doet me dat wat en ik vind het niet 

erg om daarin zelf kwetsbaar te zijn. Ik plan mijn 
afspraken ruim in en neem de tijd voor mensen. 
Ik moet dossiers bijhouden en vragenlijsten in-
vullen maar het gesprek vind ik het belangrijkste 
en staat bij mij voorop”.

Masteropleiding Oncologie
Op dit moment is Jose bezig met een mas-
teropleiding Oncologie. Jose: “Deze oplei-
ding  duurt  in principe vier jaar en ik heb  de 
eerste module afgerond. De opleiding wordt in 
Utrecht, Breda en Amsterdam aangeboden. In 
samenwerking met de Avans Hogeschool, die 
de Masteropleidingen doet, heeft  Revalidatie 
Friesland  de eerste module in Beetsterzwaag  
georganiseerd. Het is me in Beetsterzwaag heel 
goed bevallen en ik  hoop de  volgende modu-
les hier ook te kunnen gaan volgen”. Jose: “ In 
het eerste jaar komt onder andere aan bod: alles 
wat met kanker heeft te maken zoals wat voor 
soorten tumoren, welke  behandeling , de  chi-
rurgie,  eventueel aangevuld met chemo’s en/ of 
radiotherapie, hormoontherapie en immunothe-
rapie. Het 2de jaar gaat in op  de  psychosociale 
omgeving van de patient, seksualiteit (want dat  
heeft op dat gebied ook nog al wat impact. Het 
3de jaar op de oncologische revalidatie. Aan het 
eind van het 4de jaar moet er een onderzoek ge-
daan worden. Je krijgt een onderwerp of je gaat 
zelf op zoek”. Jose: “Ik heb  er nog niet echt over 
nagedacht maar dat is  iets waar je  gaandeweg  
tegen aanloopt,  bijvoorbeeld  het onderzoeken 
van  informatiebehoefte  van borstkankerpatien-
ten.

Kanker en de toekomst
Jose: “Ik ben vorige week bij de opening van 
het nieuwe Cancer Centrum Groningen van het 
UMCG geweest. Wat je daar hoort wat voor 
technologieën er al  ingezet worden. Borstkan-
ker bijvoorbeeld was tien geleden dodelijk, en 
nu ook nog wel, maar de overlevingskans na 5 
jaar is op dit moment boven de tachtig procent! 
Dan doen we het heel goed.  We kunnen nog 
niet alles genezen maar de ontwikkeling gaat 
echt in een razend tempo en de kwaliteit van 
het leven wordt nog steeds verhoogd”.

Alice Schaafsma

Jose Vos (foto is aangeleverd door Jose Vos)

Als nieuwe adverteerder heten we 
IJlstra Natuur aan de Kuipersweg 16 
welkom.
Voor veel natuurproducten kunt u bij 
de fam. Peperkamp terecht. En ook 
een welkom voor Klaas Hoekstra van 
Safe en Fit.  U kunt bij hem terecht 
voor zelfverdediging, weerbaarheid 
en fitness. Hij vestigt zich in juni aan 
Einsteinstraat 6.

Nieuwe
adverteerders

Spits gezegde

We denken zelden aan wat we hebben,

maar steeds aan wat we missen.

.
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Om een afspraak te maken met 
Riska valt niet mee. Na een paar po-
gingen lukt het De Binnenste Bui-
ten-post om op een vrijdagavond 
af te spreken. Dan blijkt dat Riska 
door de week in Arnhem woont en 
weekends in Buitenpost bij haar 
ouders. Zij studeert twee dagen 
aan de Hogeschool Windesheim 
de Lerarenopleiding Lichamelijke 
Opvoeding (CALO) en werkt drie 
dagen als sportlerares bij een scho-
lengemeenschap in Silvolde. “Ik 
heb het daar behoorlijk druk mee, 
zodat zelf actiefsporten vaak op de 
lange baan wordt geschoven”, ver-
telt Riska, “zo mocht ik ook graag 
korfballen, vorig jaar speelde ik bij 
Rottevalle, maar het ontbrak aan 
tijd om te trainen en daarom be-
dankte ik dit seizoen als lid”. En het 
kaatsen dan, want daar gaat het in 
dit artikel tenslotte over. “Voor wed-
strijden dien je je van te voren op te 
geven. Helaas ontbrak ook hier de 
tijd. Het afgelopen seizoen speelde 
ik slechts één wedstrijd. Ik probeer 
het komende seizoen wat meer tijd 
vrij te maken om samen met mijn 
zusje Laudy te kaatsen”.
Het kaatsen is Riska en Laudy met 

de paplepel in gegoten. In het jubi-
leumboek kan men lezen dat Riska 
al op 7-jarige leeftijd bij de junioren 
kaatste. Heit Jochum en mem Auk-
je stimuleren hun dochters in dat 
opzicht toen en nog steeds. “Niets 
was hen te veel om ons naar kaats-
wedstrijden en trainingen te bren-
gen”, vertelt Riska, “in aanleg ben ik 
geen groot talent, maar ik kan hard 
werken en bezit een flinke dosis 
doorzettingsvermogen. Door veel 
trainingen en wedstrijden maakte 
ik flinke progressie. In Buitenpost 
wordt gekaatst, maar door dat de 
meeste jonge mensen geen bond-
strainingen volgen, blijft het op een 
lager niveau steken. Ik vind kaatsen 
een prachtige sport. Nu is mijn jon-
gere zusje Laudy een groot talent. 
Ik ben, ondanks mijn drukke leven, 
van plan om het komende seizoen 
met haar een partuur te vormen 
en eigenlijk zou onze andere zus 
Cyntha ook mee moeten doen, 
maar helaas zij is afgeknapt op het 
kaatsen, terwijl zij er goed in was. 
Misschien dat dit interview haar sti-
muleert om met ons een partuur te 
vormen. Dat zou geweldig zijn, de 
drie zusjes Bouma”.

Een partuur kun je samenstellen 
uit drie personen, maar twee mag 
ook, alleen ben je dan wel steeds 
in het nadeel. Je moet harder wer-
ken om het gemis van die ene per-
soon op te vangen. Het sportieve 
hoogtepunt bij het kaatsen noemt 
Riska de derde plaats bij het Neder-
lands kampioenschap 2008 in de 
categorie schoolmeisjes. Dit was 
nog met zus Cyntha, die toen haar 
plezier in het kaatsen nog niet had 
verloren. Later mocht zij met haar 
partuur ook twee maal meedoen 
aan de Keats-off’s van de PC voor 
vrouwen, die ieder jaar eind augus-
tus in Weidum worden gehouden. 
Helaas drong ze tot dusverre nog 

niet tot het hoofdtoernooi door. 
De avond dat Riska geïnterviewd 
wordt is haar jongere zusje Laudy 
(15) niet aanwezig.
Een paar weken later wordt het 
interview vervolgd, ditmaal om 
Laudy aan het woord te laten. Zij 
zit in HAVO-4 van het Lauwers col-
lege. Op de vraag wat zij met deze 
studie hoopt te bereiken komt als 
antwoord: fysiotherapeute, maar 
het kan ook een baan bij de poli-
tie worden. Naast kaatsen is voet-
bal haar grote hobby. Zij speelt bij 
VIOD in Driesum, bij de C1-talen-
ten. Voetbal heeft haar voorkeur, de 
wedstrijden zijn op zaterdag en de 
trainingen op maandag en woens-

dag. Het valt prima te combineren 
met kaatsen. In de zaal zijn de wed-
strijden op zondag. Kaatsen buiten 
is op maandag en donderdag. Kaat-
sen doet ze meestal wanneer de 
voetbalcompetitie stil ligt. “Komt 
het al zo uit dat het gelijktijdig is 
dan gaat voetbal voor”, aldus Laudy, 
“dan melden wij ons niet aan bij 
kaatswedstrijden”. 
Tot slot nog de teleurstellende me-
dedeling dat Cyntha bij haar besluit 
blijft en het partuur helaas uit twee 
zussen blijft bestaan. Voor de foto 
wil Cyntha wel poseren en trekt ze 
een handschoen aan om haar rech-
terhand.

Spor tkoppen
door Bote de Haan

Riska en Laudy Bouma, talenvolle kaatsers

Kaatsen heeft in Buitenpost een heel oude geschiedenis. Uit een 
krantenknipsel blijkt dat er in 1842 al wedstrijden werden georga-
niseerd door kastelein Hendrik Bos uit de ‘Nije Herberg’. Of het uit 
liefde voor de kaatssport was of om meer klanten naar zijn etablis-
sement te lokken is niet bekend, waarschijnlijk beide. De eerste 
prijs was in ieder geval een zilveren tabaksdoos ter waarde van 25 
florijnen. In die tijd een hoog bedrag. Wie de prijs won is niet be-
kend want daar schreef de krant niet over, misschien in een latere 
editie, maar die bleef niet bewaard. De liefde voor de kaatssport 
bleef wel in Buitenpost en omstreken, zodat er in 1906 een vereni-
ging werd opgericht die anno 2017 nog steeds bestaat. Toen de 
vereniging in 2006 zijn honderdjarig bestaan vierde werd een jubi-
leumboek uitgegeven. In dit boek interviews met leden en oud-le-
den. Ook een interview met de toen 11-jarige Riska Bouma, een 
talentvol kaatser. Het is nu elf jaar verder. Hoe is het haar vergaan? 
Kaatst zij nog steeds?

De zussen Bouma. Vanaf links:. Riska, Cyntha en Laudy. (Foto : Harrie Slagter.)

De spor t foto

Zaterdag 22 april vond er op sportpark De Swadde Buitenpost wel een heel bijzondere 
training plaats. Drie topspelers van korfbalvereniging LDODK/Rinsma Fashion uit Terwis-
pel verzorgden deze ochtend de training van het G-team van de k.v. Flamingo’s. Aanlei-
ding voor dit gebeuren  was de wens die G-speelster Trijnette IJbema via de JP van den 
Bent Stichting had ingediend bij Sport Fryslân. Zij wilde graag dat haar G-team een keer 
training kreeg van spelers van LDODK.
De sportwens is een initiatief van Sport Fryslân, LC en alle Friese gemeenten en de afslui-
ter van de succesvolle campagne #laatjenietbeperken. Op unieksporten.nl kunnen zij een 
geschikte vorm van sport of bewegen in de buurt vinden. De site unieksporten.nl is een 
initiatief van Fonds Gehandicaptensport, waar Sport Fryslân zich bij aansluit.
KV LDODK/Rinsma Fashion werd bereid gevonden om deze wens in vervulling te laten 
gaan. André Zwart, Marjolijn Kroon en Betty Jansma, spelers van het team van LDODK 
dat in de Korfbal League – de hoogste afdeling in Nederland - speelt, kwamen naar Bui-
tenpost. Zij hadden een leuke gevarieerde training bedacht waar de deelnemers enthou-
siast aan meededen.  Als afsluiting werd een partijtje van de drie trainers tegen de rest 
gespeeld. Na afloop bood Trijnette de trainers namens kv Flamingo’s een suikerbrood van 
de echte bakker aan en ontvingen ze van Sport Fryslân een bos bloemen. Het was voor 
iedereen een topochtend!
Op de foto vanaf links: Petra, Bonny, Henk, Harm, Ranna, Sake, Betty, Wiebren, Maxime, 
André, Trijnette, Marjolein, Ineke, Martha, Griet en Harmanna. De twee die geknield zitten 
zijn Hendrika en Albert.
(foto: Martine van der Kloet van Sport Fryslân)

Oud-tennisser Martin Verkerk, bekend van zijn finale 
tegen Ferrero op Roland Garros in 2003, komt zater-
dagmiddag 10 juni naar Buitenpost en gaat hier een 
Tennisclinic verzorgen. Dit wordt één van de hoogte-
punten van de viering van haar 50 jarig jubileum. Deze 
clinic wordt gesponsord door @Work Personeelsdien-
sten uit Kollum en Drachten.
Toen de vereniging in 1967 werd opgericht waren er 
twee tennisbanen met een klein en gezellig thuishonk. 
In de loop der jaren kwamen er twee banen en een 
nieuw clubhuis bij. Op het hoogtepunt van haar be-
staan telde de tennisclub ruim 350 leden; dit aantal is 
de laatste jaren minder geworden, maar de vereniging 
heeft nog altijd de gezelligheid en het enthousiasme 
van vroeger. Van 13.30 uur tot 17.00 uur gaat men 
aan de slag in de Tennisclinic met oud tennisser Mar-
tin Verkerk.Deelnemrs aan de tennisclinic moet zich 
weleven opgeven, want is is plaats voor maximaal 60 
deelnemers.  Ondertussen kunnen de aanwezigen de 
“slagsnelheid” van hun service bepalen. Vanaf 16.00 
uur zijn de V.I.P.’s uitgenodigd en om 17.00 uur is het 
officiële gedeelte met een praatje, een hapje en een 
drankje. Hierna gaan de leden en de oud-leden aan 
een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een gezelli-
ge feestavond met Music P.P. Oud-leden zijn van harte 
welkom; omdat velen naar elders zijn vertrokken wil 
het bestuur hen op deze manier bereiken. eren. Bent 
u oud-lid, donateur, sponsor meldt u zich dan? Dat kan 
door een telefoontje te plegen naar de secretaris van 
de tennisvereniging Marjolein Schraag 0511 541382 
in Buitenpost en/of stuur een email naar mail@tv-bui-
tenpost.nl .Alle informatie is ook te vinden op haar 
website www.tv-buitenpost.nl en op Facebook onder 
“Tennisvereniging Buitenpost” en “Vrienden die de 
Tennisvereniging Buitenpost leuk vinden”.

Tennisclub Buitenpost viert jubileum met tennisclinic 
en feestavond

Martin Verkerk (foto: aangeleverd door de tennisvereniging)





D e  B i n n e n s t e  B u i t e n  P o s t       pag ina 13

Op woensdag 12 april om 9.00 uur opende de geheel vernieuwde Wereldwinkel haar deuren. Er waren een aantal medewerkers aan-
wezig bij deze feestelijke gebeurtenis. De Poiesz heeft ook in de nieuwbouw rekening gehouden met de Wereldwinkel en stelt nu een 
mooie eigen ruimte beschikbaar tegen een kleine vergoeding. De Wereldwinkel heeft een eigen ingang gekregen evenals een etalage. 
Ook nieuw is dat er voortaan gepind kan worden bij de Wereldwinkel. De eerste week mocht de Wereldwinkel zich verblijden over een 
grote belangstelling en een goede verkoop. Zij hoopt dan ook dat de klanten ook na deze feestelijke openingsweek de winkel zullen 
weten te vinden. Op de foto vanaf links: Froukje Kootstra, (nieuwe vrijwilligster) Barbera de Vink (bestuurslid en vrijwilligerszaken), Wijke 
Douma (bestuurslid en inkoop), Jopie Akkerman (oud vrijwilligster), Kitty Oostra (vrijwilligster), Joop van der Veen (bestuurslid/penning-
meester), Matty Idema (vrijwilligster), Sjoerdtsje de Vries (vrijwilligster), Klarie Veenstra (vrijwilligster), Gerrit Vlasma (bestuursvoorzitter) 
en Griet Zijlstra (bestuurslid en inkoop). (foto: Hielke Boorsma)

De foto

Buurtvereniging Bernhardlaan is een Whatsapp buurtpreventie groep aan 
het opstarten. Begin maart zijn er 3 bordjes geplaatst. Dit naar aanlei-
ding van een aantal inbraken vorig jaar in onze buurt. Het is bewezen dat 
whatsappbuurtpreventie al preventief werkt! 
De Alarm App groep wordt beheerd door één of meerdere beheerders en 
buren kunnen elkaar snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties 
zoals een inbraak of een verdacht persoon etc.
Goede samenwerking en beheer is van essentieel belang om van een 
Alarm App groep een succes te maken. Een verdachte zal zo snel mogelijk 
uit uw buurt proberen te komen.
De preventie app is gratis voor leden van de buurtvereniging en voor niet 
leden wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Whatsapp buurtpreventie

Teun van der Vaart met buurtvlag, bij het Whatsapp buurtpreventiebord (eigen foto).

Wat verenigt  ons... Uit  de oude doos

Voorstraat 1930 uit ‘Fan Fryske Groun’
Deze foto verscheen in 1930 in het Friese tijdschrift ‘Fan Fryske Groun’. Het onderschrift luidde: “De hoofdstraat te 
Buitenpost aan den straatweg Leeuwarden-Groningen. De jeugd is wel vertegenwoordigd en het ontbreekt den 
fotograaf ook niet aan belangstelling. Rechts het Gemeentehuis”. Enkele panden zijn ondertussen verdwenen. 
Zo was er helemaal links een groentenwinkel. Op het uithangbord staat te lezen: ‘D.K. Adema, winkelier”. Naast 
de winkel ventte hij zijn waren ook met een groentekar in het dorp uit. De woning daarnaast op de hoek van de 
Schoolstraat staat er nog steeds en was een schilderszaak. Op de stoep staat de vrouw van schilder Huizinga. 
Daarnaast, op de overkant van de Schoolstraat, was de bakkerij van Elema. Sinds de jaren ‘80 staat er het, on-
dertussen langdurig leegstaande, winkelcomplex van wijlen Wessel Dijkstra. Aan de overkant van de Voorstraat 
bevindt zich uiteraard Nijenstein. Toen was het nog het gemeentehuis van Achtkarspelen. Voor de oorlog was het 
gebruikelijk om met koninginnedag voor het pand een aubade door de schoolkinderen van ons dorp plaats te laten 
vinden. Opvallend is verder het grote aantal bomen dat in het straatbeeld aanwezig is. Indertijd werden ook de 
toegangswegen van zowel het Oost als het West geflankeerd door lange rijen bomen. De foto werd aangeleverd 
door Klaas de Jong te Drogeham. Met onze hartelijke dank.

Opgetekend door Jan Douwes, geboren op 27 juni 1938 te Twijzel als zoon 
van Tinus Douwes en Jinke Kloosterman. Ons huis stond naast smederij 
Teenstra. Ik heb ook nog met mijn ouders op de Mûnereed in Buitenpost 
gewoond. 

Beschoten vanuit een vliegtuig
Woensdagmorgen 12 april 1945 moest mijn twee jaar oude broer Frans 
opgenomen worden in het ziekenhuis te Leeuwarden. Mijn ouders moes-
ten hem op de fiets daar naar toe brengen. Dat kon niet met een auto, 
omdat er vanuit vliegtuigen gevuurd werd. Ik moest naar pake en beppe 
Jan Douwes lopen. Die woonden aan deze kant van het tolhuis en schuin 
tegenover veearts Schaap. Daarvandaan moest ik mijn pake en beppe Jan 
Kloosterman in het West van Buitenpost zien te bereiken. Die woonden 
tegenover bakker Vlieg. Toen ik ter hoogte van het pand van melkrijder van 
der Weg liep, kwam er een luxe auto aanrijden met een houtgenerator. 
Die werd beschoten vanuit een vliegtuig vlakbij de plaats waar ik stond. 
Ik dook in één van de schuttersputjes die daar tussen eikenbomen gegra-
ven waren. Ik zag dat de auto in brand stond en dat er iemand in zat. Die 
was verbrand en is begraven in een nabijgelegen berm. Op die plek stond 
jarenlang een zwart kruis. Een tweede passagier was danig geraakt en 
behoorlijk zwaar gewond, zo werd mij verteld. Hij kon het huis bereiken 
van de familie Kamstra en is in leven gebleven. 

Het verdere verloop
Mijn broertje Frans is die dag helaas overleden. Halverwege de 90er jaren 
van de vorige eeuw vertoefden mijn vrouw Truus en ik op de camping 
‘Onder de Linden’ in Oostermeer. Daar troffen wij een echtpaar uit Dren-
the, waarvan de man ook een Twijzeler was. Hij was geboren en getogen 
bij de melkfabriek. Al pratende kwam de oorlog ter sprake en tot beider 
verrassing ook de beschieting van de auto op die dag in april 1945. Deze 
oud-Twijzeler zat met zijn vader in een schuttersputje bij de familie Heid-
buurt. Het ging dus duidelijk om een auto en niet om een bus, zoals Jan 
Kloosterman beschreef in De Binnenste Buiten Post van april 2017.

Beschieting van een auto 

in het West op 12 april 1945

Nu is het moment dat ik mag aanschuiven als redactielid van de Binnenste 
Buiten. Naast mijn inbreng binnen de redactie zal ik vanaf volgende maand 
de rubriek Inspiratie op mij gaan nemen. 
Mijn naam is Amanda van Roessel, ik ben 30 jaar en woon inmiddels twee 
jaar in Buitenpost. Hoewel ik geboren ben in het zuiden des lands, heb ik 
het al negen jaar goed naar mijn zin in Friesland. 
Sinds een flink aantal jaren teken ik heel veel en inmiddels is dit tekenen 
uitgegroeid tot kunst maken. Logischerwijze was dit voor mij dé reden om 
graag de rubriek Inspiratie te gaan verzorgen. Daarnaast is schrijven ook 
iets waar ik blij van word. Gouden combinatie.

Tot snel!

Even voorstellen



VAN DER VEEN
Voorstraat 5
tel. 541545

winkel@enormvanderveen.nl 
ww.enormvanderveen.nl
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Binnen -17-
Buitenpost 

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

Winkelen in Buitenpost
Vorige maand las ik een stukje dat 
het college van burgemeester en 
wethouders van Achtkarspelen 
in kaart gaat brengen hoe groot 
de leegstand van winkelpanden 
is. Dit onderzoeken ze in, wat 
ze zo mooi noemen, de dorps-
kernen. Ze willen uitzoeken wat 
de oorzaak van de leegstand is 
en met de pandeigenaren in ge-
sprek gaan om tot een oplossing 
te komen. Toen ik dat las riep het 
bij mij blijdschap op. Ze gaan per 
slot van rekening actie onderne-
men op al die lege panden in ons 
kleine centrum. Maar aan de an-
dere kant was ik vooral verbaasd. 
Want hoe groot moet zo’n onder-
zoek worden? Veel kennis rond-
om leegstand in dorpskernen is 
de afgelopen jaren al verkregen in 
Nederland. De conclusies waren 
overal hetzelfde: Te hoge huur-
prijzen voor de panden om een 
winkel rendabel te maken. En een 
te groot, te duur, eenzijdig aanbod 
van diensten en producten in de 
winkelpanden. Gevolg is dat be-
woners kleinere dorpskernen links 
laten liggen en naar de grote(re) 
dorpen en steden gaan om te win-
kelen. Daar liggen de prijzen lager 
en is het aanbod groter. Nu kun je 
je afvragen: waarom maak ik mij 
hier zo druk over? Dit is toch een 
column die de nadruk heeft op 
de ontdekkingsreis door het dorp 
en de omgeving van Buitenpost? 
Mijn antwoord: omdat ik vind dat 
er in een dorp met meer dan 6000 
inwoners heel veel kansen liggen 
voor winkels. Er zijn fantastische 
voorbeelden in ons eigen dorp die 
ik in de afgelopen jaren heb mo-
gen ontdekken. De Binnenmarkt 
is wat mij betreft zo’n voorbeeld. 
Volgens mij hoef ik niemand in 
ons dorp uit te leggen wat prachti-
ge, heerlijke en bijzondere produc-
ten daar verkocht worden. Het is 
er altijd druk, dus hoezo, wat de 
boer niet kent……?? Daarnaast 
hebben we ook Cadeauwinkel Op 
‘e Stâl. Een bijzondere locatie met 
prachtige streekproducten. Ook 
deze winkel laat zien dat er meer 
kan in een dorp. En natuurlijk moe-
ten we onze handen dichtknijpen 
met de mooie middenstand in 
ons dorp. Bakkerijen, bloemis-
ten, de boekhandel, de slager en 
de groenteboer. Verse producten 
met liefde en ambacht. Winkels 
die wel keihard moeten werken 
om het hoofd boven water te hou-
den. En die dat tot op heden ook 
nog voor elkaar krijgen gelukkig. 
Gelukkig tonen de supermarkten 
in ons dorp ook vertrouwen met 
de nieuwe Poiesz en de recente 
verbouwing van de COOP. En 
niet te vergeten, de woonwinkels 
van Kapenga. Al met al heeft ons 
dorp alle potentie voor een mooie 
dorpskern, met een gevarieerd 
(basis)aanbod van producten en 
diensten. Er liggen in mijn ogen 
vooral nog kansen in kleine mid-
denstand. Misschien wel een 
gecombineerde winkel met stree-
kartikelen van de vele kleine on-
dernemers aan huis in onze regio? 
Het vullen van de winkelpanden, 
dat vind ik een mooi streven van 
de gemeente. Ik heb er goede 
hoop in dat we een paar mooie 
pareltjes bij krijgen, bovenop de 
pareltjes die we toch al hebben! 

Het 4 mei-comité Buitenpost nodigt u, jonger en ouder, bij deze uit deel te 
nemen aan de Nationale Dodenherdenking op donderdag 4 mei aanstaan-
de, waarbij u zich kunt richten op het hieronder weergegeven schema. We 
beginnen 4 mei met een herdenkingsdienst in de Fonteinkerk om 19.00 
uur. De kerk is vanaf 18.30 uur open. Na een woord van welkom wordt er 
een kaars ontstoken en zal Jasper Keizer een oorlogsverhaal voorlezen.

Dan zullen enkele basisschoolleerlingen hun gedicht ten gehore brengen. 
Vervolgens houdt Matthias Deleu een meditatie. Sluiting met een lied.

Stille tocht:
19.20 De stoet stelt zich op bij de kerk, voorafgegaan door trommelaars, 
op de parkeerplaats
19.25 Start stille tocht. Onderweg aansluiten is mogelijk. De stoet loopt 
via de Bernhardlaan naar de hoofdingang van Haersmahiem. Na enkele 
momenten pas op de plaats wordt de  tocht vervolgd richting Eringalaan 
om via de Beatrixstraat uit te komen bij de Haersma de Withstraat die naar 
het monument leidt. 
19.40 Concordia begint te spelen en scouts van De Brimzen gaan een roos 
uitdelen aan belangstellenden bij het monument. 
19.45 Aankomst stille tocht. Deelnemers krijgen een roos aangereikt, 
waarna de scouts zich opstellen aan weerszijden van de vlaggenmasten.
19.46 Woord van welkom namens het 4 mei-comité.
19.47 Gedicht van enkele basisschoolleerlingen.
19.52 Toespraak namens het gemeentebestuur.
19.58 Het taptoe-signaal.
20.00 Twee minuten stilte.
20.02 Concordia speelt twee coupletten van het Wilhelmus.
20.05 Bloemlegging door het gemeentebestuur en Plaatselijk Belang, ge-
volgd door het bloemendefi lé van de aanwezigen bij het monument. 

Info: Klaas van der Werf, docent klassieke talen, wonende aan de Juliana-
laan, neemt het voorzitterschap van het 4 mei-comité over en zal daar even 
melding van maken bij het monument, direct na het welkomstwoord.

Nationale Dodenherdenking op donderdag 4 mei
Thema: Vrijheid geef je door                   Sub-thema 2017: De kracht van het persoonlijke verhaal

Herdenkingsmonument, bij de Mariakerk

Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost tijdens 

de Tweede Wereldoorlog. -5-
Onder Duits regiem
De capitulatie was nog niet getekend of de bezetters gedroegen zich als heer 
en meester. De heren hadden kennelijk hun zaakjes tot in de puntjes georga-
niseerd. 

De 13e mei, nog vóór de capitula-
tie, kreeg burgemeester Eringa een 
schrijven van de Commissaris der 
Koningin “mede op verzoek van de 
Duitse overheden, dat het gebruik 
van olie en dieselolie is verboden, 
behoudens voor militair gebruik, 
(lees Duits, J.K.), artsen, vroedvrou-
wen, overheid en zeer belangrijke 
bedrijven”. Doeke Miedema speel-
de snel, handig en zakelijk in op de 
nieuw ontstane situatie. 

Oude tijden herleefden. “ In plaats van de taxi werd nu de viervoeter voor de 
brik gespannen”, schreef Willem van de Veer in zijn dagboek. Woensdag 15 
mei 1940 werd in Rijsoord om 11.- uur de capitulatie van het Nederlandse le-
ger getekend. Diezelfde dag maakte burgemeester Eringa een aanvulling van 
de algemene gedragsregels bekend, met onder andere. een verbod van alle 
verkeer, ook voetgangers, tussen een half uur na zonsondergang en een half 
uur vóór zonsopgang. Onmiddellijk na de capitulatie kwam de pers in Duitse 
handen en raakte daarmee haar persvrijheid kwijt. Ze werd de spreekkbuis 
van de bezetter. In een rap tempo liet de bezetter merken dat ze er waren. En 
dat liet het dagelijks leven niet onberoerd. Dat ondervonden  twee inwoners 
bij het uitgaan van de kerk, toen ze letterlijk in aanvaring kwamen met de be-
zetter. De distributie van levensmiddelen werd vrijwel meteen ingevoerd, wat 
toch wel irritatie veroorzaakte en hier en daar tot hamsteren leidde. De eerste 

bekendmakingen 
van welke bon-
nen geldig waren 
en wat men er op 
kon krijgen bin-
nen een bepaalde 
tijd, verschenen in 
kranten en in het 
distributiekantoor. 
Ze geven een goed 
beeld van het feit, 
dat het onbeperkt 
kopen voorgoed 
voorbij was. Voor 
zieken, zwangere 
vrouwen en kinde-
ren konden extra 
bonnen worden 
verstrekt. Ook 
mensen die zware 
arbeid verrichtten 
konden er voor in 
aanmerking ko-
men. Zaterdag 
25 mei kwamen 
de eerste solda-
ten uit krijgsge-
vangen-schap in 
Buitenpost terug. 

Daarna volgden 
de anderen, al-
len ongedeerd. 
De strijd tegen 
de vijand had 
in ons dorp één 
militair het leven 
gekost, Enne 
Dijkstra. De te-
rug gekeerde militairen konden hun plaatsen in het arbeidsproces weer inne-
men. Langzaam kwam er nu weer een zekere rust. Het leven hernam haar 
normale loop. De bezetter was de vijand, maar er was een zekere aanpassing 
en acceptatie.

Jasper Keizer

Inwoners letterlijk in aanvaring met de bezetter. (Bron: J. K.)

Bericht van Doeke Miedema. (Bron: J. K.)

Algemene gedragsregels. (bron: Jasper Keizer)

Informatie van het distributiekantoor. (Bron: Jasper Keizer)



West 33, Buitenpost, tel. 0511-543870, www.eikenvaten.nl

Hoveniersbedrijf
P. Douma
voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud
Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten
West 92, Buitenpost, tel. 0511 543870 of 06-23115155, www.eikenvaten.nl

Hoe werkt de Sudoku?
Op elke rij moeten de cijfers 1 tot en met 9 komen te staan. Zowel 
horizontaal als verticaal. En in elk van de 9 vakjes moeten de cijfers 1 tot en 
met 9 komen te staan. De oplossing is de eerste horizontale regel, waar de 
pijl bij staat.

Oplossen en inleveren
Los de puzzel op, schrijf de aangegeven regel over en maak kans op een 

prijs ter waarde van € 10,-. Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De 
Binnenste Buiten Post. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren 

in de kopijbus bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 19 mei 2017.

Oplossing Sudoku van februari
De oplossing van de Sudoku van februari is: 978 425 163. Er waren 15 goede 

inzendigen. Winnaar: R. van der Beek, De Achtkant 11.

Sudoku  ** 
 

    1     
4     2 6  9 
1 9    4  5  

 5   9 3 4   
8   4  5   3 
  9 7 2   6  

 3  2    8 1 
9  4 3     7 
    7     

Pri jspuzzel  
door Gryteke van IJsseldijk



Zolang sociaal cultureel centrum It Koartling in Buitenpost al bestaat worden 
er allerlei cursussen en workshops gegeven. Hieraan wordt vanuit de wijde 
omgeving deelgenomen. Want het aanbod aantrekkelijk, divers en toeganke-
lijk voor (bijna) iedereen.

Cursussen en workshops zijn inherent aan het sociaal cultureel werk. Daarbij 
gaat het om activiteiten met een cultureel, recreatief en/of educatief karakter, 
en waar nodig gericht op sociale activering.
Ondanks dat de cursussen en workshops op voldoende belangstelling kun-
nen rekenen, is het huidige aanbod aan vernieuwing toe. Daarnaast is het 
nodig dat de opzet van de activiteiten wordt geactualiseerd. Ook de promotie 
van het aanbod is voor verbetering vatbaar. Daarom heeft het bestuur van It 
Koartling inmiddels met de verschillende docenten overlegd over de nodige 
verandering.
Die verandering zal er ondermeer uit bestaan dat met ingang van het seizoen 
2017- 2018 de cursussen en workshops zullen worden uitgebreid, qua niveau 
waar mogelijk zullen worden gedifferentieerd en tenslotte beter zullen aan-
sluiten bij de verwachtingen van de beoogde deelnemers.
Het aanbod zal uiterlijk eind mei/begin juni 2017 worden gepubliceerd in een 
fraaie full colour brochure, die op grote schaal in de regio zal worden verspreid.
Daarbij blijft het niet.
Onder de gemeenschappelijke noemer CREA Buitenpost wil het sociaal cul-
tureel centrum namelijk nauw samenwerken met de drie partners in Buiten-
post: Cultuurcentrum de Wâldsang, botanische tuin De Kruidhof en het IJstij-
denmuseum. Doel daarvan is vooralsnog een betere onderlinge afstemming, 
een breder en aantrekkelijker aanbod en een optimale promotie daarvan.
Op die manier kan een grote groep potentieel geïnteresseerden in Noord-Ne-
derland deze zomer kennismaken met wat er in Buitenpost komend seizoen 
allemaal mogelijk is als het gaat om cursussen en workshops met een cultu-
reel, recreatief en educatief karakter.
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RepairCafé kreeg een nabije collega
Over de hele wereld zijn er ruim 1200 Re-
pairCafé. In ons eigen Friesland zijn dat er 
een twintigtal en in buurprovincie Gronin-
gen een vijftiental. Sinds kort is er in onze 
directe omgeving een RepairCafé bijge-
komen. Op woensdag 19 april gingen de 
deuren open van het Repair Café in Kollum. 
Deze is onderdeel van de organisatie Ra-
derwerk en heeft ook onderdak gevonden 
in de winkel van het kringloopbedrijf aan 
de Voorstraat 122 in Kollum. Het is iedere 
derde woensdag geopend van 14.00-16.30 
uur. Wij feliciteren onze buren en wensen 
hen veel succes met het reparatiewerk!

It Koartling publiceert het jaarverslag over 2016

De realisering van de renovatieplannen voor sociaal 
cultureel centrum It Koartling in Buitenpost is een stuk 
dichterbij gekomen dankzij geldelijke bijdragen van het 
VSBfonds en het Oranje Fonds, plus een gift uit het 
Iepen Mienskipsfûns van de Provincie Fryslân.

In sociaal cultureel centrum It Koartling gebeurt van 
alles en voor iedereen. Het is een levendige ontmoe-
tingsplek vóór en dóór alle inwoners van Buitenpost. 
Alle activiteiten vinden plaats in het bekende gebouw 
aan de Schoolstraat in Buitenpost. Het is door de jaren 
heen ‘organisch’ meegegroeid met de ontwikkelingen 
en gewijzigde behoeften. De gebruiksintensiteit is in-
middels echter zó groot, dat voor nieuwe initiatieven 
en activiteiten in het gebouw vrijwel geen plaats meer 
is. Dit, terwijl er juist sprake is van een sterke groei aan 
activiteiten en initiatieven. 

Door het intensieve gebruik komen tevens de tekort-
komingen van het gebouw nadrukkelijk naar voren. De 
‘organische’ groei van het gebouw heeft namelijk niet 
altijd geresulteerd in de beste oplossing en een goede
routing. Zo is er een schreeuwend tekort aan (berg-)
ruimte, zijn de toiletten hoognodig aan vernieuwing toe 
en ontbreekt kantoorruimte.

Aanpassing en renovatie van de accommodatie heb-
ben hierdoor een hoge prioriteit gekregen, evenals 
afstemming op de actuele wettelijke normen. Boven-
dien is het gebouw onvoldoende toegankelijk voor 
mensen met een fysieke beperking. Verder probeert 
het bestuur van It Koartling al enkele jaren tevergeefs 
om de broodnodige energiebesparende maatregelen 
te realiseren.

Al met al is het dus hoogste tijd dat er iets gebeurt. 
Aanleiding voor het bestuur om eind 2016 een ambi-
tieus, maar goed doordacht plan op te stellen en dat 
voor te leggen aan de gemeente, de provincie en en-
kele landelijke fondsen. Ook werd gekeken naar moge-
lijkheden voor aanvullende fi nanciering.

Onlangs besloten het VSBfonds en de Provincie Frys-
lân ieder EUR 35.000,00 beschikbaar te stellen voor 
de renovatie van It Koartling. Afgelopen vrijdag be-
sloot bovendien het Oranje Fonds EUR 40.000,00 uit 
te trekken voor energiebesparende maatregelen en 
uitbreiding. Heel goed nieuws, dat de realisering van 
de plannen een stuk dichterbij brengt. Er is echter nog 
(veel) méér geld nodig. 

Een deel daarvan – zo’n EUR 60.000,00 – brengt het 
sociaal cultureel centrum zèlf in, terwijl de gemeen-
te Achtkarspelen een bijdrage zal leveren in het kader 
van de uitvoering van groot onderhoud. Het wachten 
is momenteel nog op de beslissing van het Oranje 
Fonds, aan wie een substantiële bijdrage is gevraagd. 
Maar zelfs wanneer dit fonds het gevraagde bedrag 
beschikbaar stelt, dan nóg is de begroting niet sluitend. 

Daarom is van meet af aan duidelijk geweest dat aan-
vullende fi nanciering van het project nodig zal zijn. Door 
een plotselinge beleidswijziging van de gemeente is 
de mogelijkheid voor het realiseren van die fi nancie-
ring echter heel klein geworden. Het sociaal cultureel 
centrum heeft namelijk onlangs te verstaan gekregen 
dat het met ingang van 2017 qua exploitatiesubsidie 
nog kan rekenen op slechts 50% van het bedrag dat 
de organisatie in voorgaande jaren ontving.

Daarom zijn de renovatieplannen in belangrijke mede 
afhankelijk van de fi nanciële inbreng vanuit het dorp, 
door bijvoorbeeld giften van particulieren, organisaties 
en bedrijven, en in de vorm van sponsoring. Het be-
stuur streeft ernaar om op deze wijze tenminste EUR 
15.000,00 bijeen te brengen. Volgende maand start 
de campagne om dit bedrag op te halen. Daarnaast 
hoopt het bestuur bij de realisering van de plannen te 
kunnen rekenen op heel veel ‘handjes’: vrijwilligers die 
meehelpen en die er aldus voor zorgen dat de kosten 
beperkt blijven.

Zodra bekend is wat uiteindelijk als budget beschik-
baar is, wordt het defi nitieve renovatieplan opgesteld. 
Het is de bedoeling dat na de zomer wordt begonnen 
met de uitvoering van de werkzaamheden. Tot die tijd 
is dus voor het sociaal cultureel centrum nagelbijten 
geblazen.

Geld van Provincie en fondsen voor renovatie 
van It Koartling

Het bestuur van It Koartling in Buitenpost heeft in zijn ver-
gadering van maandag 10 april zowel het fi nanciële als in-
houdelijke verslag over het kalenderjaar 2016 vastgesteld. 
Samen bieden de stukken een getrouwe weergave van 
de activiteiten van het sociaal cultureel centrum, en van 
de talrijke ontwikkelingen die zich momenteel voltrekken.

De jaarstukken worden binnenkort naar de gemeente ge-
zonden ter verantwoording van de over 2016 ontvangen 
subsidie. Daarnaast komt de balans met toelichting bin-
nenkort op de website van het sociaal cultureel centrum 
(www.itkoartling.nl) als download beschikbaar. Het inhou-
delijke jaaroverzicht over 2016 kan nú al van de website 
van It Koartling worden gedownload. 

Waar het bestuur in het verleden volstond met een zeer 
beknopte samenvatting, telt het jaaroverzicht over 2016 
maar liefst 40 pagina’s. Daardoor passeren voor het eerst 
vrijwel alle onderwerpen de revue, waardoor het rapport 
een goed beeld geeft wat sociaal cultureel werk inhoudt.

‘In het sociaal cultureel werk gaat het om serieuze zaken. 
Over onderwerpen die ertoe doen. Over allerlei aspecten 
van het leven die individuele bewoners van de regio en 
de samenleving direct raken. Daarom nu een uitgebreid 
inhoudelijk verslag, zodat iedereen kan lezen wat er ge-
beurt en waaróm’, aldus de organisatie.

It Koartling wil een gerichte bijdrage leveren aan het ge-
voel van saamhorigheid, aan het onderlinge respect, aan 
de bereidheid om je voor anderen in te zetten en aan 
de samenhang van de samenleving als geheel. Uit het 
jaaroverzicht kan worden opgemaakt dat de organisatie 
hierin in 2016 opnieuw is geslaagd en dat It Koartling een 
vitale, gemotiveerde en ambitieuze organisatie is. Een 
organisatie die actueel en vernieuwend is, een heldere 
boodschap uitdraagt en graag anderen inspireert.

Meer cursussen en workshops

De volgende Binnenste Buiten Post wordt verspreid in
de week van 29 mei 2017.

De krant niet of te laat ontvangen? 
Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij: 

Piet Pettinga, tel. 540014/06 12325671, e-mail: p.pettinga8@chello.nl
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Kruidentuin van de Toekomst

“Boompje groot, plantertje dood” is het spreekwoord. Er zijn sinds 
de oprichting van De Kruidhof in 1930 al heel wat “boompjes” ge-
plant en momenteel wordt er heel hard gewerkt om de grootste 
boom ooit te planten op De Kruidhof! Deze symbolische boom, de 
nieuwbouw heeft heel wat voeten in de letterlijke aarde. De tijdelijke 
entree achter it Koartling langs is misschien niet de meest repre-
sentatieve, maar eenmaal aangekomen bij de ontvangst komen be-
zoekers in de oase die De Kruidhof heet. We zijn gewoon open, Het 
Tuincafé heeft nog steeds lekkere koffie en lunch en is beschikbaar 
voor feestjes. De verkoop van bijzondere vaste planten, fruitbomen, 
groenteplantjes en kruiden gaat gewoon door en de thematuinen lig-
gen er prachtig bij. Zo mooi zelfs dat er binnenkort tv-opnames voor 
de KRO-NCRV worden gemaakt. 
Dorpsgenoot Rienk Tamminga gaat de nieuwbouw van het bezoe-
kerscentrum doen. Een multifunctioneel gebouw waarin ons natio-
nale landschap met kruiden en bomensingels en een link naar de 
laatste IJstijd (zandgronden en Pingoruines) een belangrijke rol krijgt. 
Vanaf het station goed te bereiken met het bijzondere pad die bezoe-
kers bijna als vanzelfsprekend naar De Kruidhof leiden. 
2018 wordt een heel bijzonder jaar. Onder de grote noemer Celebra-
ting Diversity, doen wij mee met Silence of the Bees. Zonder bijen 
geen biodiversiteit! Dat is wat we willen uitdragen en willen laten 
zien. Solitair levende bijen krijgen een belangrijke plaats en ook hom-
mels worden ingezet voor wetenschappelijk onderzoek op De Kruid-
hof. In de volgende Binnenste Buitenpost ga ik daar wat dieper op in.
Ook wordt verder gewerkt aan de Kruidentuin van de Toekomst. De 
Kruidentuin van de Toekomst is een meerjarig tuinarchitectuur pro-
ject voor en met Botanische tuin De Kruidhof in Buitenpost. Op een 
unieke manier wordt een beeld gegeven van een mogelijk denkbare 
toekomst van het gebruik van kruiden. Het wordt een dynamische 
tuin die kan meebewegen met innovatieve ontwikkelingen en trends 
rondom kruiden. Met deze Kruidentuin van de Toekomst als aanvul-
ling op de al bestaande, grootste botanische collectie geneeskrach-
tige kruiden van Europa, kan De Kruidhof zich in de toekomst profile-
ren als vernieuwend, inspirerend en internationaal aansprekend. Een 
bezoek aan deze tuin zal een beleving zijn waar een beroep wordt ge-
daan op alle zintuigen, waar ontwikkelingen en innovaties de geest 
zullen prikkelen en waar kennis kan worden overgedragen.
Volop ontwikkelingen die erom vragen om gewoon eens langs te 
komen en de tuinen te ervaren in haar volle voorjaarskracht.

Jan Willem Zwart

Ut de â lde doaze fan de Krite

Fryske Krite Bûtenpost spile op de sneonen 17 en 24 novimber 2012 it stik ”Amateurs”, skreaun troch Wanny deWijn, oerset en bewurke 
troch Romke Toering en Anny Veenstra en troch Theo Smedes spesjaal bewurke foar Fryske Krite Bûtenpost. Yn “Amateurs” seach  it 
publyk efter de skermen fan it toanielselskip ”Fryske Krite” fiif repetysjes (koe ek seis wêze) foar de útfiering fan harren stik “Julia’s reis”. 
It selskip hie besletten om it dat jier hiel oars te dwaan. Profesjoneler én in stik mei mear ynhâld. De fêste regisseur, ien fan de eigen 
minsken, moast plak meitsje foar Jos, in dosint drama dy’t de saken hiel oars oanpakte. Net elkenien koe hjir sa’t it like likegoed mei út 
de fuotten. Dêrby spilen dan ek noch de relaasjes ûnderling ... wa die it mei wa? Drama, tragyk, komeedzje en klucht ... mear smaken 
wienen der  net.
Efter: Amarens de Vries en Henk Overdijk. Foar: Anneke Nieuwenhuis, Dictus Benedictus, Bianca Wiersma, Frouke Holtrop, Greetje 
Klaren en Remco de Poel. (Foto EJ de Haan)

Nederlandse taal: Rechts

‘Kijk’, sprak hij, ‘speculaasbrok-
ken zijn natuurlijk brokken spe-
culaas, maar dat wil nog niet 
zeggen dan hondenbrokken 
ook brokken hond zijn.’ De do-
cent was van het onderkoelde 
type en keek even rond. Een 
lachkrulletje kronkelde door 
zijn bovenlip. Het is lang gele-
den, maar ik herinner mij hoe 
ik een minimomentje ‘huh?!’ 
dacht, waarna een brede glim-
lach volgde. Hij had een punt, 
die leraar. Maar hij stond ei-
genlijk iets anders te vertellen. 
Namelijk wat er gebeurt als je 
twee woorden aan elkaar plakt 
om zo een nieuw woord te krij-

gen. Zoals honden en brokken 
en speculaas en brokken. Het 
zal sommigen extra aanspre-
ken: rechts heeft het dan voor 
het zeggen in het Nederlands. 
Neem waterkraan en kraan-
water. Het eerste is een soort 
kraan, het tweede een soort 
water. Het rechterwoord be-
paalt dus om wat voor iets het 
gaat. De kantooradministratie 
is daarom een bepaalde admi-
nistratie en een administratie-
kantoor een type kantoor. En 
dat rechts de baas is, zie je aan 
nog iets. Het is ook weer een 
hulpje voor wie moeite heeft 
met of het nou ‘de’ of ‘het’ 
moet zijn. Dat hoef je alleen 
maar van het rechterwoord te 
weten. Dat geeft de doorslag. 
‘Het water’ en ‘de leiding’ 
maken samen ‘de waterlei-
ding’, maar ‘het leidingwater’. 
Schuim en zee kolken samen 
tot ‘de schuimzee’ en ’het 
zeeschuim’. Rechts bepaalt. 
Op een enkele gekke uitzon-

dering na. Ik zat op school met 
een meisje dat pas later naar 
Nederland was gekomen en 
wanhopig kon uitroepen: het is 
‘de tijd’ en ‘de stip’, maar toch 
wordt het samen ‘het tijdstip’! 
Toch lastig, dat Nederlands. Ze-
ker als je meetelt dat helemaal 
niet vaststaat wat de linkerkant 
van het woord nou precies 
zegt over de rechterkant. Zie 
de speculaas- en de honden-
brokken. Zo geven moeders 
en koeien wel moedermelk en 
koeienmelk, maar baby’s geen 
babymelk . In kokosmelk zit ko-
kos, in chocolademelk chocola, 
maar schoolmelk bevat geen 
drup school en koffiemelk geen 
wolkje koffie. Hier valt flink te 
lachen en te spelen. Van te 
veel tennissen en voetballen 
krijg je een tennisarm en een 
voetbalknie. En een wipneus? 
Inderdaad, die ontwikkel je niet 
door stevig wippen.   

Brimzen 
praat

Sinds kort is Kunsthuis Art-it-is een stichting die voor 
de fundatie moet gaan zorgen van de activiteiten. Het 
bestuur bestaat uit drie personen, maar kan nog meer 
leden, onder welke een voorzitter, goed gebruiken. Er 
wordt een ANBI status aangevraagd en de statuten ge-
ven de stichting meer armslag om het Kunsthuis goed 
op de kaart te zetten. Stichting Kunsthuis Art-it-is zoekt 
dus bestuursleden met affiniteit voor kunst, educatie, 
theater, beheer & beleid. Uw reacties zijn welkom op 
hkvanderweide@gmail.com.

Nog tot 20 mei hebben we een expositie van topfo-
tograaf Hans Sas die ook met regelmaat in Museum 
Belvedère in Heerenveen exposeert. Hans heeft een 
passie en dat is het wad bij Holwerd en de kwelders in 
Groningen. De tentoonstelling heet dan ook Het Friese 
wad en de Groningse kwelders. Kan niet missen. De 
opening werd druk bezocht en ingeleid door Hans Sas 
zelf die bij elke foto een verhaal hield. In de grote ten-
toonstellingszaal hangen 37 foto’s die in alle rust beke-
ken kunnen worden op donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 13.00 tot 17.00 uur of op afspraak via 06-57347117.

In het laatste weekend van mei vindt in Kunsthuis Art-
it-is de opening van de Kunstweek van Kunskrite Twij-

zel plaats waar ongetwijfeld meer berichten over zullen 
volgen.

En natuurlijk hebben we nog de mogelijkheid om uw 
kind een onvergetelijke middag te geven middels knut-
selmiddagen op elke maandagmiddag tussen 14.30 tot 
16.30 uur.

Kunsthuis Art-it-is

Hans Sas (foto aangeleverd door Kunsthuis Art-it-is).

Deze windwijzer heeft een reparatie ondergaan. Op 20 april is zij weer teruggeplaatst op 
de gymzaal aan de Parklaan. Naar verluid is de windwijzer ontworpen en vervaardigd door  
Jaap Rusticus. (foto: Hielke Boorsma)

De foto
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Keuze u i t  meer  dan 45 opste l l ingen!

< 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

€ 3.999,-
incl. apparatuur

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

Stanford Halifax
Klassieke keuken met moderne invloeden 278 x 188 cm 
 
De Stanford is de perfecte verwezenlijking van een klassieke keuken die helemaal bij de tijd is. Het RVS-fornuis met RVS-achterwand en een veelvoud 
aan kastruimte brengen het beste in deze keuken naar boven. Compleet met: koelkast, fornuis, afzuigkap, vaatwasser, spoelbak en werkblad

Lissabon / Rodez
hoogglans wit: 285 x 247 cm

Migot
agaatgrijs/wit 310 x 218 cm 

Compleet met: 
< koelvriescombinatie
< oven
< gaskookplaat

Compleet met: 
< koelkast
< oven
< inductiekookplaat

< vaatwasser
< afzuigkap
< spoelbak
< werkblad
   

< vaatwasser
< afzuigsysteem
< spoelbak
< werkblad

€ 5.999,-
incl. apparatuur

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 5.999,-
incl. apparatuur

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

Model- en prijswijzigingen alsmede zet- 
en drukfouten voorbehouden.


