
Hemelvaartsdag weer drukbezochte vlooienmarkt op het Mejontsmaveld...
Het was afgelopen donderdag een prachtige dag en daardoor ook een drukte van jewelste op het Mejontsmaveld. De verkopers 
stonden al weer vroeg in de rij om het veld op te kunnen en ook de eerste koopjesjagers waren er al weer vroeg bij.  Het is zo 
langzamerhand een zeer geliefd fenomeen in de wijde omgeving van Buitenpost. Er werd dan ook druk handel gedaan en vele 
voor werpen ver wisselden van eigenaar. 
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Van de  redact ie

Komen en gaan
Het bericht dat Leonie Kramer 
plotseling was overleden, maakte 
diepte indruk. Zij stond nog mid-
den in het leven onder andere voor 
onze samenleving in Buitenpost. 
Zij maakte bijvoorbeeld deel uit van 
het stichtingsbestuur Binnenste 
Buiten Post. Zie verder het In me-
moriam elders in dit blad.
Onze redactie gaat per 1 juli 2017 
haar secretaris Nynke Kuipers mis-
sen. Zij had de slag van het voeren 
van het secretariaat van onze krant 
snel te pakken en zij vervulde deze 
functie enkele jaren met de nodige 
inzet en bijbehorend enthousiasme. 
Daar hadden wij allen profijt van. 
Omdat Karin van IJsseldijk kortge-
leden afscheid nam als redactielid, 
hadden wij twee vacatures. Daar 
werd in deze rubriek melding van 
gemaakt met de vraag of er belang-
stelling bestond deze functies over 
te nemen en de daarbij behorende 
taken te willen gaan vervullen Daar 
werd gelukkig op gereageerd en 
het resultaat was dat de redactie 
Amanda van Roessel welkom kon 
heten. Zij gaat met name de rubriek 
Inspiratie behartigen in de plaats 
van Karin van IJsseldijk. Astrid Hille 
gaf aan dat zij de functie van secre-
taris wel op zich wil nemen. Astrid 
stelt zich in dit nummer op een an-
dere pagina even voor, zoals Aman-
da dat in de april-uitgave deed. U 
zult zich kunnen voorstellen dat de 
redactie zeer ingenomen is met de 
snelle vervulling van genoemde 
vacatures. Zo kan ons dorpsorgaan 
blijven voortbestaan om u als lezer 
op de hoogte te houden van het rei-
len en zeilen in Buitenpost en het 
presenteren van variabele artikelen 
en foto’s.

Jan P. Klapwijk van Wijlijn is al een 
jaar bezig met dit idee om een 
nieuwsapp voor ons dorp van de 
grond te krijgen. Aanleiding was 
de ontmoeting met het Groningse 
bedrijf die de app, onder de naam 
Socie, ontwikkeld had om berich-
ten van sociale media op een plek 
te kunnen bundelen. Het leek een 
hulpmiddel dat prima kon passen 
in een doelstelling van Wijlijn - door 
te informeren en te verbinden een 
positieve bijdrage te leveren aan de 
leefbaarheid in ons dorp. Er volgde 
een samenwerking die heeft ge-
leid tot de komende testperiode. 
Daarna zal de app voor een periode 
van minimaal een jaar, maar hope-
lijk veel langer, in gebruik worden 
genomen. 

Socie is de afgelopen maanden 
aangepast voor het gebruik in ons 
dorp. Na installatie op tablet of te-
lefoon kan informatie opgehaald 
en weergegeven worden van In-
ternet- en Facebook-pagina’s, van 
zogenaamde RSS-feeds en Twitter 
die betrekking hebben op Buiten-
post. Daarmee kan zonder uitge-

breid zoekwerk veel nieuws over 
ons dorp op de sociale media snel 
worden gelezen. Daarnaast wordt 
de app verder interactief gemaakt. 
Het maakt mogelijk dat gebruikers 
zelf ook mededelingen of vragen 
kunnen plaatsen, waarop door an-
deren gereageerd kan worden. De 
ontwikkeling van Socie is nog niet 
voltooid en daarom is de hoeveel-
heid beschikbare informatie nog 
beperkt. Tot nu toe zijn alleen het 
sociaal-cultureel werk It Koartling, 
Wijlijn, Plaatselijk Belang, zwem-
bad De Kûpe, Bruisend Buitenpost 
en botanische tuin De Kruidhof in 
de app geïntegreerd. Op termijn 
zal dit uitgebreid kunnen worden 
met de sportverenigingen, kerke-
lijk werk, culturele en recreatieve 
clubs, scholen en andere voor Bui-
tenpost interessante organisaties. 

De maker van de app vraagt ui-
teraard een vergoeding van de 
app-beheerder voor het gebruik 
ervan. Wijlijn is nog steeds bezig 
met het onderzoek naar hoe de 
financiering rond gekregen kan 
worden. De app is inmiddels in mei 

gepresenteerd aan het bestuur van 
Plaatselijk Belang Buitenpost. Wij-
lijn hoopt dan ook dat PBB een eer-
ste helpende hand zal gaan bieden. 
Maar op termijn wordt ook gedacht 
aan sponsoring door bedrijven of 
particulieren. Tevens wordt er nog 
diep nagedacht over een geschikte 
naam met een bijpassend logo. En 
verder zal een kleine enthousiaste 
groep mensen gevonden moeten 
worden die mee willen helpen 
om Socie in de toekomst levend 
te houden. Er is nog genoeg werk 
aan de winkel dus.

Een kleine groep betrokkenen 
hebben de app al een poosje ge-
probeerd maar het is nu tijd om 
een grotere groep erbij te betrek-
ken. Deze mensen zullen worden 
gevraagd de app te installeren, te 
onderzoeken en dan te beoordelen 
op haar bruikbaarheid. Misschien 
moet het gebruiksgemak vergroot 
worden of missen er zaken die de 
app veel interessanter kunnen ma-
ken. Het kan ook heel goed zijn dat 
er belangrijke zaken over het hoofd 
zijn gezien maar evengoed kan So-
cie al een heel eind op de goede 
weg zijn. Wijlijn is in ieder geval erg 
nieuwsgierig naar de respons. So-
cie is beschikbaar voor Android-ta-
blets en telefoons en I-pads en 
I-phones. Ze kan gratis worden ge-
download uit de Stores van beide 
platforms. Heb je interesse in de 
app en heb je enige ervaring met 
de sociale media? Meld je dan 
aan voor de testgroep! Dit kan bij: 
info@wijlijn.nl.

Wijlijn zoekt testdeelnemers
Informatie-app Buitenpost komt in proeffase
De ontwikkeling van de informatie-app voor 
Buitenpost is nu zover dat ze uitgeprobeerd 
kan worden. Burgerinitiatief Wijlijn is daar-
om op zoek naar mensen die de app, onder 
de naam Socie, op hun telefoon of tablet wil-
len installeren en op haar kwaliteiten willen 
onderzoeken. Als deze beoordeling positief 
verloopt kan ze wellicht bij de start van de 
feestweek aan het hele dorp gepresenteerd 
worden. Daarmee kan Buitenpost de eerste 
plaats in Nederland worden die Socie voor 
plaatselijke informatievoorziening gebruikt.

KH2018 werd LF2018

Nog een ruim een half jaar en 
het grote evenement de Kulture-
le Haadstêd 2018 zal zijn aange-
broken. Maar dan wel onder een 
nieuwe naam want sinds kort is 
het culturele feest omgedoopt in 
Leeuwarden-Fryslân 2018 of kort, 
LF2018. De organisatie wil met de 
naamswijziging onderstrepen dat 
het niet alleen om Leeuwarden 
draait, maar dat de hele provincie 
meedoet. Het streven is dat helft 
van de programma-onderdelen in 
de hoofdstad plaatsvindt en de rest 
over Fryslân verspreid.

Ook Achtkarspelen wil zich tijdens 
LF2018 profileren. De verwachting 
is dat vele duizenden mensen uit 
binnen- en buitenland in 2018 naar 
onze provincie zullen trekken. Het 
is dus  aantrekkelijk als toeristische 
opsteker maar ook als culturele 
etalage voor Achtkarspelen. De af-
gelopen drie jaar werd er daarom, 
als voorbereiding op de happening, 
ieder halfjaar een inspiratie-avond 
door de gemeente georganiseerd. 
Op 16 mei vond de op een na laat-
ste bijeenkomst in het gemeente-
huis plaats. De twintigtal aanwezi-
gen werden bijgepraat door de pro-
vinciale organisatie en lokale verte-
genwoordigers gaven de stand van 
zaken van hun projecten. 

Hoewel de tijd langzamerhand 
begint te dringen is het beslist 
nog niet te laat om nog aanvullin-
gen te bedenken. De gemeente 
heeft ruim € 50.000,- beschikbaar 
om goede ideëen financieel te 
steunen. Het thema van de LF2018 
is Iepen Mienskip. LF2018 wordt 
erg bijzonder - dus mis het niet!



Op donderdag 4 mei ging ik met papa, mama en mijn 
zusje Mirian naar de Nationale Dodenherdenking op de 
dam in Amsterdam. We waren al vroeg in de ochtend 
vanuit Buitenpost vertrokken. Ook waren wij vroegtij-
dig op de dam. Er stonden twee grote schermen bij 
het monument opgesteld en er waren ook heel veel 
mensen van politie en het leger voor de beveiliging 
aanwezig. Ook was er een meneer die vertelde wat 
we gingen herdenken en waarom. Vooraf was er een 
bijeenkomst in de Nieuwe Kerk met koning Willem-Al-
exander en koningin Maxima en andere belangrijke 
mensen. Daar luisterden ze naar enkele toespraken en 
muziek. Toen de bijeenkomst afgelopen was kwamen 
alle belangrijke mensen naar buiten. Daar liepen ze in 
een soort rij achter elkaar aan. Er stonden ook hekken 
en mensen hielden het via de kerktoren en andere ge-
bouwen alles goed in de gaten. Toen werd er een ge-
dicht verteld door een kind. En toen werd er door een 
meneer op een trompet gespeeld en toen de trompet 
stil hield begon de twee minuten stilte. Het hele plein 
was muisstil. Er waren veel vogels die de hele tijd bo-
ven ons hoofd vlogen. En toen ging als eerste de ko-
ning en koningin een krans leggen. Bij elke krans was 

een verhaal. Wij konden op de grote schermen alles 
heel goed volgen.Toen dat was gedaan zijn we naar 
de auto gelopen en naar huis gegaan. Dit is hoe ik de 
herdenking op de dam heb beleefd.

Inge Kooistra

Hoewel de weersomstandigheden niet helemaal 
geweldig, maar ook niet echt slecht waren, was de 
belangstelling voor de Nationale Dodenherdenking 
prima. De herdenkingsdienst in de Fonteinkerk werd, 
als vanouds, goed bezocht. Voor de stille tocht vanaf 
de kerk naar het oorlogsmonument was een paraplu 
niet nodig. Bij dit monument konden de scouts van De 
Brimzen meer dan 400 rozen aan belangstellenden uit-
delen. Dat was 100 meer dan vorig jaar en omdat niet 
iedere aanwezige een roos verstrekt kon worden, was 
dit feit een aanwijzing dat er meer dan 400 ouderen en 
jongeren aanwezig waren om al die mensen te herden-
ken die hun leven in de Tweede Wereldoorlog gaven 
voor onze vrijheid van nu. Dit is een constatering met 
een positieve lading. Wij blijven gedenken. De rozen 
werden geschonken door Bloemtique en Yucca in de 
Kerkstraat. Omdat er regen zou kunnen komen, moest 
brassband Concordia droog kunnen zitten. Slager Jan 
van der Bijl, die dicht bij het monument woont, stelde 
voor dit doel kosteloos een partytent beschikbaar. De 
scouts van De Brimzen zorgden ook verder voor een 
waardig verloop en gaven daarmee cachet aan deze 
bijeenkomst. De geluidsinstallatie van Klaas Alma (Bu-

reau Quicktec Drogeham) werkte weer voortreffelijk. 
De gemeente zorgde voor een schoon monument en 
plaatste opnieuw vier masten met daaraan de Neder-
landse driekleur, de provinciale vlag, de gemeentevlag 
en de vlag van Buitenpost. Bouwbedrijf Alle Bulthuis 
& Zoon zorgde voor de spandoeken met de tekst: Jij 
herdenkt toch ook? Deze leuze of oproep is in het bij-
zonder voor de jeugd bedoeld. Het 4 mei-comité wil 
graag een ieder bedanken die aan deze herdenking zijn 
of haar medewerking heeft verleend. 

Toen vorig jaar bleek dat de Avond4Daagse niet lan-
ger georganiseerd zou worden in Buitenpost, besloot 
Dietha Paauw van Bewegingscentrum Switte in Bui-
tenpost om de organisatie voor haar rekening te ne-
men. “Tot 2015 werd de Avond4Daagse georganiseerd 
door een groep zeer enthousiaste vrijwilligers, maar 
door alle wetgeving en voorwaarden was dit niet langer 
mogelijk en dus zou dit mooie evenement verdwijnen 
in ons dorp. Ik vond dat zo ontzettend jammer, dat ik 
besloot de organisatie over te nemen“, aldus Dietha. 
Een hele klus, zo bleek, want het bleek erg moeilijk te 
zijn om voldoende vrijwilligers te vinden. Dit jaar dreig-
de de A4D zelfs niet door te kunnen gaan vanwege het 
gebrek aan vrijwilligers, maar na een noodoproep op 
Facebook meldden zich gelukkig nog voldoende men-
sen, waardoor het evenement alsnog kan plaatsvinden. 
COOP Buitenpost, al jaren betrokken bij de Avond-
4Daagse, heeft wederom toegezegd te zorgen voor de 
versnaperingen onderweg.”
“Vorig jaar liepen er meer dan 400 kinderen mee in de 
A4D en dat geeft al aan dat het voor kinderen echt een 
fantastisch evenement is. Ook in een tijd waarbij kinde-
ren veel achter hun beeldscherm zitten en veel minder 
buiten zijn is het van groot belang hen naar buiten te 
brengen en lekker in beweging te laten zijn. Bovendien 
is de A4D een ontzettend gezellig evenement en geeft 
het de kinderen energie. Ik vind het ook belangrijk dat 
kinderen beseffen hoe fijn het is dat je gezond bent en 
dat je in beweging moet blijven om gezond en fit te 
blijven. Daarom hebben we ervoor gekozen te lopen 
voor de stichting Join4Energy. Buitenposters Theo en 
Greetje Wouda zijn zeer nauw betrokken bij deze stich-
ting en hebben beide al meerdere malen deelgenomen 
aan de Challenge Mont Ventoux. Zij zetten zich echt 
met hart en ziel in voor deze zieke kinderen.” 
Theo Wouda: “Iedere week worden een à twee kinde-
ren geboren met een energiestofwisselingsziekte. Hun 
batterij is half leeg, laadt niet op en loopt snel leeg. Bij 
de minst ernstige vorm hebben kinderen na 50 meter 
lopen het gevoel een marathon te hebben afgelegd. 
Zij zijn dan totaal uitgeput. Bij veel kinderen zijn ook 
organen aangetast die veel energie verbruiken, zoals 

de hersenen, het hart en de lever. Door een ernstige 
ontwikkelingsachterstand, epilepsie en hart- en leverfa-
len overlijdt 50% van deze kinderen voor het tiende le-
vensjaar. Maar liefst 70% van deze kinderen wordt niet 
ouder dan 18 jaar. Er is geen behandeling voor deze 
ernstige ziekten. Het doel van de stichting Join4Energy 
is het genereren van geld om het onderzoek naar een 
medicijn te versnellen en de kwaliteit van leven van de 
kinderen te verbeteren. Tevens is er oog voor het steu-
nen van kinderen en hun families in het verlichten van 
hun dagelijkse zorgen. Aandacht voor deze zeldzame 
maar levensbedreigende ziekte is voor ons erg belang-
rijk en wij zijn daarom ontzettend blij dat alle kinderen 
die meelopen met de Avond4Daagse hun energie in-
zetten voor al deze zieke kinderen die zo weinig ener-
gie hebben.” De Avond4Daagse 2017 Buitenpost vindt 
plaats van maandag 29 mei tot en met vrijdag 2 juni. 
Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op 
www.switte.nl. Er is ook een speciale Facebookpagina: 
www.facebook.com/avond4daagsebuitenpost.

Nieuwe secretaris van dit blad
Nu ben ik aan de beurt om mij even 
voor te stellen als nieuwe secretaris 
en redactielid van de Binnenste 
Buiten Post. Mijn naam is Astrid 
Hille, 29 jaar en in 2014 ben ik de 
opleiding tot verpleegkundige aan 
de NHL Hogeschool in Leeuwarden 
begonnen. Sindsdien woon ik in 
Buitenpost en als nieuwkomer 
was het fijn om via deze krant een 
inkijkje in het dorpsleven te kunnen 
krijgen. Daarom draag ik nu graag 
zelf mijn steentje bij. Tot snel!

Koninklijke onderscheidingen
Ter gelegenheid van Koningsdag 2017 zijn drie Buitenposters onderschei-
den.

Anneke Vries-Miedema (78) is 
bijna 30 jaar vrijwilligster bij het 
Rode Kruis, afdeling Achtkarspe-
len en Smallingerland. Daarnaast 
is zij voorzitter van Vrouwen van 
nu, afdeling Twijzel en omstreken. 
Mevrouw Vries gaat sinds 2004 
mee als vrijwilligster bij begeleide 
groepsreizen van SET-Reizen, voor 
mensen met een verstandelijke of 
lichamelijke beperking.

Greetje Haagen (51) was van 1985 
tot 2000 vrijwilligster bij christelijke 
basisschool De Lichtbron. Ook was 
zij actief voor de PKN-gemeente in 
Buitenpost. Zij leidde kinderneven-
diensten en naaide toneelkleding 
voor evenementen en opvoerin-
gen. Tevens zette Greetje zich voor 
Pax Christi, waarvoor zij de jaarlijk-
se bezoeken van Armeense wees-
kinderen coördineerde. Verder was 
zij jarenlang secretaris en stuwen-
de kracht van de middenstandsver-
eniging Buitenpost Vooruit. Ook is 
zij betrokken bij de organisatie van 
de Kerstmarkt in het dorp. 

Ritske Hofstede (83) was in 1947 
medeoprichter van Kleindierenver-
eniging De Aeikoer in Buienpost. 
Daar zet hij zich sindsdien enthou-
siast voor in. Momenteel is hij 
bestuurslid en verzorgt de public 
relations. Sinds 1940 is Hofstede 
ook vrijwilliger bij de Pluimvee- en 
Konijnenfokkersvereniging Bur-
gum. Zijn kennis van konijnenras-
sen is groot. Hij heeft er mede 
voor gezorgd dat de Paardenmarkt 
in Buitenpost, die al meer dan 400 
jaar bestaat, na enig verval weer is 
opgebloeid. 

Tomke in de bibliotheek
Van 31 mei tot 28 juni trekt Tomke langs de bibliotheken in Noord Fryslân 
om duizenden peuters en kleuters te trakteren op een gratis poppenkast-
voorstelling en fotosessie. Na afloop krijgen de kinderen een Tomke-boek-
je mee naar huis.
Donderdag 1 juni 13:30 uur Kollum
Donderdag 1 juni 15:30 uur Buitenpost
Woensdag 21 juni 13:30 uur Surhuisterveen
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De aula in Haersmahiem heeft een ‘facelift’ ondergaan. Hij oogt nu meer eigentijds en 
straalt rust uit. (foto: Hielke Boorsma)

Nationale dodenherdenking op de Dam

Avond4daagse Buitenpost in teken van Join4Energy 
Lopen voor kinderen met een stofwisselingsziekte

Stilte en ontmoeten: 
doe je mee?
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 sa-
men 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 mee-
doen? Je bent van harte welkom op donderdagavond,  
1 juni a.s. We komen dan vanaf 19.45 uur samen in dit 
kerkje aan de Julianalaan 12a. Om 20.00 uur volgen we 
het ritme van stilte in de vorm van een korte stilte me-
ditatie. 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

Terugblik Nationale Dodenherdenking 4 mei 2017

De foto

(foto’s Hielke Boorsma)

Belangstellenden bij de herdenking. (foto: Hielke Boorsma)

Inge rechts op de foto op de schouders van moeder. (eigen foto)



Kritejongerein: 
It brûst oan alle kanten!

It Kritetoaniel hâldt fjouwer kear op in freedtejûn toanielworkshops foar 
oanstoarmjend talint. Gratis en fergees binne Henk Roskammer en Lou-
rens de Zee yn tou mei it jongfolk. Uteinset op freedtejûn 12 maaie mei 
njoggen dielnimmers, in wike letter wienen der al tolve. En wat in wille en 
ynset. Om stil fan te wurden! Yn juny, 9 en 16, binne de lêste twa jûnen. 
Nijsgjirrich wurden… wolkom yn The Point om helawei achten. Nei de 
simmerfekânsje wurdt ’r begûn mei de “repetysjes” foar in útfiering yn 
jannewaris 2018.

Toaniel folwoeksen: 
It sil net minder brûse!
Underwilens is it bestjoer al wer drok dwaande mei it winterskoft 2017-
2018. De útfieringen, se kinne sa yn jo aginda, binne al wer fêstlein: Op de 
sneonen 18 en 25 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. “Al myn soannen” luts yn maart twa 
folle sealen... dit dogge wy fansels it oankommend winterskoft wer!

Maskelyn 
winterseizoen 2017-2018
Andermaal een tipje van de sluier:
Zaterdagavond 11 november 2017: Schotse avond in The Point.
Zondagmiddag 26 november 2017: Chansonnier Edouard in 
Interieurcafé Pilat&Pilat Twijzel.
Zondagmiddag 17 december 2017: Kerstconcert met soliste Fardou 
van der Woude.
Zondagmiddag 21 januari 2018: J&M Teaterwurk, Bokwerd Kulturele 
hoofdplaats 2018 met Jan Arendz en Marijke Geertsma in The Point.
Zondagmiddag 25 maart 2018: Concert Gerrit Breteler op een zeer 
bijzondere locatie.

Deze data kunnen vast in uw agenda. U ziet andermaal dat je voor cultuur 
echt je dorp niet uithoeft. In de volgende BinnenstBuitenPost nog meer 
programma van cultuurbrenger Maskelyn.

PBB Van de bestuurstafel...

mei 2017
De bestuursvergadering van mei is overschaduwd door het bericht, dat 
Leonie Kramer, onze secretaresse, plotseling is overleden. We hadden 
drie dagen terug het dorpenbezoek van B&W voorbereid. Leonie zou dit 
overleg voorzitten en de schok zaterdag 6 mei was groot. Het dorpenbe-
zoek is afgezegd en woendag 25 mei gaan we om de tafel om te bezien 
hoe we dit verlies in ons bestuur kunnen opvangen. 
Leonie was jarenlang de spil van Plaatselijk Belang; altijd bereid om af-
spraken te maken, te organiseren en erbij aanwezig te zijn. Het zal moeilijk 
zijn om haar grote bijdrage en inbreng te vervangen. Ook blijft het een 
persoonlijk verlies. 
Wat hebben we de meivergadering besproken. Allereerst hadden we 
een interessante presentatie van de WijLijn, die een app voor Buitenpost 
ontwikkelt. We hebben de jaarvergadering geëvalueerd. We waren zeer 
tevreden over de opkomst, maar minder tevreden over de inbreng van 
politieke partijen, zeker gezien het feit dat de dag erop een subsidie is 
gegeven voor de planvorming van het MFLC. Dat doorkruiste onze inzet 
op samenwerking van de twee partijen, zodat er in ieder geval een nieuw 
zwembad zou komen. Op 13 juni zal het zwembad weer aan de orde ko-
men in de gemeenteraad.
De gemeente maakt met hulp van de besturen van Plaatselijk Belang een 
inventarisatie van leegstaande winkel- en bedrijfspanden, de zogenaamde 
tob-20. In Buitenpost alleen al blijken er meer dan 15 te zijn. We wachten 
op het gemeentelijk beleid. 
Er is nu -eindelijk- een oplossing voor het legen van de afvalbakken, wat 
eerder door de BUVO werd verzorgd. PBB is nu opdrachtgever en heeft 
een overeenkomst gesloten met Raderwerk hierover. U kunt het 45-km 
wagentje van Raderwerk regelmatig in het dorp zien. 
Oproep: De gemeente heeft bekendgemaakt, dat de gemeentegids gaat 
verdwijnen. Willen de bewoners van Buitenpost dit ook? Graag een re-
actie als u van mening bent dat de papieren gemeentegids belangrijk/
onmisbaar is: mrigter@outlook.com. 

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost
Marianne Rigter, bestuurslid
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> De nieuwe sortibakken die onlangs in 
gebruik zijn genomen zijn geen succes. Het 
regent klachten over de nieuwe kliko’s die 
afvalinzamelaar Omrin bij inwoners van Acht-
karspelen heeft afgeleverd. De zogeheten 
sortibak (met paars deksel) is zeer kwetsbaar 
doordat het harde plastic snel scheurt. Meer-
dere mensen hebben hun beklag gedaan over 
de slechte kwaliteit. Na een melding wordt 
binnen een week wel een nieuwe geleverd. 
De VVD heeft inmiddels het college van B&W 
hierover vragen gesteld.
> De Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert 
Wilders onderzoekt of het bij de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen mee gaat doen 
in Achtkarspelen. Dat kondigt de partij op 
haar website aan. De partij roept inwoners op 
zich te melden voor een screening. Wanneer 
voldoende mensen zich aanmelden wordt in 
Den Haag besloten of de club ook daadwer-
kelijk in Achtkarspelen mee gaat doen aan 
de verkiezingen. Mensen die geïnteresseerd 
zijn zullen dan trainingen krijgen. De gemeen-
teraadsverkiezingen worden iedere vier jaar 
gehouden. De volgende verkiezingen vinden 
plaats op 21 maart 2018.
> Veel dorpen in Achtkarspelen ergeren zich 
aan zwerfafval in buitengebieden. Binnen 
de bebouwde kom krijgen verenigingen een 
vergoeding voor het opruimen van zwerfafval. 
Opruimen van afval buiten de bebouwde kom 
is echter uitbesteed aan Raderwerk. De partij 
GBA maakt zich zorgen over het rondslinge-
rende afval en vraagt zich af welke afspraken 
er zijn gemaakt over het opruimen. Ook wil ze 
weten hoe vaak Raderwerk de weg op gaat 
om het zwerfafval op te ruimen en hoe hoog 
de vergoeding is die zij daarvoor krijgt.
> De gemeenten Achtkarspelen is benieuwd 
naar de ervaringen van inwoners die hulp of 
een voorziening ontvangen op grond van de 
Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) 
en/of vanuit de Jeugdwet. Een selectie van 
inwoners van beide gemeenten, die in 2016 
gebruik hebben gemaakt van deze diensten, 
hebben begin deze maand een brief ontvan-
gen met een vragenlijst die zowel schriftelijk 
als online kan worden ingevuld.

Al gelezen?
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Dielnimmers fan de twade toanielworkshop. (foto: Lourens de Zee)

PB-secretaris Leonie Kramer-Boer 
op 6 mei overleden
Op 6 mei kwam tot onze grote 
schrik het bericht dat ons mede-be-
stuurslid Leonie Kramer tijdens een 
vakantie op 66-jarige leeftijd plotse-
ling was overleden. Als secretaris 
was zij elf jaar lid van het bestuur 
van Plaatselijk Belang Buitenpost 
(PBB) en tien jaren lid van het be-
stuur van dorpskrant De Binnenste 
Buiten Post.  Leonie stond midden 
in het leven en was volop betrok-
ken bij de Plaatselijk Belang-zaken 
en daarom kwam haar heengaan 
voor ons volslagen onverwacht. 
Wij zullen ons haar herinneren als 
een voorbeeld van grote werk-
zaamheid en sociale interesse. Bij 
representatieve momenten onbrak Leonie zelden als vertegenwoordig-
ster van het bestuur en was daarmee mede bepalend voor het gezicht 
van PBB. Naast haar functies bij Plaatselijk Belang en de dorpskrant was 
zij ook voorzitter van de gemeentelijke WMO-raad en op verschillende 
manieren actief in het kerkelijk werk.  Het bestuur van Plaatselijk Belang , 
maar ook Buitenpost als dorp, zullen haar bijzonder gaan missen.

Fryske Krite doet mee aan 
clubkascampagne Rabobank
De Rabobank doet veel aan sponsoring van grote en kleine verenigingen, 
stichtingen, evenementen, enz. De Rabobank heeft hiervoor de Clubkas-
campagne in het leven geroepen. Alle ‘leden’’ van de Rabobank Drachten 
Friesland Oost krijgen daarom binnenkort een stemkaart thuis gestuurd. 
Deze kaart geeft het recht om vijf stemmen uit te brengen. Er mogen 
maximaal twee stemmen op één club uitgebracht worden. Daardoor krij-
gen meerdere clubs een stem en iedere stem zorgt ervoor dat er geld 
wordt uitgekeerd. Hoeveel dit precies is is nog niet te zeggen omdat dit 
afhangt van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Wat wel duidelijk is  
is dat er een bedrag van €140.000,- te verdelen is. En met een totaal van 
18.000 leden kun je zelf wel uitrekenen dat één stem al redelijk wat geld 
op brengt.
Wij (het bestuur van het Kritetoaniel) zouden het heel fijn vinden dat u 
de Fryske Krite twee stemmen zouden willen geven. Het geld willen we 
graag gebruiken om te investeren in onze techniek. Het licht en geluid 
heeft, ook vanwege ons naderend eeuwfeest, een flinke investering no-
dig. Willen wij in de toekomst bijvoorbeeld producties kunnen blijven spe-
len zoals Al myn Soannen, dan moet de techniek uiteraard up-to-date zijn. 
U mag stemmen in de periode van 13 t/m 27 juni! Dit duurt nog even 
maar u weet nu alvast waar uw stemmen naar toe moeten. Wij hopen 
natuurlijk op uw aller steun!

De schoolfoto

Cbs de Flambouw, groep 8 in 1991
Van links af, onderste rij: Jan van der West, Johannes Dupon, Binne Anne Hovinga, Jan 
Menno Rozendal, Wiep Papenburg, Ipe Mulder, Merijn de Boer, Ciska Roorda. Tweede 
rij: Sietse van Dijken, Eelco Hofman, Aat de Jonge, Raymond Vorswijk, Jacob Bremer, 
Boukje Brouwer, Gerard Tiemersma, Lisette Gerlsma. Derde rij: Max Frenkel, Durk van 
der Meer, Johannes Bremer, Reinder Attema, Hermine Rutter, Dinie van der Velde, 
Martine van der Bij, Tetsje Kloosterman, Marije Harmsma, Juf Akkerman. Bovenste rij: 
Meester Keizer, Guido Steringa, Ellen de Haan, Lysbeth Kampen, Claudia Boonstra, Petra 
Geertsma, Anneke Bloemhof, Gerben Stallinga, Tijs Berends.
Oproep: 
In het najaar van 2017 wordt er een gezellige reünie georganiseerd voor deze klas. Men 
is nog op zoek naar meerdere oud-klasgenoten. Aanmelden kan via: www.max.frl of via: 
flambouw@max.frl.



VAN DER VEEN
Voorstraat 5 9285 NM Buitenpost
Tel. 0511 541545 Fax 0511 541524
winkel@enormvanderveen.nl
www.enormvanderveen.nl
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

We passen ons overal aan
Tjishe en Donna van der Meer leiden een nomadenbestaan

Koffie, koffie, lekker bakkie koffie
Jongens wie lust er een kop
Koffie, koffie, lekker bakkie koffie
Wat knapt de mens daarvan op
Je kan heel lang leven en blijft ook 
gezond
Als je maar nooit op de koffie komt
Koffie, koffie, lekker bakkie koffie
Wat knapt de mens daarvan op

Jongensdroom
Tjishe emigreerde in maart 1995 
naar Canada. “Ik wilde altijd al 
dingen ontdekken en zien”, geeft 
hij als motivatie voor de stap die 
hij met zijn vrouw maakte.”Ik had 
van jongs af aan al de droom om 
Nederland te verlaten. Ik verstuur-
de drie sollicitatiebrieven: één naar 
Nieuw-Zeeland, één naar Australië 
en één naar Canada. Vanuit Canada  
werd ik direct opgebeld: wanneer 
kun je komen? Zes maanden later 
zaten we in Canada.” Met een zak 
vol diploma’s van de Bakkerij- en 
Horeca Vakschool, de Koksop-
leiding, Bakkersopleiding en het 
Middenstandsdiploma  ging Tjis-
he aan de slag als chef- bakker. In 
2004 besloot zijn vrouw terug te 
gaan naar Nederland, met mee-
neming van de vier kinderen die 
intussen geboren waren. Tjishe 
trouwde opnieuw en samen met 
Donna loodsten ze haar dochters 
van 13 en 15 door de pubertijd 
heen. “Maar ja, je eigen kinderen 
in Nederland zitten ook nog altijd 
in je achterhoofd. Twee meisjes 
van 19 en 16 en een jongenstwee-
ling van 18 jaar. Ik kwam wel altijd 
twee keer per jaar naar Nederland 

en probeerde ze in vakanties naar 
Canada te halen, maar je blijft altijd 
een vakantievader. Dus toen de 
meisjes van Donna de deur uit wa-
ren, wilden we hier naartoe komen 
om toch nog een stempel op hun 
leven te zetten.”

Kinderen gaan voor
In 2013 is het zover en komen 
Donna en Tjishe in Buitenpost te-
recht, waar een familielid hun een 
huis aangeboden heeft. “Ik kreeg 
een baan bij een bakker, maar dat 
beviel niet omdat ik de laatste tien 
jaar in Canada eigen baas was ge-
weest als troubleshooter. Ik ging 
op contract naar bedrijven die pro-
blemen hadden en hielp de eigena-
ren om hun bedrijf weer gezond te 
maken. Ik deed dat in verschillende 
beroepstakken, zoals de staalindu-
strie, de vuilnisindustrie en de be-
jaardenzorg. Maar als je dan naar 
Nederland komt is het heel moeilijk 
om in dat veld een baan te vinden 
omdat je dan een HBO- of universi-
taire opleiding gevolgd moet heb-
ben. Mijn avondopleiding Business 
Management Agreement was niet 
voldoende. En ja, dan moet je wat. 
Om hier als bakker verder te leven 
verdien je te weinig om je gezin te 
onderhouden en bovendien wilde 
ik niet ‘s nacht werken. Ik kwam 
hier voor mijn kinderen en wilde 
ook tijd hebben voor mijn kinderen. 
En toen kwamen we op het idee 
om een markt te beginnen.”

Laagdrempelige gezelligheid
Voor de realisatie van De Binnen-
markt zetten Donna en Tjishe al 
hun geld in. “We gingen ervoor en 
het heeft gewerkt: het is een heel 
leuk bedrijf geworden. In Canada 
heeft elke stad of elk dorp wel zes 
of zeven koffiehuizen”, vertelt Tjis-
he. “Daar is het heel normaal dat 
je buiten de deur een kopje koffie 
gaat drinken. En dat kan omdat het 
daar niet zo duur is. Hier betaal je 
bijvoorbeeld op het station bij St-
arbucks twee keer zoveel. Bij de 
Binnenmarkt is laagdrempeligheid 
heel belangrijk. Ik geloof dat je voor 
onder de tien, maximaal twaalf 
euro een lekkere maaltijd met je 
gezin kunt eten die gezond voor 

je is. En waar de ondernemer ook 
nog geld aan kan verdienen.” 
De naam De Binnenmarkt geeft 
al aan dat het om een markt gaat 
waar je verschillende dingen kunt 
vinden. “Je loopt er door heen en 
het geeft je een marktgevoel. Het 
is meerdere zaken in één.” Naast 
het koffiegebeuren is in De Bin-
nenmarkt bijvoorbeeld een biolo-
gische winkel te vinden. “Dat was 
ook de opzet”, benadrukt Tjishe, 
“want tussen hier en Drachten en 
Groningen en Leeuwarden is geen 
biologische winkel. We vonden 
het belangrijk dat mensen deze 
producten hier ook kunnen krijgen. 
Verder kun je nu ook cadeautjes 
kopen, zoals leuke vazen. En we 
serveren high teas en warme maal-
tijden. We willen toegankelijk zijn 
voor iedereen: het maakt niet uit 
wie je bent, je bent altijd welkom 
in De Binnenmarkt. Je kunt een 
praatje maken met iemand, wer-
ken op je computer, vergaderen of 
met je vriendin koffiedrinken in het 
rumoer eromheen. Dat is wat De 
Binnenmarkt zo gezellig maakt.”

Mannendroom
De veertien, vijftien uur per dag die 
Donna en Tjishe in de opstartfase 
draaiden, hebben zich wel uitbe-
taald. “We hebben een hartstikke 
mooi bedrijf opgezet en we zijn 
ook heel blij dat het nu overgegaan 
is naar mensen die dezelfde pas-
sie ervoor hebben. Die het graag 
door willen laten groeien als fami-
liebedrijf.” Ondertussen is Tjishe 
met Sietze de Kievit al weer met 
een nieuw project bezig: de ‘Glê-
zen Merke’, een coöperatieve ont-
moetingsplaats in een voormalig 
tuincentrum bij Dokkum. “Dit is 
wat ik in het hoofd had toen ik in 
Buitenpost kwam”, zegt Tjishe. 
“Een hele grote markt met veertig 
kramen, restaurants, een kunstga-

lerie en een kinderspeelplaats. Het 
is puur bedoeld om mensen naar 
Noord-Nederland te trekken. Het 
is dus niet van Sietze en mij, maar 
een coöperatie waarvan iedereen 
lid kan worden voor € 250,-.” Het 
project moet vooral ook Dokkum 
op de kaart zetten en Tjishe ziet 
in gedachten al bussen vol Lim-
burgers in het stadje aankomen, 
die een rondvaart of een ritje met 
het ‘it Dockumer Lokaeltsje’ ma-
ken of een stadswandeling lopen. 
Nieuwsgierigen onder ons kunnen 
alvast een kijkje nemen op www.
glezenmerke.nl. 
De komst van De Binnenmarkt 
zorgde ook voor werkgelegenheid. 
“We hadden sowieso twee da-

mes elke week aan het werk. En 
daaromheen een hele groep jonge 
meiden, negen mensen in totaal. 
De plek is ook perfect: on te sunny 
side of the street. Dat is wat we 
wilden. En het is zelfs voor scholie-
ren betaalbaar.
Waar iedereen zich over verbaast 
is Tjishe’s kledingstijl. Weer of 
geen weer, zomer of winter, hij 
draagt meestal een korte broek. 
“Mensen schudden hun hoofd 
wel eens”, merkt hij. “Maar als ik 
een keer in een lange broek loopt, 
vragen ze: waar is je korte broek? 

In de bakkerij is het altijd 25 tot 35 
graden met die ovens. Dan is het 
lekker om in een korte broek te lo-
pen. En als het winter is en ik moet 
naar buiten, trek ik er een winterjas 
over aan.”

Donna and me
De Binnenmarkt is nu dus in han-
den van Janet en Jaco van der 
Meer. En nee, dat is geen fami-
lie.”Hun zonen Nico en Mark wer-
ken ook mee in het bedrijf, Nico als 
Kok. Binnen drie jaar zetten Donna 
en Tjishe in ons dorp een bedrijf 
op poten, kopen hier een huis en 
gaan in Dokkum iets groots begin-
nen. Dit alles terwijl ze al weten 
weer terug te gaan naar Canada. 
In tegenstelling tot mensen die in 
een provinciedorp hun leven slij-
ten behoren zij tot het type men-
sen dat makkelijk verhuist en zich 
overal thuis voelt. “Dat kan niet 
iedereen”, legt Tjishe uit. “Dat is 
niet voor iedereen weggelegd. We 
zijn moderne nomaden. We ver-
huizen daar naar toe waar we op 
dat moment ons inkomen kunnen 
verdienen. Donna en ik kunnen ons 
overal aanpassen. Wij zijn elkaars 
beste vriend. Wij zijn het geluk-
kigst als we met zijn tweeën zijn. 
Ik heb geen vrienden nodig om 
over mannendingen te praten en 
hetzelfde geldt voor haar. En dat is 
heel uniek.

Wist u dat Nederland nummer 1 op de lijst van koffiedrinkers 
staat? Voor veel mensen begint de dag met een kop van het bruine 
goud. Gemiddeld drinken we 2,4 kopjes koffie per dag per persoon, 
waarvan mannen meer koffie drinken dan vrouwen. De meeste 
koffie wordt op het werk gedronken, maar voor de gezelligheid 
gaan we ook graag bij elkaar op de koffie. Donna en Tjishe van der 
Meer introduceerden in 2014 het Canadian Coffee House in ons 
dorp. Per 1 mei jl. droegen ze de zaak over aan Janet, Jaco van der 
Meer en hun zonen.

V.l.n.r.: Donna en Tjishe met de nieuwe eigenaren Janet en Jaco van der Meer. (foto: Nelleke Kemps-Stam)

door Dave

Logo Binnenmarkt. (eigen foto)

(advertentie)





Op 10 mei ging de zojuist opgerichte Energie Coöperatie Buitenpost van 
start met de eerste ledenvergadering. Met een opkomst van ruim veertig 
(potentiële) leden, was het gezellig druk. Er was gezorgd voor een boei-
end programma. Eerst was er een korte uitleg over de doelstelling van de 
ECB. Voor éénmalig € 10,- ben je lid en kan je meepraten, het verplicht 
tot niets. Je bepaalt zelf waar je aan meedoet. Inmiddels gingen al vijfen-
veertig leden je voor. Daarna was het woord aan Tseard van der Kooi van 
de Trynergie uit de Trynwalden. Deze energie coöperatie loopt drie jaar 
voor op Buitenpost en is een van de meest succesvolle coöperaties in het 
noorden. Vooral duidelijk werd dat als iedereen enthousiast meedoet je 
een eind kan komen. Meer info: www.trynergie.nl.

Daarna legde Jornt Elzinga uit wat de voordelen zijn om gas en stroom af 
te nemen bij Noordelijk Lokaal Duurzaam. Groene energie uit eigen regio. 
Goed voor de duurzaamheid in de eigen regio en de winsten vloeien niet 
weg naar de aandeelhouders, maar naar de eigen omgeving. 
Meer info: www.noordelijklokaalduurzaam.nl.

De informatie na de pauze was gereserveerd voor Buurkracht. Dit is het 
eerste project waarmee de ECB aan de slag wil. Buurkracht begeleidt 
energiebesparing projecten in je eigen buurt. Sicco Boorsma en Michel 
Hania hielden een quiz, waarbij iedereen tot nadenken werd gestemd. 
Besparen is de snelste en meest voordelige eerste stap die je kan nemen. 
Meer info: www.buurkracht.nl

Spontaan gaven zich al leden op om als aanspreekpunt te fungeren, maar 
er kunnen nog meer buurten bij. 
Meedoen? Lid worden? Kijk op: www.ecbuitenpost.nl.

Het innovatiehuis kwam in 1974 
als Rabobank uit de grond. Renova-
ties in de jaren tachtig en negentig 
gaven het zijn huidige imposante 
voorkomen. In 2012 besloot de 
bankketen om de dienstverlening 
in ons dorp grotendeels af te stoten 
en kreeg het een andere bestem-
ming. Op 30 mei 2013 heropende 
het haar deuren als innovatiehuis 
met een speech van staatssecre-
taris Sharon Dijksma. Het was 
het resultaat van samenwerking 
tussen verschillende gemeentes, 
instellingen en bedrijven die een 
instrument wilden om deze regio 
economisch te stimuleren. In de 
afgelopen vier jaar bood het tal van 
startende ondernemers onderdak 
of advies, verschafte het ruimte 
aan een veelheid van dienstverle-
ners en vonden er cursussen, voor-
lichtingsbijeenkomsten en andere 
ontmoetingsmomenten plaats.
De Rabobank is ondertussen van 
eigenaar een huurder geworden 
want het gebouw is sinds kort ei-
gendom van het bedrijf BeMatch. 
Maar de Rabobank gaat niet ver-
dwijnen. Integendeel, het is haar 
nieuwe beleid om duidelijk aanwe-
zig te blijven in de regio. Daartoe 
wordt in het gebouw verbouwd en 
komt er een ruimte waar wederom 
persoonlijk contact mogelijk is. De 
werklui zijn tegelijkertijd bezig met 
het inrichten van werkplekken voor 
enkele nieuwe huurders. Deze 
hadden voorheen in It Streekhûs 
in Burgum hun stek. Blijkbaar heeft 
het bij elkaar werken duidelijke 
aantrekkingskracht.

Aanjagen en verbinden
Martin van der Veen vertelt: “Ik ben 
directeur van de stichting en ik kan 
mijn functie het beste omschrijven 
als die van aanjager en verbinder. 
Als KEI NOF is het onze opdracht 
te proberen de economie in deze 
regio te versterken. Om op zoek te 
gaan naar nieuwe bedrijvigheid en 
werkgelegenheid. Niet alleen door 
ondersteuning aan startende on-
dernemers te bieden maar ook be-
staande bedrijven te helpen nieu-
we wegen in te slaan. Wat wij doen 
noem ik wel ‘schakelen en make-

len tussen partijen’. Wij proberen 
te inspireren en te verbinden. In 
ons pand zijn verschillende bedrij-
ven aanwezig die van direct belang 
kunnen zijn voor een ondernemer. 
Zo is er ondermeer een notaris, een 
accountant, een subisidieadviseur, 
de RABO-bank, een communicatie-
bedrijf en een veelheid van andere 
bedrijven. De lijnen zijn daardoor 
kort. Wij helpen en stimuleren 
startende ondernemers, maar ook 
gevestigde bedrijven komen hier 
binnen. Bedrijven die dreigen vast 
te lopen kunnen hier weer bewe-
ging krijgen, een nieuwe ingang of 
inspiratie vinden”. Het ongewone 
interieur sluit daarop aan: zo han-
gen er paraplu’s aan het plafond en 
sieren grote Fryske landschappen 
de muren. Door veelal glas als af-
scheiding te gebruiken tussen de 
verschillende kantoren oogt het 
open en ruimtelijk.

“Onze klanten zijn voor een groot 
deel bedrijven in de bouw, de me-
taal en de zogenaamde agro-food. 
Innovatie is voor iedereen van le-
vensbelang, net als de juiste con-
tacten en goede informatie. Ook 
is financiering een puzzel waar wij 
bij helpen. Wij denken mee, doen 
onderzoek en leggen contacten. 
Je zou kunnen zeggen, wij helpen 
te ontzorgen tijdens het vaak lang-
durige en ingewikkelde traject van 
nieuw of vernieuwd ondernemen”. 
Bij het begrip innovatie is ook het 
onderwijs belangrijk, “Onze onder-
wijscontacten lopen van het basis-
onderwijs tot de universiteiten. Wij 
hebben hier hbo-stagiaires, doen 
projecten met het middelbare on-
derwijs en vragen het hoger onder-
wijs om gericht research te doen”.

Krimp en crisis zijn ook kansen
Dat het noordoosten van Fryslân 
tot krimpregio is bestempeld maakt 
de uitdaging groter. Maar het hoeft 
niet te demotiveren. Martin bena-
drukt: “Want de meeste innovatie 
is daar waar krimp is. Een krimp-
regio is veelal ook een kansregio. 
Het is belangrijk dat onze regio 
zelfvoorzienend en leefbaar blijft. 
Dat kan alleen worden bereikt door 

op zoek te gaan naar een nieuwe 
manier van kijken, open te staan 
voor mogelijkheden en anders te 
denken”. De crisis van de laatste 
jaren heeft veel van de bedrijven 
en middenstand in deze streek 
gevergd. Maar ook hier geldt: een 
economische crisis is vaak tegelijk 
hèt moment voor innovatie. Als za-
ken minder goed gaan en er wei-
nig meer vanzelfsprekend is dan is 
dàt dikwijls het moment om oude 
werkwijzen los te laten en op zoek 
te gaan naar vernieuwing”. 

Ondernemerklimaat in 
Buitenpost
Het gesprek leidt naar het onder-
nemersklimaat in Buitenpost. Van 
der Veen: “Het is merkwaardig 
dat Buitenpost niet rijker van on-
dernemers is voorzien, want het 
dorp heeft veel mee. De ligging is 
uitstekend, er zijn goede verbin-
dingen en er is veel onderwijs. Er 
zijn vast tal van oorzaken te vinden 
waarom dit dorp qua middenstand 
nooit op het niveau van Kollum of 
Surhuisterveen is gekomen. De 
mensen hebben hier een ster-
ke gerichtheid naar buiten en dat 
heeft het ongetwijfeld mee be-
paald. Maar het heeft geen zin nog 
langer met anderen te vergelijken, 
het heeft van zichzelf genoeg te 
bieden. Natuurlijk is detailhandel 
voeren sowieso niet gemakkelijk 
en ook hier is de crisis voor veel 
ondernemers zwaar geweest. Ze 
moeten nu het weer wat beter 
gaat als eerste weer ‘wat vet op de 
botten krijgen’. Het is echter jam-
mer dat vaak het negatieve denken 

in Buitenpost de boventoon lijkt te 
hebben. Want er liggen hier onver-
minderd goede kansen voor een 
gemotiveerde ondernemer”.

Durf en betrokkenheid nodig!
Martin: “In het mijn optiek gaat 
het bij het ondernemen om durf. 
Bewust op zoek te gaan naar wat 
de klant wil, jezelf dan proberen 
te onderscheiden maar ook jezelf 
durven blijven. Daarbij: samenwer-
king is voor een middenstander 
niet minder belangrijk dan voor het 
bedrijfsleven. Ik benoem dat vaak 
als ‘delen is vermenigvuldigen’. Sa-
men dingen doen levert meer op 
dan het kost. Samen ben je ster-
ker”. Hoe kan het plaatselijke MKB 
in Buitenpost zich versterken? Van 
der Veen: “In mijn visie is betrok-
kenheid bij het gemeenschappe-
lijke en toekomstige belang on-
misbaar. Het is nodig om de blik 
vooruit te richten en weinig terug 
te kijken. Probeer in de samenwer-
king van ondernemers mensen te 
vinden die met visie deze insteek 
kunnen dragen. Bepaal via overleg 
een nieuwe richting en leg die vast. 
Misschien dat het maken van een 
dorpsvisie daarbij kan helpen. Voor-
al, heb lef”.

Het KEI NOF werkt op no cure-no 
pay basis. Ook kan men tegen een 
financiële bijdrage lid worden. Het 
KEI NOF heeft een nieuwe websi-
te waar veel informatie over haar 
werk kan worden gevonden en 
wat ze kan betekenen voor men-
sen met ondernemingszin. Kijk op: 
www.keinof.nl.
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Martin van der Veen. (eigen foto)

KEI-NOF, Kennis- en Innovatiehuis Noord Oost Frylân
De Kuipersweg 5 mag een bijzondere plek genoemd worden: het is 
het onderkomen van de stichting Kennis- en Innovatiehuis Noord-
oost Fryslân (KEI NOF). Een regionaal steunpunt waar onderne-
mers uit het midden- en kleinbedrijf informatie kunnen vinden, 
zich vernieuwen, ontmoeten en samenwerking zoeken. Ook onder-
wijsinstellingen en de overheid zijn er vaak geziene gasten en te-
zamen vormen ze een ‘broedplaats’ voor ondernemingszin. Martin 
van der Veen heeft sinds begin 2015 de leiding in handen en vertelt 
over het werk van het KEI NOF en zijn kijk op de lokale economie.

Er waren een behoorlijk aantal belangstellenden bij de oprichting van de Energie 
Coöperatie Buitenpost. (foto: Hielke Boorsma)

Energie Coöperatie Buitenpost van start! 

Geheim van azijn
In het juninummer 2013 van De 
Binnenste Buiten Post stond 
een artikel onder de titel: ‘Azijn 
een wondermiddel’. Dat werd 
door veel lezers uitgeknipt van-
wege de tips die werden gege-
ven over wat je allemaal met 
azijn voor wonderen kon ver-
richten. De redactie werd ge-
attendeerd op een vervolg van 
dat verhaal. Wij geven dit graag 
aan u door met de bedoeling 
dat u ook hiervan de vruchten 
in voorkomende gevallen kunt 
plukken.

Azijn is een spotgoedkoop won-
dermiddel. Het betreft de gewone 
schoonmaakazijn die tegenwoor-
dig ook azijnreiniger wordt ge-
noemd. Een reinigingsproduct dat 
in geen enkele huishouding zou 
mogen ontbreken. Toch hebben 
vooral jonge gezinnen meestal 
geen azijn in huis, anders dan de 
duurdere natuurazijn die door de 
salade en sushi gaat. Azijn is een 
milieuvriendelijk reinigingsmiddel. 
Het is een zwak zuur, dus hoe 
meer u het met water vermengt, 
des te minder het resultaat. Je 
voegt een scheutje azijn toe aan 
een vaas waarin snijbloemen in 
water staan. De bloemen blijven 
dan langer mooi. Een nieuwe zeem 
leg je een nachtje in azijnwater 
voordat je die gaat gebruiken. Azijn 
is ook ideale geurverdrijver. Een 
kopje azijn in de koelkast of vaat-
wasser absorbeert onaangename 
geurtjes. Azijn is het goedkoopste 
middel tegen kalkaanslag, omdat 
het de kalk bindt. Zet het verkalkte 
element van uw waterkoker onder 
azijn, breng het aan de kook en 
het element is weer schoon. Leg 
een verkalkte douchekop een half 
uur in azijnwater en de aanslag is 
verdwenen. Pure schoonmaakazijn 
helpt uitstekend tegen groene aan-
slag en doodt onkruid. Lelijke plek-
ken op leer kunnen met een sopje 
warme, verdunde azijn verdwijnen. 
Kristallen glazen worden mooier 
als u een paar scheutjes azijn aan 
het hete water toevoegt. Azijn is 
van alle markten thuis.

Amnesty 
International
komt op voor 
mensenrechten
over de hele 
wereld

Deze oude advertentie werd ons toege-
zonden door Niek Dijkstra.

Uit  de oude doos





“De verstandhouding met Allert 
Pol is nog steeds prima,” verzekert 
Klaas. “Het probleem was dat wij 
allebei uit onze jasjes groeiden en 
ik zocht daarom naar een ruimere 
locatie. Het werd dus dit gebouw 
aan de Einsteinstraat. Op dit mo-
ment (het interview vond begin 
mei plaats) zijn wij zoals je ziet, 
druk bezig met de inrichting en ver-
bouwing. Het ligt in de bedoeling 
dat wij eind juni overgaan.” 

Wat betekent Krav Maga? 
De naam is Hebreeuws en bete-
kent letterlijk “een gevecht van 
dichtbij.” Het is puur een verde-
digingssport zonder wedstrijde-
lement. Deze discipline werd 
ontwikkeld door een Hongaar, Imi 
Lichtenfeld (1910-1998), later na-
dat hij naar Israel was geëmigreerd 
ook bekend onder de Hebreeuwse 
naam Imi Sde-Or. ”Zoveel mogelijk 
proberen conflictsituaties te vermij-
den, maar, in geval van een daad-
werkelijke (levens) bedreigende 
situatie, alles doen om te overwin-
nen, dat is Krav Maga bij uitstek,” 

vertelt Klaas Hoekstra. “Soms kun 
je er niks aan doen en beland je in 
een gevaarlijke situatie, dan is Krav 
Maga een vorm om je te verdedi-
gen. Krav Maga instructeurs waar-
van ik er één ben, trainen mensen 
en dat gaat er soms realistisch aan 
toe. In trainingssituaties worden 
mensen bij de keel gegrepen, met 
een oefenmes of een oefenwapen 
bedreigd en je wordt getraind om 
uit dergelijke levensbedreigende 
situaties te komen door zelfverde-
diging. Krav Maga is niet aan regels 

gebonden, uitgezonderd de regels 
van de wet. Trappen en stoten naar 
het kruis zijn toegestaan, evenals 
ellebogen naar het hoofd en het 
prikken van vingers in ogen of te-
gen de keel. Eigenlijk is het geen 
sport, maar een verdedigingsvorm. 

Waarom ik ermee ben begonnen? 
Ik werk binnen defensie en in de 
wereld van de beveiliging had ik 
behoefte aan iets waarbij zelfver-
dediging centraal staat. Het werd 
dus Krav Maga, ben er in 2004 
mee begonnen en ik vind het nog 
steeds geweldig om het zelf te 
doen en om anderen in deze disci-
pline te trainen.” 

Krav Maga kent hetzelfde banden-
systeem als judo, beginnend met 
de witte band en eindigend met 
de zwarte. Klaas is in het bezit van 
de bruine band. Wanneer de ver-
huizing achter de rug is, gaat hij 
hard trainen om de zwarte band te 
halen. Hij volgde drie jaar lang een 
instructeurs opleiding en werkt 20 

uur per week in Buitenpost en 20 
uur in de kazerne als docent Ge-
vaarsbeheersing. 

Een Krav Maga opleiding is heel 
geschikt voor militairen, die in het 
buitenland onder VN vlag moeten 
opereren en daarbij soms in ge-
vaarlijke situaties terecht komen. 
Ook voor politiemensen, die soms 
met agressieve mensen te maken 
krijgen, is Krav Maga heel geschikt. 

Vrouwengroep
Er wordt in Buitenpost gemengd 
getraind, maar er is ook een spe-
ciale vrouwengroep. “Ik ben dan 
de enige man in dat gezelschap”, 
vertelt Klaas met een grijns. “Het 
is voor vrouwen heel goed om 
zichzelf te kunnen verdedigen om 
zodoende ongewenste belagers 
van zich af te houden, indien men 
in een bedreigende situatie komt.  
Door goed te trainen ontwikkel je 
ook bepaalde reflexen. Zo kwam 
het voor dat een jonge vrouw werd 
aangereden door een auto. Ze 

maakte een enorme zwieper en 
zou ongetwijfeld zwaar of dodelijk 
gewond zijn geraakt, maar omdat 
ze de val kon breken, kwam zij er 
met alleen een gebroken arm van-
af. En dat dankzij de technieken die 
zij bij Krav Maga had geleerd. Later 
kwam ze mij bedanken, maar ik zei: 
‘Je hebt het helemaal zelf gedaan’, 
ik ben alleen maar de trainer.“ 

Krav Maga voor iedereen
Klaas wijst er op dat iedereen mee 
kan doen. “De één is wat sneller 
dan de andere, de één haalt de wit-
te of gele band wat eerder dan de 
andere, maar niemand blijft langs 
de kant staan. Het is niet zoals bij 
andere sporten waar de reserves 
op de bank zitten. Tijdens een in-
tensieve training vragen wij het 
uiterste van de deelnemers, zowel 
fysiek als mentaal. Wat de leeftijd 
betreft, de ondergrens is zeven jaar 
en we hebben veel jeugd, die hier 
traint. De oudste is 67 jaar en ik 
neem mijn petje diep voor hem af. 
Op de trainingen gaat hij door, waar 
menig jongere eventjes afhaakt.” 

Mond op mond reclame
Krav Maga moet het tot dusver 
hebben van mond op mond re-
clame. Zo komt het voor dat een 
jeugdlid een spreekbeurt op school 
houdt over Krav Maga en daarbij 
ook nog een demonstratie in de 
klas geeft. Een betere reclame 
kan Klaas zich niet wensen, want 
dan gebeurt het dat klasgenoten 
komen kijken en sommigen zich 
aanmelden om ook mee te mogen 
doen. Het loopt dus goed, de men-
sen komen uit alle hoeken van de 
provincie. Ze komen zelfs uit Hee-
renveen en ook van de Groninger 
klei uit Eenrum. Door dit interview 
hoopt Klaas Hoekstra Krav Maga 
nog meer naamsbekendheid te ge-
ven. Er is ook een facebookpagina 
onder trainingscentrum krav maga 
buitenpost Ook op de website is  
een pagina te vinden met informa-
tie onder kravmagabuitenpost.nl. 
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Spor tkoppen
door Bote de Haan

Krav Maga verhuist naar Einsteinstraat

In 2008 begon Klaas Hoekstra in Buitenpost les te geven in de ver-
dedigingssport Krav Maga. De locatie was toen de gymzaal van het 
Lauwerscollege en hij deed dat twee á drie maal per week. Soms 
moest Klaas een  les overslaan omdat de school de zaal voor an-
dere doeleinden nodig had, zoals examens. Daar kwam bij dat de 
belangstelling voor Krav Maga gestaag groeide.  Toen Klaas twee 
en een half jaar geleden in contact kwam met Allert Pol en het 
voorstel kreeg om naar diens gebouw aan de Beatrixstraat te ver-
huizen, nam hij dat met beide handen aan. Allert was toen bezig  
het voormalige bedrijfspand van Kamstra Electronica in te richten 
en had ruimte over. Op de gevel aan de voorzijde van het gebouw 
staan nog steeds de woorden Fysiotherapie, Fitness, Krav Maga, 
maar niet meer voor lang want Krav Maga verhuist naar de Ein-
steinstraat nummer 6 en gaat daar verder onder de naam Trainings-
centrum Safe & Fit. Tijd voor een interview met Klaas Hoekstra, de 
man die deze vrij onbekende sport in ons dorp introduceerde.

De bekende bokser Arnold Van-
derlyde was na Ard Schenk de 
tweede bekende sportman 
die dit jaar Switte met een be-
zoek vereerde. Onder de naam 
“Fighting Spirit” verzorgde hij 
een clinic, waarbij hij de aanwe-
zigen flink liet zweten. 

Op 8 mei, exact om half acht ‘s 
avonds begon Arnold. Eerst stelde 
hij zich uitgebreid voor. Geboren en 
getogen in het Limburgse Sittard 
en met een zuidelijke accent, be-
groette hij de aanwezigen met een 
“Hallo Noord Hollanders”; de zaal 
corrigeerde hem gelijk met ‘Noor-
delingen’. Deze kleine vergissing bedierf de sfeer niet. 
Arnold bracht zijn boodschap met verve en enthousias-
me. Zelf bokste hij 13 jaar op hoog niveau; hij nam aan 
drie Olympische Spelen deel, in 1984 Los Angeles, in 
1988 Seoel en in 1992 Barcelona. Drie keer kwam hij 
met de bronzen medaille thuis. Drie maal was hij Euro-
pees kampioen. In 1991 werd hij gekozen tot Sportman 
van het jaar, samen met schoonspringer Jongejans. 
Zijn grote tegenstander en angstgegner was al die ja-
ren de Cubaan Felix Savon. “Zijn achternaam betekent 
zeepje“, vertelde Arnold. “Maar voor mij was de man 
onverslaanbaar. En waar zat het hem in? Jaren heb ik 
er over nagedacht en ben uiteindelijk tot de conclusie 
gekomen dat hij net wat agressiever was, wat meer 
adrenaline produceerde dan ik in staat was.” Zeven 
maal verloor Arnold van hem. Ondanks Savon kan 
Arnold bogen op een prachtige erelijst. Van de 254 
bokspartijen won hij er 233. 

Een bokstraining is volgens Vanderlyde de beste trai-
ningsvorm die er is. Als bokser moet je in beweging 
blijven, want de kans dat je geraakt wordt, is dan aan-
zienlijk kleiner. Arnold moedigde iedereen aan om zijn 
eigen Fighting Spirit te ontdekken en te ontwikkelen. 
In de zaal lagen dertig paar bokshandschoenen, ook 
waren er een paar aanwezigen die zelf bokshand-
schoenen hadden meegenomen. Daarna ging de trai-
ning echt los, waarbij Vanderlyde iedereen flink liet 
zweten, maar dat mag; het bewegingscentrum heet 
tenslotte Switte. Na een uur waren de spieren goed 
los, toen volgde de cooling-down en na afloop kon 
men nog met Arnold op de foto of een handtekening 
vragen. De Limburger moest nog naar huis, vertelde 
hij en had nog een flinke rit voor de boeg naar Antwer-
pen, waar hij nu met zijn gezin woont. Iedereen die 
aanwezig was vond het een geslaagde avond.

Arnold Vanderlyde 
verzorgde clinic bij bewegingscentrum Switte

De deelnemers aan de clinic met links van het midden achter Arnold Vanderlyde. (foto: 
Hielke Boorsma)

Biljartseizoen Biljartvereniging 
Buitenpost afgesloten

De biljartvereniging Buitenpost heeft haar seizoen feestelijk afgesloten in 
Herbranda. Deelnemers uit alle vijf groepen hebben gestreden in verschil-
lende onbekende variaties van de biljartsport. Het bestuur had een druk 
programma samengesteld: ‘s morgens werd begonnen met kikkeren, 
spelen op azen en tien van de beste. Na een gezamenlijke maaltijd kwa-
men verder nog barakken, biljarten op speelkaarten en biljarten in vakken 
aan de beurt.Bij deze spelen ging het er vaak om heel nauwkeurig te zijn 
maar toch ook om wat geluk. Hierdoor kregen ook de biljarters die niet 
in de top van de competitie spelen veel kansen om een mooie uitslag te 
krijgen. Er was een grote strijdlust en vooral veel plezier. Nadat alle spellen 
waren gespeeld werd er nog even gezellig nagezeten en kon de uitslag 
bekend worden gemaakt : 
1. Wobbe de Vries 392 pnt., 
2. Lammert Postma 367 pnt., 
3. Henk van der Linden 349 pnt.
De biljartvereniging Buitenpost kan terug zien op een mooi jaar en zal in 
september weer van start gaan met de competitie. Door verloop kunnen 
er nog enige biljart(st)ers bij. Er is geen ervaring nodig om mee te doen 
aan deze gezellige hobby. 

Leden van de biljartclub Buitenpost in actie. (eigen foto)

Klaas Hoekstra, de man die Krav Maga in Buitenpost introduceerde. (eigen foto)





Avonturier
Met een bakje thee in mijn ene 
hand, pen in de andere en mijn no-
titieblok op schoot, begint Tejo met 
zijn verhaal. “Ik ben op hele jonge 
leeftijd naar de kunstacademie ge-
gaan. Ik zat nog niet zo lang op de 
middelbare school en docenten 
van de academie zagen wel wat 
in me. Toen ben ik daar dus met-
een begonnen.” Vervolgens vertelt 
Tejo dat hij avonturistisch is inge-
steld en voordat hij de kunstacade-
mie had afgerond bij de marine te-
recht was gekomen. Ook dat was 
van korte duur, “Ik was daar veel te 
opstandig voor.” bekent Tejo.

“Op dat moment wist ik eigenlijk 
niet goed wat ik moest doen. Ik 
ben in een soort vlucht een aantal 
jaar de wereld rond gaan reizen.” 
Na de pubertijd te zijn ontgroeid, is 
Tejo toch weer bij zijn basis terug-
gekomen: kunst. “Sinds 1982 ben 
ik beroepskunstenaar.” Wanneer ik 
hem vraag wat zijn tak van sport is, 
antwoordt hij: “Ik kan niet zeggen 
dat ik een schilder ben of beeld-
houwer. Ik vind mezelf meer een 
portretkunstenaar dan een schil-
der. Maar daarnaast schuw ik ook 
sculpturen en grotere bouwwer-
ken niet. Eigenlijk doe ik van alles. 
Ik ben heel divers en heb een korte 
focus, wat zowel een voor- als na-
deel kan zijn. Wanneer ik materiaal 
of een techniek krijg aangeboden, 
pak ik het snel op.” Toch ben ik be-
nieuwd wat  hij heet leukst vindt, 
waar zijn hart ligt zogezegd. “Pro-
jectmatig werken is toch wel iets 
waar ik mezelf het best in kwijt 
kan.”

Decorbouw
Nog voordat ik kan vragen wat Tejo 
onder andere heeft gedaan, gaat 
hij verder met zijn verhaal. Op een 
gegeven moment is Tejo met een 
rock ’n roll coverband gaan touren 
over diverse campings. Daarna is 
hij de festival-scene ingerold. “Ik 
kende in die tijd iemand die een 

enorm goede lichttechnicus was 
en op een gegeven moment waren 
er ideeën over bewegende instal-
laties waar de lichten dan zouden 
kunnen. Toen was dat nog hele-
maal nieuw en heb ik op verschil-
lende evenementen hier installa-
ties voor ontworpen. Op een ge-
geven moment kwamen er steeds 
meer mensen die dit wilden en 
konden doen.” Tejo legt uit dat hij 
hiernaast ook, voor onder andere 
het Flevototaal Festival, decors van 
podia heeft ontworpen en vormge-
geven. Ook andere festivals vroe-
gen hem hierover om advies.

Sociaal
Hoe meer Tejo mij vertelt, hoe dui-
delijker het me wordt hoe divers 
hij is als het om kunst en algeme-
ne creativiteit gaat. Hij somt nog 
diverse projecten op die hij, door 
de jaren heen, heeft opgezet of 
aan mee heeft gewerkt. In wijken 
kliekvorming oplossen, vluchtelin-
gen opvangen, kwartiermaker bij 
een GGZ-instelling, (creatieve) dag-
besteding voor mensen met een 
beperking. Ik doe hem eigenlijk 
tekort door dit zo op te sommen. 
Mijn excuses Tejo! Maar hij kan 
de verhalen en ervaringen hierover 
zelf fantastisch verwoorden.

Art-it-is
Intussen hebben we zoveel decen-
nia besproken, dat ik erg benieuwd 
ben naar wat hij aan ons mooie 
Buitenpost toe te voegen heeft. 
Ruim een half jaar geleden heeft 
Kunsthuis Art-it-is zich gevestigd 
aan de Kuipersweg 2A. Het pand, 
dat daarvoor vele jaren leegstond, 
heeft in stapjes een heuse meta-
morfose ondergaan. Hoewel er 
achter de schermen nog steeds 
hard wordt doorgewerkt, is ieder-
een van harte welkom! Het doel 
van Art-it-is is dat het een ontmoe-
tingsplek wordt, waar voor iedere 
leeftijd ondenkbaar veel manieren 
zijn om uiting te geven aan wat ons 
bezighoudt. “Alles om ons heen is 

kunst. Alles is ooit door iemand be-
dacht en ontworpen”, aldus Tejo. 
“Laten we met z’n allen de we-
reld aangenaam maken.” En dat is 
ook de intentie van Art-it-is, vertelt 
hij. “Art-it-is zou op verschillende 
vlakken op onder andere sociaal 
gebied een rol kunnen spelen. De 
maatschappij wordt steeds indivi-
dualistischer, wij willen met Art-it-is 
een plek bieden om weer nader tot 
elkaar te komen.”

Na lang zitten en praten, is het 
tijd voor een rondleiding door het 
pand. Zo is er een winkeltje waar 
je kunst kunt aanschaffen. “Men-
sen denken altijd dat je met een 
dikke portemonnee moet binnen-
komen, maar dat hoeft helemaal 
niet”, benadrukt Tejo. De grote 
witte expositieruimte is super om 
je werk te laten zien. Naast de ex-
positie is er nog een galerie met 
grote ramen waar je vanaf buiten 
zelfs al allerhande schilderijen kunt 
bewonderen. Beneden is er ook 
de ‘huiskamer’. Een gezellig inge-
richte ruimte met een grote tafel, 
stoelen en overal waar je kijkt boe-
ken. De (veelal bijzondere) boeken 
zijn ter plekke te lezen en wanneer 
je wil ook aan te schaffen.  Op de 
bovenverdieping is een enorme 
werkruimte, waar onder andere 
workshops gegeven kunnen wor-
den. “Het heeft veel tijd en werk 
gekost om de boel op te knappen, 

maar het begint wat te worden”, 
zegt Tejo trots.

Breed aanbod voor nabije toe-
komst
Wat mogen we verwachten van 
Tejo en Art-it-is? “In de Kunstweek, 
die zaterdag 27 mei begint, willen 
we iedereen uitnodigen om eens 
te komen kijken. Naast een speci-
ale expositie zijn er ook workshops 
te volgen en wordt de planning 
voor de aankomende tijd gepre-
senteerd.” In de nabije toekomst 

zullen er verschillende activiteiten 
en workshops gaan plaatsvinden 
zoals koffie-ochtenden, lezingen, 
huiskamerconcerten, pinhole foto-
grafie op locatie, interactieve vorm 
van Bijbellezen, een striptekencur-
sus en nog veel meer. Tejo besluit 
zijn uitgebreide verhaal met: “Wat 
ik precies doe? Als mensen dat 
willen weten, moeten ze gewoon 
even komen kijken.” Mijn persoon-
lijke tip: houdt vooral de website 
(www.art-it-is.nl) in de gaten en 
laat je prikkelen door de diversiteit.

De Buitenposter tennissers maken zich op voor de vie-
ring van hun 50-jarig jubileum. Zaterdag 10 juni zijn er 
feestelijke activiteiten op het tennispark aan het Freu-
lepad. De hele dag zorgt Music PP voor de muziek. 
Leden en oud-leden gaan zich vanaf 13.30 uur ver-
maken met een tennisclinic, die wordt geleid door de 
oud-proftennisser Martin Verkerk. Hij wordt die mid-
dag bijgestaan door de verenigingstrainers en enkele 
vergevorderde spelers van TV Buitenpost. Omstreeks 
16.00 uur is er een dubbelspel/tennisdemonstratie 
waar ook Martin Verkerk zijn opwachting maakt. Tij-
dens deze demonstratie arriveren de genodigden. Om 
17.00 uur is het officiële gedeelte met een praatje, een 
hapje en een drankje. Daarna is het feest; om half ze-
ven gaan de leden met de oud-leden aan het buffet en 
worden herinneringen aan vroeger tijden opgehaald. 
Heel veel oud-leden hebben zich al gemeld en zullen 
aanzitten aan de dis! Omstreeks 20.00 uur in de avond 
zal de discjockey zijn muziekstijl wijzigen in een ander 
tempo om de jeugd te plezieren. 
Voor zowel de clinic als het buffet zijn de aanmeldin-
gen overweldigend. Met name aan het buffet zullen 

ruim honderd leden en oud-leden deelnemen. Voor 
clinic en buffet kan men zich nog opgeven; de inschrij-
ving hiervoor sluit uiterlijk 1 juni. Wil je erbij zijn, meld 
je dan direct bij de secretaris Marjolein Schraag, tel. 
541382 of via e-mail: mail@tvbuitenpost.nl!
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Dit logo siert het clubhuis van de TV Buitenpost. (eigen foto)

Bedrijfstennis
Na het grote succes van vorig jaar, organiseert de tennisvereniging uit 
Buitenpost voor de tweede keer het bedrijventennistoernooi. Het toernooi 
wordt georganiseerd voor bedrijven uit en rond Buitenpost die het leuk 
vinden om tijdens dit sportieve evenement ook hun zakelijk netwerk te 
versterken. Daarnaast wordt er gestreden om de wisselbokaal en andere 
mooie prijzen. Het toernooi vindt plaats op het tennispark in Buitenpost. 
Er wordt gespeeld op woensdagavond 21 en 28 juni en op zaterdag-
avond 1 juli. Er worden uitsluitend dubbels gespeeld. Dit betekent dat 
het team moet bestaan uit één heer en één dame of uit twee heren of 
uit twee dames. Teams worden ingedeeld op speelsterkte zodat ook de 
beginnende tennisser(s) gerust deel kunnen nemen. Interesse? Opgeven 
kan nog tot 31 mei door een mailtje te sturen naar rommie@workbv.nl.

De spor t foto

PWC wint Fryselcup
De zwemmers van zwemclub PWC uit Buitenpost hebben afgelopen zaterdag historie 
geschreven door, voor het eerst sinds het bestaan van de club, de Fryselcup te ver-
overen. De Fryselcup zwemwedstrijden vinden vijf keer gedurende het zwemseizoen 
plaats. Elk jaar strijden Avéna uit Joure, De Vikings uit Harlingen, Neptunia ’24 uit Sneek, 
zwemclub Bolsward/Workum en PWC uit Buitenpost om de fel begeerde beker. Na vier 
wedstrijden stond PWC bovenaan met 23 punten voorsprong op de nummer twee Avé-
na. PWC reisde met maar liefst 25 enthousiaste zwemmers af naar Sneek met maar 
één doel: de beker meenemen naar Buitenpost. Er werd goed gezwommen, vele PR’s 
sneuvelden en de sfeer zat er goed in, niet alleen bij de zwemmers maar ook bij de mee-
gereisde supporters. En toen was het tijd voor de uitslag: PWC heeft ook deze laatste 
wedstrijd de meeste punten bij elkaar gezwommen en mag zich dit seizoen dus Frysel-
cup winnaar noemen. Een top prestatie van onze zwemmers!

1967-2017, vijftig jaar tennissen in Buitenpost

Inspirat ie
door Amanda van Roessel

Duizendpoot Tejo Moerings:
“De hele wereld om ons heen is kunst, alles is eens ontworpen”

Maandagmiddag, de zon straalt warmte en in ben te voet op weg 
naar Kunsthuis Art-it-is. Ik weet waar het pand zit, maar moet 
bekennen er nog niet eerder te zijn binnen gestapt. Wanneer ik 
aankom, staat de deur letterlijk voor me open. Bij binnenkomst 
zie ik rechts van me de etalage, met schilderijen, beelden, kaarten, 
posters en nog meer schilderijen. Recht voor me, aan het eind van 
een brede hal, zie ik een enorme witte ruimte. Een expositieruimte, 
denk ik nog. Nog voordat ik alles in me op kan nemen, komt Tejo 
Moerings me tegemoet. “Laten we een rustige plek opzoeken om 
te praten.” zegt Tejo. Ondertussen blijf ik nieuwsgierig om me 
heen kijken.

Tejo Moerings van Art-it-is. (eigen foto)



Merken:

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

Oroblu/Triumph/Ten Cate

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128



Dit is Jornt Henstra, hij speelt voet-
bal en vind het erg leuk om te doen. 
Hij speelt nu al vijf jaar voetbal. Hij 
kwam zelf op het idee om voetbal 
te gaan spelen. Wat de sport het 
leukst maakt is dat het een team-
sport is. Maar wat hij het minst 
leuk aan voetbal vind is dat hij de 
hele tijd heen en weer moet ren-
nen. Hij traint drie keer in de week 
bij VV Buitenpost als middenvelder. 
Later in de toekomst wil hij er ver-
der niet mee uitbreiden.
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Laat maar zien - die defecte 
naaimachien!

Een kapotte naaimachine mag voor de doorsnee gebruiker ogen als een 
niet de doorgronden samenstel van spoeltjes, wieletjes, handeltjes en an-
dere minitieuze onderdelen - wij schroeven ze nog steeds onbeschroomd 
open! In de afgelopen jaren hebben diverse dienst weigerende naaima-
chines op onze reparatietafels in It Koartling gestaan. En tot dusverre zijn 
ze allen in de ervaren handen van Cor tot inkeer gekomen. Ook in onze 
aprilsessie werd een merkwaardig misfunctionerend apparaat aangebo-
den. Maar raar bleek niet hetzelfde als onverklaarbaar. Met enig denkwerk 
en de speelse inzet van een soldeerbout werd het probleem eenvoudig, 
door het vervangen van een kleine condensator, verholpen. Goed voor ons 
zelfvertrouwen en voordelig voor de klant. En zo durven we nog steeds te 
stellen: “Een kapotte naaimachine...? Geen probleem!”.
Geef ook uw defecte apparatuur de kans op een tweede leven in het 
Repaircafé! Dit kan op elke eerste zaterdagmiddag van de maand, van 
een tot vier uur, in It Koartling aan de Schoolstraat 31.

Tanzania
Het begon allemaal in februari 2016. Hennie Pi-
lat-Duhoux maakte in die maand een tweeweekse reis 
naar Tanzania samen met Stichting Stipulae, die zich 
inzet om lokale kleine boeren en organisaties in Tanza-
nia te helpen om hun landbouw of bedrijfsvoering op 
een ‘groene’ manier te professionaliseren. 

Eén van de projecten van Stipulae is om bij drie mid-
delbare scholen biogasinstallaties te plaatsen. Nu sto-
ken deze scholen voor hun energie hout dat ze uit de 
struikensavanne uit de omgeving halen. Deze energie 
is nodig om de maaltijden voor studenten en leraren 
te koken. Maar herstel van de begroeiing blijft achter-
wege, zodat de omgeving van de scholen in woestijn 
verandert. Koken op gas uit biogasinstallaties, die ge-
bruik maken van de ontlasting van studenten en lera-
ren, is dan een perfecte oplossing om dit probleem 
te verhelpen. Restanten van de gaswinning kunnen 
dan gebruikt worden voor de aanleg en het in stand 
houden van schooltuinen waar de scholen weer hun 
voedsel uit kunnen halen. De organisatie ‘Wilde Gan-
zen’ heeft dit project geadopteerd. Zij draagt financieel 
bij en zorgt dat het geld in stappen bij de scholen in 
Tanzania komt. Stipulae geeft zelf ook een grote bijdra-
ge en zoekt geldschieters om dit mogelijk te maken. 
“Met de opbrengst van het Wereld Food Festival kun-
nen we dit project weer een stap dichterbij brengen”, 
aldus Hennie Pilat-Duhoux. 

Verschillende culturen Buitenpost
Tegelijkertijd lijkt het de initiatiefnemers geweldig dat 
Nederlanders en buitenlanders in Buitenpost de con-
tacten tussen elkaar versterken op een positieve ma-

nier. “Voedsel is hiervoor een prachtig middel en het 
verbindt”, vertelt Annie Postma. Het idee van het Het 
Wereld Food Festival was geboren met onder andere 
een foodmarkt waar mensen uit zeer veel verschillen-
de culturen hun lekkerste kostje maken en laten proe-
ven aan hun mededorpelingen. 

Zelf heeft Annie aan het Friesland College vele jaren 
buitenlandse studenten begeleid bij de inburgering en 
het volgen van een beroepsopleiding. Annie: “Ik was 
direct enthousiast toen Hennie mij benaderde met 
dit idee. Met elkaar iets organiseren, ongeacht waar 
je vandaan komt, leren over verschillende culturen en 
elkaar versterken, dat sprak mij erg aan. Daar wilde ik 
graag mijn bijdrage aan leveren”.

Vrijwilligers
Samen hebben Annie en Hennie het idee verder uit-
gewerkt en inmiddels zijn er zo’n vijftig vrijwilligers die 
meehelpen. Vrijwilligers met verschillende etnische 
achtergronden werken samen om alle activiteiten van 
het Wereld Food Festival tot een succes te maken. 
Inmiddels steunen ook een aantal organisaties het ini-
tiatief, zoals Stichting Stipulae, Friesland College, de 3 
basisscholen in Buitenpost en het Lauwers College. 
Ook de Gemeente Achtkarspelen steunt het initiatief 
en heeft een bedrag beschikbaar gesteld vanuit de 
door haar ingestelde ‘Mienskipregeling’.

De organisatie van het evenement is nog volop aan de 
gang. Te zijner tijd zal de organisatie meer details en 
het gehele programma van het Wereld Food Festival 
bekend maken. Mensen die mee willen helpen kun-
nen zich melden bij de initiatiefnemers.

Buitenpost in teken van Wereld Food Festival in 
september

Het ooievaarsnest bij Brandenburg is weer een kraamkamer voor vier jonge ooievaartjes. 
De ouders hebben het er maar druk mee om de hongerige bekjes te vullen. (foto: Hielke 
Boorsma)

De natuur foto

De vrijwilligers buigen zich over een kapotte naaimachine. (eigen foto)

Puberposters
door Rosaliek Vellema & Gerieke Raap

De bezetter dicteert
De verordeningen en besluiten van 
Seyss-Inquart, de Rijkscommis-
saris voor het bezette Nederland-
se gebied, volgden elkaar in snel 
tempo op, met een gemiddeld 24 
pagina’s A-4, in het Duits en Neder-
lands, per maand. 

Deze voorschriften werden onder 
andere naar provincies, gemeen-
ten, politie en pers verzonden. De 
inhoud daarvan werd zo nodig aan 
de bevolking bekend gemaakt door 
middel van advertenties en/of re-
dactionele bekendmakingen in de 
krant. Zo wees de burgemeester 
via een advertentie de inwoners 
er op om zich rustig te houden op 
Koninginnedag 31 augustus 1940. 

De politie kreeg het voorschrift 
‘nauwkeurig toe te zien op het 
verloop van deze dag’. Nu het ver-
gaderseizoen weer voor de deur 
stond, werden de inwoners er op 
geattendeerd dat dit niet zo maar 
meer vrijblijvend mogelijk was. 

De invoering van het persoonsbe-
wijs, in de volksmond al spoedig 
PB genoemd, ging al even vanzelf-
sprekend. 

Iedere Nederlander boven de 14 
jaar kreeg een dergelijk document. 
Dit diep ingrijpende besluit in het 
persoonlijk leven werd vrijwel 
zonder morren aanvaard. Bijna 
niemand dacht aan de grote con-
sequenties die dit de komende 
jaren zou hebben. Het was im-
mers oorlogstijd met een Duitse 
bezetting en dan ging het anders 
dan men gewend was. De histori-

cus J.C.H. Blom onderscheidt een 
viertal fasen in de bezetting. De 
eerste fase kende een betrekkelij-
ke rust. De bevolking probeerde zo 
goed en kwaad als het kon het ge-
wone leven voort te zetten. Deze 
fase duurde tot de Februaristaking 
in 1941. De situatie in Buitenpost 
paste daar precies in. Het politie-
rapport sloot daar geheel bij aan. 

Toch groeide er eind 1940 een 
zeker onbehagen. Steenhouwer 
Klaas de Vries aan de Jeltingalaan 
begon eind 1940 reeds gedeelten 
uit de uitzendingen van radio-Oran-
je uit Londen over te schrijven en 
hier en daar te verspreiden. Dr. van 
der Kam begon eveneens om zich 
heen te kijken naar vertrouwde 
personen, die de ware bedoelin-
gen van de nazi’s onderkenden en 
vond een medestander in Jacob 
Pijnacker. De gelijk geschakelde 
pers sprak bemoedigende woor-
den. “Men schikke zich in zijn lot”,
kopte een krant boven een artikel.

Jasper Keizer

Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost 
tijdens de Tweede Wereldoorlog -deel 6- 

Op zaterdag 23 september 2017 vindt het Wereld Food Festival 
plaats in Buitenpost. Een festival met allerlei feestelijke activitei-
ten georganiseerd door zo’n vijftig vrijwilligers uit Buitenpost van 
Nederlandse en buitenlandse afkomst. Een optocht en ontdek-
kingstocht door Buitenpost, een podium met dans, muziek, mode 
en kunst en een Wereld Food markt maken deel uit van het festival. 
Initiatiefnemers Annie Postma en Hennie Pilat-Duhoux uit Buiten-
post en Jan de Boer uit Boelenslaan willen hiermee geld inzamelen 
voor biogasinstallaties voor drie middelbare scholen in Tanzania. 
Ook willen ze mensen met verschillende culturele achtergronden 
die in Buitenpost e.o.  wonen op een leuke en positieve manier met 
elkaar in contact brengen. 

Plaatselijk Belang Buitenpost heeft een nieuw email-adres!

Dit  is :  pbbuitenpost@gmai l .com



 2 x 500 gram aardbeien   € 3,98

 500 gram asperges    € 2,50

 500 gram belegen boerenkaas  € 4,99

 nieuwe oogst opperdoezer ronde en doré
 (dagpri jzen)

Kerkstraat 24   tel. 0511 540004    Volg ons ook op facebook



Tulp

De tulp bloeit om deze tijd van 
het jaar volop. Het is een mooie 
en volle bloem die in enkele op-
vallende kleuren staat te pron-
ken. Welke geschiedenis zit 
hier achter?

Historie
De tulp komt, evenals de mees-
te andere bollen, uit een relatief 
droog klimaat, waar de winters 
kort en nat zijn, maar waar het 
voorjaar betrekkelijk warm en 
droog is. De zomers zijn in die 
gebieden vrij lang en heet en 
gaan vaak ongemerkt over in de 
herfst. Daarentegen wil in deze 
gebieden, zeker op de wat gro-
tere hoogten, ook strenge vorst 
voorkomen. De tulpen uit dit kli-
maattype, in Klein Azië, kunnen 
in de regel dus wel tegen een 
stootje van zowel hitte of kou-
de. Dat de teelt van de tulp om-

streeks 1600 juist in Nederland 
kwam, is niet zo verwonderlijk. 
De tulp voelt zich hier thuis. Ne-
derland heeft voor deze bloem(-
bol) een prettig klimaat en Ne-
derland beschikt van nature 
over een grondsoort waarin veel 
bollensoorten, maar ook knollen 
zich gewoonweg thuis voelen. 
De tulp tiert welig op de zoge-
naamde geestgronden (meng-
sel van zand en veengrond) in 
een smalle strook net achter 
de duinen. De bloembollenteelt 
is lange tijd slechts op kleine 
schaal uitgevoerd. Rond 1870 
waren nog amper 400 hectare 
met bloembollen beplant. Maar 
rond 1900 was dat al sterk ge-
stegen naar zo’n 2500 hectare 
en is in 1991 mede dankzij ver-
gaande mechanisering uitge-
breid naar 16.000 hectare. In 
het begin is met name rondom 
Haarlem een sterke bloei van de 
tulpenbollenteelt ontstaan en 
vanaf 1850 zijn daar Kennemer-
land (Bloemendaal en omstre-
ken) bijgekomen. Denk ook aan 
Lisse en Hillegom. 

Windhandel
Er ontstond al snel een handel 
in de bollen. Vooral de ‘bete-
re standen’ begonnen met het 
aanleggen van bollentuinen. In 
1612 kwam dan ook de eerste 
handelscatalogus uit van Ema-
nuel Sweerts met daarin onder 
andere tulpen. Al snel bleek de 

tulp voor een aantal mensen 
een handig beleggingsmiddel 
waar ‘aardige’ prijzen voor be-
taald werden. Vooral in de pe-
riode van 1623 tot 1637 liepen 
de prijzen van de tulpen sterk 
op. Men ging enorme bedragen 
betalen voor iets dat door veel 
anderen als weinig belangrijk 
werd beschouwd. Zo ontstond 
er een levendige tulpenwind-
handel, waarbij de ‘Semper 
Augustus’ in 1624 ƒ1200,- per 
bol opbracht. In enkele jaren 
steeg de prijs van deze bol tot 
een slordige ƒ10.000,- per bol in 
1637. Toen vervolgens een Am-
sterdamse koopman zijn grach-
tenpand voor tien bollen van 
de hand deed, ontstond er een 
stroom van verontwaardiging 
die er toe leidde dat er spot-
prenten gepubliceerd werden, 
de overheid tenslotte ingreep 
en de tulpenmarkt van de ene 
op de andere dag instortte. 

Ontwikkeling
Na het planten van de bollen 
was het niet een kwestie van 
afwachten en dagen tellen. Er 
moest veel onderhoud wor-
den gepleegd aan de landerij-
en, zodat de tulpen en andere 
bollen zich in optimale conditie 
konden ontvouwen. Zodra de 
bol in de grond zit, begint de 
ontwikkeling van de tulp. Het 
grappige van een bol is, dat 
de bloem eigenlijk al volledig 

is aangelegd voordat deze ook 
maar een millimeter gegroeid is. 
De bol bestaat uit een bolschijf, 
de onderkant van de bol, waar-
aan de wortels van de bol ont-
staan. De buitenkant van de bol 
bestaat uit zogenaamde rokken. 
Deze rokken vormen een soort 
schubben. De buitenste rokken 
zijn taai en beschermen de bol 
tegen sterke temperatuurwisse-
lingen, uitdroging en verrotting. 
Hoe verder de rokken naar het 
binnenste van de bol toe lig-
gen, des te dikker worden deze. 
Meer in het binnenste van de 
bol zijn de rokken wit. Deze rok-
ken bevatten het voedsel dat de 
bol nodig heeft om te kunnen 
gaan groeien. Helemaal in het 
midden van de bol zit de eind-
knop. Vanuit deze eindknop gaat 
de uiteindelijke tulp groeien.  

Nicolaas Dames
In de ruimte waarin de leverba-
re bollen worden bewaard, stelt 
men de bollen bloot aan tempe-
raturen afhankelijk van het ge-
wenste bloeitijdstip en het land 
van bestemming. Deze ontdek-
king deed Nicolaas Dames, een 
kweker uit Lisse, die veel heeft 
gedaan aan de sociale omstan-
digheden van de arbeiders in de 
bollenteelt. Dames hanteerde bij 
deze vinding vaak de kreet “Het 
gewas ligt in de schuur”. Hij 
doelde hiermee op het feit, dat 
hij door het in schuren bewaren 

van de bollen bij bepaalde tem-
peraturen in staat was de groei 
en de bloeitijd van de bollen te 
vertragen of te versnellen. Deze 
kweker heeft steeds gewei-
gerd octrooi aan te vragen voor 
zijn vinding. Hij vond dat alle 
kwekers er hun voordeel mee 
moesten kunnen doen. Daarom 
staat voor het laboratorium voor 
de bloembollencultuur te Lisse 
een monument opgericht voor 
de heer Dames, “Voor Kunde 
en Gemeenschapszin”.

Bloembollenafzet
De bloembollenteelt in Neder-
land heeft een behoorlijk grote 
omvang en bedraagt minstens 
2% van de totale agrarische 
productie. Gemiddeld worden 
er per jaar zo’n 9 miljard aan 
bloembollen geproduceerd. Van 
alle gekweekte bloembollen 
blijft 25% in Nederland. De ove-
rige 75% is bestemd voor het 
buitenland, waarvan Duitsland 
met een marktaandeel van 20% 
en Amerika met een aandeel 
van 16% de grootste impor-
teurs zijn. Zo’n 38% van de ex-
port gaat naar landen buiten de 
Europese Gemeenschap. Deze 
export levert meer dan 1 miljard 
aan inkomsten op. De tulp is 
een echte Hollandse bloem ge-
worden. Dat blijkt vooral uit de 
wereldberoemde bollenvelden.
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Brimzen 
praat

Op maandag 15 mei was er een informatiebijeen-
komst in It Koartling voor bewoners van de Akkelei en 
Himellof in de wijk Mûnewyk. De werkgroep Dieren-
weide Buitenpost is bezig met een onderzoek naar de 
haalbaarheid van een dierenweide voor ons dorp op 
het terrein direct naast de kruising van de Akkelei met 
de Kuipersweg. Naast elf omwonenden, waren er ook 
een vertegenwoordiger van Plaatselijk Belang Buiten-
post en het bestuur van de Dierenweide aanwezig. 
Lysbeth Nicolai van welzijnsorganisatie Kearn leidde 
de vergadering. Als eerste was het de doelstelling van 
deze bijeenkomst om bewoners en belangstellenden 

op de hoogte te brengen van de planvorming tot dus-
ver. Na een korte presentatie door de voorzitter van de 
werkgroep vond er een bespreking plaats en werden 
de meningen gepeild. Naast positieve reacties op het 
initiatief, waren er ook negatieve reacties met name 
over de locatie, de verkeersveiligheid rond de locatie 
en de eventuele overlast. Diepere studie op het voor-
nemen zal daarom zeker noodzakelijk zijn. Alle respons 
wordt ook meegenomen in het eerstvolgende overleg 
met de gemeente Achtkarspelen, dat op woensdag 24 
mei 2017 plaats zal vinden.

VakantieBieb: hét zomercadeautje 
van de Bibliotheek
Vanaf 1 juni is de VakantieBieb er weer, hét zomercadeautje van de Biblio-
theek. Met de VakantieBieb heeft iedereen de hele zomer toegang tot een 
omvangrijke selectie Nederlandse e-books. De VakantieBieb opent 1 juni 
2017 voor jeugd en 1 juli komen hier de e-books voor volwassenen bij. De 
VakantieBieb sluit op 31 augustus. De VakantieBieb is een initiatief van de 
Bibliotheek om mensen kennis te laten maken met e-books en kinderen 
te stimuleren in de vakantie te blijven lezen. Sinds de start in 2013 hebben 
ruim 762.000 mensen de VakantieBieb-app gedownload.

In de VakantieBieb staan ruim 30 e-books voor kinderen en jongeren van 6 
t/m 18 jaar. Zo kunnen ze lekker doorlezen in de vakantie. Lezen is leuk en 
de leesvaardigheid (en AVI-niveau) blijft erdoor op peil.  
De VakantieBieb omvat ook deze zomer een mooie lijst met avontuurlijke, 
griezel-, detective, fantasie- en humoristische e-books voor diverse leeftijds-
klassen zoals De Grijze Jager van John Flanagan, Dolfje Weerwolfje van 
Paul van Loon, Klem! van Mirjam Oldenhave en Verdacht van Carry Slee.
Ook volwassenen hebben vanaf 1 juli ruime keuze uit romans of span-
nende en informatieve e-books zoals De gevleugelde van Arthur Japin, 
De eerste vrouw van Susan Smit, Neem een geit van Claudia de Breij en 
Hittegolf van Suzanne Vermeer.

De VakantieBieb is gratis te downloaden op een tablet of smartphone via 
de App Store of Google Play Store. De geselecteerde e-books komen op 
de boekenplank in de app te staan. Na het downloaden is voor het le-
zen van de e-books geen internetverbinding meer nodig. Ideaal dus voor 
vakantie. Jeugd en volwassenen met dyslexie kunnen een deel van de 
e-books in een aangepast lettertype lezen (ePub-versie).  

Openingstijden
VakantieBieb jeugd:   1 juni t/m 31 augustus 2017
VakantieBieb volwassenen:  1 juli t/m 31 augustus 2017

Bijeenkomst over Dierenweide was informatief

Er is al een begin gemaakt met de verbouw van De Kruidhof. (foto: Hielke Boorsma)

De foto

Uit  de oude doos

Deze foto van een ansichtkaart laat een deel van de Voorstraat zien (toen nog Rijksstraatweg), waarschijnlijk halverwege de jaren vijftig 
van de vorige eeuw. De plek is ongeveer tegenover de voormalige hervormde pastorie, nu SMHC-Interim. Het pand helemaal rechts 
was de Ford-garage van Dijkema. De beide uithangborden vermelden Official Ford dealer. Later werd het bedrijf op dezelfde plek voort-
gezet onder de naam automobielbedrijf Buitenpost. In 1980 verhuisde deze naar de Marconistraat op het industrieterrein. De melkboer 
met fietskar voor de garage was Berend de Boer. Daarnaast was de smederij annex woning van Noordhof gevestigd. Het pand verder 
links was lange tijd de drukkerij van Bonne IJlstra. De over de straat hangende draad was voorzien van de straatverlichting. Deze foto 
werd aangeleverd door Elisabeth Langenberg, met onze dank.

Zin in meer foto’s van Oud-Buitenpost? 
Op onze website www.binnenbuitenpost.nl kunt honderden foto’s vinden onder het kopje Snelknoppen.

Ook uw foto van Oud-Buitenpost hier? 
Heeft u nog een (niet in ons blad verschenen) foto van Oud-Buitenpost? Wij plaatsen hem graag! U kunt een scan sturen naar ons 
e-mailadres: 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 terugbezorgd (vergeet dan niet het retouradres toe te voegen!). Uiteraard het liefst voorzien van enige uitleg wie en/of 
wat er op de foto staat, maar zonder is geen probleem.





Marten: “We zijn naar San Francis-
co gevlogen met een tussenstop 
in Chicago. De Indian Trails begint 
in San Francisco, en omvat de sta-
ten Californie, Arizona, Nevada en  
Utah en eindigt weer in San Fran-
cisco. De route is 2800 mijl lang. In 
San Francisco geland stonden de 
reisleiders, Henk Kuperus en Bert 
Boer op het vliegveld om ons als 
motergroep te verwelkomen. We 
waren met 14 motorrijders, waar-
onder één dame en vier duorijders. 
Een leuk gezelschap waarvan de 
oudste 66 en de jongste 28 jaar 
was. We werden naar het hotel, 
vijf kilometer verderop, gebracht 
en de motoren waren al voor ons 
klaargezet. Wij, de jongens en ik, 
hebben op een Yamaha 900 cc ge-
reden en dat ging prima, er werd 
ook op Harly’s gereden. 

Op de eerste ochtend hebben 
Henk en Bert enkele Amerikaanse 
afwijkende verkeersregels uitge-

legd, bijvoorbeeld bij stopborden  
voet op de grond en als er weer 
gereden mag worden geldt het 
recht van de snelste. Verder gaven 
ze het dringende advies de handen 
aan het stuur te houden als je door 
de politie wordt aangehouden. In 
Nederland ga je automatisch je 
papieren pakken maar in Amerika 
denkt men dat je een wapen wilt 
pakken! 

ATM’s
Pinnen doe je bij een bank of bij 
een winkel. In Amerika worden pi-
nautomaten ATM’s genoemd (Au-
tomatic Teller Machines). In cafe’s, 
restaurants en dergelijke is het ge-
bruikelijk om een fooi te geven.

We werden ingedeeld en in deze 
formatie hebben we de gehele reis 
gereden. We vertrokken elke dag 
om acht uur ‘s ochtends en had-
den dan al ontbeten, voor de rest 
werd overdag alles voor ons gere-
geld, motorstops, benzine tanken 
etc. Meestal was er op de kamer 
wel gelegenheid om koffie en/of 
thee te maken. Eén reisleider reed 
met de motor voorop en de ander 
reed met een busje met aanhang-
wagen, met daarop een reserve-
motor voor eventuele pech, als be-
zemwagen achteraan. In het busje 
zat een koelbox waar wij ook ons 
drinken in konden zetten en waar 
wij na het motorrijden, tegen beta-
ling, altijd een biertje of frisdrank uit 
konden halen. 

We stopten meestal tussen vijf en 
zes uur ‘s middags en dan kregen 
we van onze reisleiders tips waar 
we goed konden eten. Na het eten 
gingen we vrij snel naar bed want 
we vertrokken ’s morgens weer 
om acht uur.

Zeeolifanten en The Snake
Naast de oude Indian Trails reden 
we ook nog een deel van de oude 
Route 66. Op de eerste dag maak-
ten we een rit langs de oceaan. 
We reden op de beroemde Pacific 
Highway One, een schitterende 
kustweg en na de koffiestop za-
gen we op het strand duizenden 
zeeolifanten. Ze lagen dicht tegen 
elkaar aan te luieren. Een geweldig 
gezicht om zoveel zeeolifanten van 
zo dichtbij te kunnen bewonderen. 
De volgende dag gingen we verder 
en lunchten we op het strand. We 
zagen op het strand een trouwpar-
tij  inclusief strijkorkestje, fotograaf 
en bruidsmeisjes. Na de lunch gin-

gen  we verder en stopten we bij 
The Snake, een kronkelweg die 
door snelheidsliefhebbers als cir-
cuit wordt gebruikt. (Lachend:) Hier 
hebben wij ook even snelle boch-
ten gereden. 

De volgende dag reden we naar 
Hollywood. We hebben er ontbe-
ten en een wandeling gemaakt. 
Wandelen in Hollywood dat maak 
je ook niet elke dag mee! We 
overnachtten in Santa Monica. De 
volgende dag hebben we de druk-
te op de zesbaanswegen van Los 
Angeles kunnen ervaren maar al 
redelijk snel zaten we weer in een 
heel ander landschap. 

Windmolens
We hadden in Amerika nog geen 
windmolens gezien maar toen we 
de San Georgina Pass passeerden, 
zagen we zo’n 3200 windmolens 
van 30 tot 55 meter hoog! Ze staan 
tussen twee bergen in en het 
waait daar als een orkaan. Wij heb-
ben het geweten, met de motoren 
schuin in de wind reden we verder. 
De volgende stop was bij het Jos-
hua Tree National Park. Het park is 
vernoemd naar de op een boom 
lijkende Yucca die overal groeit in 
deze gigantische “rotstuin”. 

Route 66 
Vanuit het stadje Twenty Nine 
Palms zijn we richting Route 66 ge-
reden. De Route 66 met zijn kaars-
rechte wegen gaat door de vlaktes 

van de Mojavewoestijn. Bij de 
Amboykrater hebben we een stop 
gemaakt. Dit is een gitzwarte rus-
tende vulkaan. In de jaren ‘90 heeft 
een groep jongeren een stapel au-
tobanden in de krater gegooid en 
deze in brand gestoken. Het leek 
alsof de krater weer tot leven was 
gekomen. Destijds was het groot 
Amerikaans nieuws! 

Dollarbriefjes
Na koffie gedronken te hebben ver-
volgden we onze weg en kwamen 
we in Oatman aan, een voormalig 
goudzoekersdorpje. Als we de ver-
halen mogen geloven zijn de ezels 
die er rondlopen door de goudzoe-
kers achtergelaten en ze schijnen 
een heilige status te hebben. We 
hebben hier in het Oatman hotel, 
waar de wanden volhangen met 
dollarbiljetten, een heerlijk ijsje 
gegeten. De mijnwerkers hadden 
destijds hun geld in de kroeg aan 
spijkers hangen. Wanneer ze stier-
ven of omkwamen bij een mijnon-
geluk bleef het geld in de kroeg. Zo 
hangt er nu nog 30.000 dollar van 
mijnwerkers die het leven lieten. 
De Route 66 brengt ons vervolgens 
naar de Red Rocks of Sedona. Het 
landschap is hier bergachtig. We 
hebben gestopt bij de resten van 
een oud mijnwerkersdorpje, een 
‘ghost town’, Hier wordt nog een 
100 jaar oude zaagmolen door een 
paar enthousiastelingen aan de 
praat gehouden. Daarna ging het 
door naar ons hotel in Flagstaff. 

Grand Canyon
De volgende dag was de Grand 
Canyon onze bestemming. Het is 
een zeer diepe en brede kloof in 
het noorden van de Amerikaanse 
staat Arizona, hij is ongeveer 435 
km.lang en heeft een breedte tus-
sen de 15 en 29 km. Wij hebben  
een helicoptervlucht van een half 
uur boven de Canyon gemaakt.  
Heel bijzonder, ik was jammer ge-
noeg meer met mijn camera bezig  
dan dat ik van het uitzicht genoot. 
De volgende dag staat in het teken 
van Monument Valley, bekend van 
de vele films die er zijn gemaakt.
Als je de vallei binnenrijdt zie je 
een prachtig woestijnlandschap, 
met mooie reusachtige rotspar-
tijen. Via het dorpje Mexican Hat 
ging het door naar Blanding (Utah).
De volgende dag werd nog indruk-
wekkender: De tocht van Blanding 
naar Escalante voerde ons door 
Canyonland. Canyonland betekent 
dat we voortdurend door valleien 
rijden. We volgden een schitte-
rende slingerweg en na elke bocht  
was er weer een ander schitterend 
uitzicht. Wat een afwisseling in 

de natuur, dan reden we door de 
prairie, dan zaten we weer tussen 
de bergen. We zijn ook gestopt bij 
Indianentekens uit de Oudheid, in 
de berg gegrift. Daarna ging het 
hoger de bergen in, het werd kou-
der en er lag sneeuw. We maakten 
er een rit over een smalle berg-
kam op 9600 feet. We daalden 
weer af naar Escalante en gingen 
de volgende ochtend stond Brice 
Canyon op het programma. Deze 
vallei is gevuld met de meest gril-
lige natuurlijke bouwwerken. Het 
gesteente is rozerood-wit, onbe-
schrijflijk mooi.

Las Vegas
Na deze prachtige rit door Utah en 
onze overnachting in St.Georg, gin-
gen we richting Las vegas. Onder-
weg hebben we een stop gemaakt 
bij de Hooverdam, een betonnen 
boogdam in de Colorade River. 
Aangekomen in Las Vegas reden 
we op The Strip, de meest belang-
rijke hoofdstraat, met veel verkeer. 

We hebben hier een grote dealer 
van Harley’s bezocht, mooie moto-
ren gezien, jammer genoeg mocht 
er niet worden gefilmd. Las Vegas 
ligt midden in de woestijn, maar 
de mensen springen hier slordig 
met water om. Tuinen hebben 
sproei-installaties en we werden, 
ter verkoeling, met water besto-
ven. Er zijn watervallen maar het 
water is al verdampt voordat het 
beneden is. We hebben in Las Ve-
gas ook een nagebouwd Venetië 
bekeken. 

Death Valley
Na een laatste rit over The Strip 
ginghet op naar Death Valley. Deze 
vallei is de heetste, droogste en 
laagste plek van heel Noord-Ame-
rika. Hij wordt omringd door hoge 
bergen die vaak met sneeuw zijn 
bedekt. Vervolgens zijn we door-
gereden naar Bishop. waarna we 
de kou zijn ingedoken. Onderweg 
zakte de temperatuur naar acht 

graden en op die kou hadden we 
niet gerekend. Bij de eerste stop 
hebben we hete koffie gedronken 
en warmere kleren aangetrokken.
We moesten een alternatieve rou-
te volgen omdat de bergpassen bij 
Yoshemite afgesloten bleken te 
zijn. We kwamen door het mooie 
stadje Lake Tahoe, met een natuur-
lijk azuurblauw meer. 

Laatste dag...
En toen was het alweer de laatste 
dag van onze prachtige reis. Via 
een uitgestrekt moeraslandschap  
kwamen we San Francisco bin-
nenrijden en de eerste aanblik was 
De Golden Gate Bridge! We zijn 
gestopt voor de beroemde rode 
brug en zagen Alcatraz voor ons 
en daarachter San Francisco, waar-
na we over deze beroemde brug 
zijn gereden! Aan het eind van de 
middag hebben we onze motoren 
ingeleverd en was dit het eindpunt 
van de Indian Trails van US-bikers.  
Het was onvergetelijk en heel bij-

zonder dat ik dat met mijn twee 
jongens heb gedaan: we vonden 
het alle drie een prachtreis!” 
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Hedzer (links) Marten, op de motor, en Harm Pieter in Monument Valley Utah. (eigen foto)

Marten Wiersma wilde graag met zijn twee zoons Hedzer en Harm 
Pieter een motertocht door Amerika maken. De keus viel op de 
tocht Indian Trails. Deze route wordt voor een groot deel over we-
gen gereden die al bestonden in de tijd van het Wilde Westen. Ze 
maakten de tocht in mei 2016 en hebben in die 14 dagen zo veel ge-
zien aan natuurschoon, vergezichten, parken, woestijnen, etcetera, 
het was onvoorstelbaar!

We hebben geen haast en rijden om te genieten!
Marten, Hedzer en Harm Pieter W iersma maakten een motertocht door Amerika

Marten op de motor bij Route 66. (eigen foto)

Vader en zoons nogmaals in Monument Valley. (eigen foto)

Reisverslag
door Alice Schaafsma



Spinners!
Bij ons volop verkrijgbaar!

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

vaten.

West 92  -  Buitenpost  -  tel. 0511 543870 
www.tuinonderhoud-douma.nl
volg ons ook op facebook

Hoe werkt de puzzel?
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links, 
van boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het 
diagram verborgen. De letters mogen meer dan éénmaal gebruikt worden. 
De overgebleven letters vormen de oplossing van de puzzel.

Oplossen en inleveren.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. 

Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. 
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus 

bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 17 juni.

Oplossing prijspuzzel maart 2017.
De puzzel in het maartnummer heeft 26 correcte 

inzendingen opgeleverd! De oplossing luidde: ooievaarsnest. 
De winnaar is: Harwin van Wieren, De Lange Schoor 38.

Pri jspuzzel
door Gryteke van IJsseldijk

ballonvaart

hemelvaart

kwikstaart

mei

tweelingen

beltane

karekiet

lammetjes

moederdag

vakantie

grasmaaien

koekoek

luchtballon

ooievaar

Vanaf 1 maart dit jaar is De Vos Makelaardij 
gestart als de nieuwste makelaardij in Bui-
tenpost en omstreken. De Vos Makelaardij 
(woonachtig aan Voorstraat 19) wordt gerund 
door Matteije de Vos, hij maakt het verschil 
door zijn natuurlijke enthousiasme, no-non-
sens mentaliteit (Friese mentaliteit) en open 
communicatie. De Vos Makelaardij heeft in 
de afgelopen twee maanden al verschillen-
de transactie mogen begeleiden, waaronder 
twee aankopen in Buitenpost, drie woningen 
verkocht onder voorbehoud en twee wonin-
gen verhuurd. Bij elke verkoop, aankoop of 
verhuur van een woning vindt De Vos Make-
laardij het belangrijk om ervoor te zorgen dat 
de klant geheel wordt ‘ontzorgd’, dit doen we 
door middel van onze ervaring en deskundig-
heid. Met ontzorgen bedoelt De Vos Make-
laardij dat we graag even die extra stap zetten 
voor u als klant, een goede dienstverlening 
bieden en goed bereikbaar zijn.

Daarnaast werkt 
De Vos Make-
laardij met een 
professionele fo-
tograaf om zo de 
perfecte presen-
tatie te kunnen bieden. Wij zijn van mening 

dat je maar één keer de kans krijgt om een 
eerste indruk te maken, deze moet uitmun-
tend en overtuigend zijn.

De Vos Makelaardij heeft nog tot einde van 
het voorjaar (korting loopt tot 21 juni) een kor-
tingsactie. Eenieder ontvangt € 350,- korting 
op de courtage. Tevens biedt De Vos Make-
laardij een gratis en vrijblijvende waardebepa-
ling van uw woning aan. Mocht u benieuwd 
zijn naar de waarde, neem gerust contact 
met ons op. 
Voor meer informatie kunt u ons bereiken 
op www.devosmakelaardij.nl of tel. 06-
23561534 (bel of app gerust).

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga

De nieuwste makelaardij in Buitenpost e.o.

Matteije de Vos. (eigen foto)



Mei

Afgelopen week waren er opnames van het KRO-NCRV- programma 
“Binnenstebuiten” op De Kruidhof. Ik mocht hier wat vertellen over onze 
Botanische tuin. Mijn betrokkenheid bij De Kruidhof kwam ook aan de 
orde. Ik ben zoals de lezers van onze dorpskrant weten een geboren Bui-
tenposter en ik ben “oer it spoor” opgegroeid, op de Jeltingalaan. Als 
kleine jongen ging ik stiekem over het spoor richting De Kruidhof. De me-
dewerkers van de kruidentuin in de jaren 70 vonden het maar niks als er 
weer zo’n groepje kinderen aardbeien kwamen proeven. Wij daarentegen 
vonden het juist zo spannend om die mannen stiekem voorbij te lopen 
en juist wel die aardbeien te “proeven”. Als kind las ik het dikke boek 
van Dokter Vogel en ik denk dat ik hierdoor de kruidentik overgehouden 
heb, maar als kind wilde ik ook boswachter en brandweerman worden. 
Brandweerman ben ik als jaren met veel enthousiasme en per 1 juli word 
ik coördinerend boswachter op Schiermonnikoog. Van bijna 4 hectare Bo-
tanische tuin naar 6000 hectare natuur. Een prachtige uitdaging.
Ik ga dit voor drie dagen per week doen. Ik blijf in Buitenpost wonen en 
ik blijf betrokken bij de ontwikkelingen op De Kruidhof. Hoe we dit precies 
gaan vormgeven weten we nog niet maar de betrokkenheid en deze co-
lumn blijft!
Ik blijf de lezers graag meenemen in de ontwikkelingen van De Kruidhof, 
de bouw die nu volop loopt, de ideeën die we hebben voor Culturele 
hoofdstad en het project welke we in juni van dit jaar al gaan starten in 
het kader van Culturele Hoofdstad “Silence of the Bees” De stilte van de 
bijen, het project waarbij aandacht getrokken wordt voor het belang van 
bijen in relatie tot biodiversiteit, maar er zitten ook kunstzinnige elementen 
in dit project. We zijn hard bezig om een “bij-zonder” 2018 te organiseren!

Jan Willem Zwart
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Tuin ( be ) leven

Bijen bij de bijenkast. (eigen foto)

Ut de âlde doaze fan de Kr i te

Ut de âlde doaze fan De Krite: Spul om’e Baas
Yn it winterskoft 1988-1989 spile it Kritetoaniel op de sneonen 19 en 26 novimber it stik Spul om’e Baas yn seal 
Joast de Jong, dit yn Bûtenpost fansels. Dizze kostlike klucht is skreaun troch Godfried Bomans, De Huistiran 
en yn it Frysk oerset troch Jante Geartsma. It stik spilet him ôf yn de jierren tritich fan foarige ieu en De Baas, in 
âld-militair, dy’t neffens him it lân rêden hie slacht foar master op. Net elk kin hjir likegoed mei út de fuotten. It 
stik waard spile troch Joeke Dorhout, Gryt Pel, Jehannes de Hoop, Dietha Paauw, Jan Beerda en Lourens de Zee. 
Regy: Pyt van der Zee. Dukke Roosma wie de ynstekster. It toaniel, it lûd en it ljocht wie yn de betroude hannen 
fan Gerryt Roosma, Tom van Waarden en Lieuwe Paauw. Sjaan Sentner soarge foar de passende klean. Grime: 
Jaap Visser en Stien Groenbroek. It stik waard nei de beide útfieringen noch acht kear oer it fuotljocht brocht. Dat 
wienen nochris tiiden. 

Opa’s en oma’s in het zonnetje op 
eerste Pinksterdag

Op zondag 4 juni, in het Pinksterweekend, is het Nationale Opa en Oma 
dag. Op deze dag worden opa’s, oma’s, pakes en beppes extra in het zon-
netje gezet bij De Kruidhof. Zij krijgen gratis toegang op vertoon van hun 
kleinkind(eren). Terwijl de kinderen heerlijk spelen in de speeltuin, kunnen 
de opa’s en oma’s genieten van een wandeling door de 17 thematuinen 
op bijna 4 hectare. Ook het IJstijdenmuseum kunnen ze gratis bezoeken. 
Om het bezoek extra leuk te maken is er om 14.00 uur de mogelijkheid 
om tegen een kleine vergoeding mee te gaan met een gids voor een uit-
gebreide rondleiding door de tuinen. De tuinen, het IJstijdenmuseum, de 
Verkooptuin, Het Tuincafé en de cadeauwinkel zijn op beide Pinksterdagen 
geopend van 12.00-17.00 uur.

Fersekeringsman Wynsma (Jan Beerda) en De Baas (Joeke Dorhout). (eigen foto)

Eén van de tuinen van De Kruidhof. (eigen foto)

De volgende De Binnenste Buiten Post wordt verspreid 
in de week van 26 juni 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.

De reüniefoto

Reünie op 16 maart 2017 van klas School met de Bijbel tussen 1952 tot en met 1958
Eerste rij hurkend van links naar rechts: Taeko Beerda, Piet Kamstra, Nanning Bulthuis, Jan Kazimier, Maaike Tiersma-Bulthuis, Tine 
Hoekstra. Tweede rij staand van links naar rechts: Alie Hoekma-Bruining, Ankie Visser-Heins, Matty Roorda-Bruining, Jisk Pilat, Roosje 
Hamstra-Koopmans, Haye Bosma, Rienk Postma, Jan Veenstra, Anneke Frankena-Rijpma, Frits de Vries, Pim van der Veen-Alting, 
Grietje Visser-Hoekstra, Hendrik Kooistra, Alie Metlar, Tjisse Zijlstra, Geert Terpstra.

Van Houten Tuinontwerp & Advies is een eenmanszaak in 
handen van Ing. Jille van Houten, afgestudeerd aan de HAS 
Den Bosch in Tuin- en Landschapmanagement. “Als het nu 
gaat om alleen een tuinontwerp of de volledige aanleg, bij 
ons bent u in goede handen”, zegt Jille van Houten. Het be-
drijf richt zich met name op tuinontwerp, beplantingsplan, ad-
vies, aanleg en renovatie. “Graag kom ik langs bij de klant, dit 
spreekt makkelijker dan via de e-mail of telefoon. Zo kun je de 
ideeën voor de tuin van de klant ook beter in kaart brengen. 
Het contact met de klant is belangrijk voor het leveren van 
een product naar tevredenheid. Er is tegenwoordig keuze te 
over en dat is allemaal op het internet te vinden. Vaak maakt 
het de keuze voor bepaalde producten niet makkelijker. “In deze regio maken mensen het vaak niet al te bont 
in de tuin. Eenvoud geeft vaak ook het beste eindresultaat”. Dus bent u toe aan een nieuwe tuin? Van Houten 
Tuinontwerp & Advies komt altijd vrijblijvend langs. Zo begint uw droomtuin tot leven te komen.

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga

Van Houten Tuinontwerp & Advies

Jille van Houten aan de ontwerptafel.(eigen foto)
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Realisatie Woonboulevard Kapenga

uitbreiding

Nog geen 2 jaar na de opening van Kapenga Leeuwarden gaan we 

fors uitbreiden! De woonwinkel wordt verdubbeld in oppervlakte naar 

20.000 m2 en transformeert zich hiermee naar Woonboulevard Kapenga. 

O.a. worden de huidige collecties uitgebreid en komen er nieuwe 

afdelingen bij. Ook komen de huidige woonwinkels van de woonboule-

vard aan de Voltastraat in het nieuwe gedeelte van het Kapenga pand. 

De aannemers zijn sinds januari met man en macht bezig met de reali-

satie van deze uitbreiding. De opening staat gepland op 1 oktober 2017. 

In het bestaande gedeelte moeten de aannemers nu ook aan de slag 

en hebben hiervoor veel ruimte nodig! 

Profi teer daarom nu van deze “Uitbreidings Sale”.

Zowel bij Kapenga Leeuwarden als in Kapenga Buitenpost.

UITBREIDINGSUITBREIDINGS
SALE!

UITBREIDINGSUITBREIDINGSUITBREIDINGSUITBREIDINGS


