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De decembermaand is 
een bijzondere. Over een paar da-
gen beleven we alweer de kortste 
dag. Buiten is het guur, koud en 
donker, zodat we het binnen lekker 
warm en gezellig maken met kaar-
sen en lichtjes. 

Het is de tijd om even stil te 
staan bij wat we gedaan hebben. 
De redactie kijkt terug op een leer-
zaam jaar. Het voornemen elke 
maand een goede leesbare dorps-
krant uit te geven en de uiteindelijke 
uitvoering bleken wel eens ver uit 
elkaar te liggen. De redactie heeft 
de schouders er onder moeten 
zetten. De enthousiaste reacties uit 
het dorp sterkten ons. Het gaf ons 
de motivatie  om  elke maand te 
proberen er weer iets  moois van te 
maken. 

December is ook de tijd 
om alvast vooruit te kijken naar wat 
komen gaat. Ook in het nieuwe jaar 
staat er weer heel wat te gebeuren 
in Buitenpost. Denk maar eens aan 
de Lauwersbeurs 2001, en het nieu-
we uitbreidingsplan 'De Moune-
wyk'. Ook wordt er hard gewerkt om 
de feestweek weer nieuw leven in te 
blazen. De Binnenste Buiten houdt 
u ook in 2001 op de hoogte van het 
wel en wee in Buitenpost. Houdt u 
ons op de hoogte?

De redactie en de mede-
werkers van De Binnenste Buiten 
wensen alle lezers gezellige Kerst-
dagen en een voorspoedig nieuw-
jaar. En natuurlijk veel leesplezier!

Tot in het nieuwe jaar.

U vraagt zich misschien af 
"wat doet Plaatselijk Belang eigen-
lijk". In deze laatste dorpskrant van 
2000 zal ik proberen het belang  van 
onze Vereniging voor Plaatselijk Be-
lang aan te tonen. 

Plaatselijk Belang Buiten-
post (PBB) stelt zich tot doel de leef-
baarheid van ons mooie dorp te 
bevorderen. Ook in 2000 heeft het 
Bestuur zich bij vele zaken die in het 
dorp spelen door anderen laten be-
trekken. Daarnaast heeft PBB ten 
aanzien van een aantal zaken ook 
zelf initiatieven ontplooid. PBB is in 
het afgelopen jaar onder andere. 
betrokken geweest bij de veiligheid 
in het dorp (30 km zones), het 
kermisterrein (loopt nog), de speel-
terreinen (in een definitieve fase), de 
NS wachtruimte, het kunstwerk (de 
keus is gemaakt), Simmer 2000 (vi-
deo), versterken feestweekcom-
missie etc. etc. In 2000 is eveneens 
de "Binnenste Buiten" als een 
volwaardige dorpskrant versche-
nen. Een krant die gezien de 
reacties goed wordt gelezen. Dank-
zij de ruimhartige medewerking van 
de Buitenposter middenstand door 
het plaatsen van advertenties zien 
de vrijwilligers van de redactie 
iedere maand kans een goed blad uit 
te brengen. Een ander voorbeeld is 
het spreekuur dat wij in 2000 hebben 
ingesteld. Inwoners van Buitenpost 
kunnen daar met hun vragen terecht 
en waar mogelijk zullen wij helpen of 
verwijzen. Dit spreekuur is iedere 

derde woensdag in de maand in de 
bibliotheek van 19.00 tot 20.00 uur. 

Vele zaken, vooral in het 
overleg met B&W gebeurt meestal in 
samenspraak met de BUVO. PBB 
en BUVO zijn van mening dat, met 
behoud van ieders eigen ver-
antwoordelijkheid, gezamenlijk op-
trekken belangrijk is. Hoewel de 
snelheid van de ambtelijke besluit-
vorming nu niet direct records breekt 
is de verhouding tussen PBB en 
B&W uitstekend te noemen. Vaak 
worden wij in een vroegtijdig sta-
dium over zaken geïnformeerd of 
geraadpleegd. Een wens van het 
Bestuur voor 2001 is dat steeds 
meer inwoners zich bij het dorps-
gebeuren betrokken gaan voelen. 
Wij staan open voor suggesties die 
de leefbaarheid in het dorp ver-
groten. De veel gehoorde opmer-
king van: in Buitenpost kan niets 
en lukt niets moet omgezet wor-
den in het motto ‘in Buitenpost 
kan van alles’. Gewoon uitgaan van 
onze eigen kracht en dan lukt er 
veel. Zie naar de bijzonder succes-
volle Kerstmarkt. Een initiatief van 
een paar personen, hulde voor 
deze dorpsgenoten!

Bent u ook van mening dat 
Dorpsbelang uw belang is, wordt 
dan lid, het kost u slechts F 7,50 per 
jaar. Tot slot wens ik u allen goede 
feestdagen toe en bovenal een goed 
en gezond 2001.

Jolle Kronenburg, voorzitter a.i.

Plaatselijk Belang? 
Uw belang!

De redactie van de Binnenste 
Buiten en het bestuur van 

Plaatselijk Belang Buitenpost 
wenst iedereen een prettige Kerst 

een voorspoedig 2001 !



Electronic Partner

OOK MAANDAG-MIDDAG OPEN!

rijwielen   auto’s   motoren

Winterbeurt voor uw 
fiets

schoongemaakt + 
gepoetst + geheel 

nagekeken + reparatie

Voorstraat 47 9285 NP Buitenpost
Telefoon 0511 - 541237

Slechts

Fl. 49,50
Exclusief onderdelen

MET ‘N NVM-
MAKELAAR 

VER-KOOP JE 
ZONDER ZORGEN

SIKKEMA
Makelaardij-Assurantien

Bernhardlaan 40
9285 TT Buitenpost
Tel. 0511 - 541056

Makelaar en taxateur in onroerende  goederen

! Houtsnijden
! Frezen
! Meubels op maat
! Houtdraaien o.a. trapstijlen
! Meubelrestauratie/-reparatie - antiek/modern
! Schouwen - romantisch, klassieke of moderne 

AMBACHTELIJKE
HOUTBEWERKING

W.Tabak

Franklinstraat 6 - 9285 WT - Buitenpost - Tel. (0511) 54 11 09

   EP: ElectronicPartner
    

       TV-Video-Hifi-Telecom-Multimedia
 Huishoudelijke apparatuur 

 Kerkstraat 68 - 9285 TB Buitenpost - Tel. (0511) 54 15 60

Alfred Visser uw specialist

Lichtjes flonkeren in de boom. Kinderen kijken ademloos naar al het 
schitterende goud en zilver. Romances bloeien op bij sfeervol 
kaarslicht. Op de televisie zijn leuke programma’s en met een video of 
DVD haalt u uw eigen filmkeuze in huis.
Buiten giert de wind om het huis, maar u zit in uw eigen theater thuis. 
Kortom ‘t is kersttijd. Wij laten u al bij voorbaat genieten

Philips breedbeeldtelevisie
28PW8505

- 70 Cm beeldbuis

- 100 Hz digital scan

- CrystalClear

- Wide screen plus

- 2 x 20 Watt stereo

- Graphic equalizer

- Easy tune

- Electronisch kinderslot

verlichting,
remmen + versnelling 

stellen, wielen richten + 
spannen

Nieuwe fietsen 1999 en ouder
tot 50% korting

Tevens 300 gebruikte fietsen
vanaf f 50,-
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- Hij hing er al even, maar op 
donderdag 9 november is de 
verkeersspiegel op de Bakkers-
hoek officieel onthuld door burge-
meester B. Schmidt. De spiegel 
moet het verkeer op de onover-
zichtelijke kruising meer zicht ge-
ven, zodat het veiliger wordt om 
over te steken. Tijdens de jeugd-
raad op 21 juni was de spiegel het 
winnende voorstel, en de gemeen-
teraad stelde hiervoor f 2.500,- 
beschikbaar.
- Er zijn weer veel hardrijders be-
keurd op de weg tussen Buitenpost 
en de provinciegrens met Gronin-
gen. Volgens de politie rijdt onge-
veer zeven procent van de 
automobilisten te hard.
- Kinderen van de basisschool De 
Lichtbron konden afgelopen 
maand hun fiets laten keuren door 
controleurs van de vereniging 
verkeersveiligheidsorganisaties 
(3VO). Veel fietsen bleken de 
nodige gebreken te hebben en 
kregen geen goedkeuringssticker. 
Ondeugdelijke verlichting scoorde 
het hoogst.
- De gemeente is van plan de 
bedrijfsterreinen De Swadde in 
Buitenpost en De Lauwers in 
Surhuisterveen flink op te knap-
pen. De provincie stelt hiervoor 
subsidie beschikbaar. Ook de 
ondernemers zelf zullen een 
bijdrage moeten leveren, aldus de 
gemeente.
- De kinderen uit de groepen 1 tot 
en met 4 van basisschool De Licht-
bron hebben met de actie 'Schoe-
nendoos' 140 dozen gevuld met 
allerlei leuke en nuttige spulletjes. 
De schoenendozen zijn bestemd 
voor kinderen in Liberia, Sierra 
Leone, Roemenië en Ivoorkust.
- Het konijn van Ritske Hofstede, 
een Roodoog Pool, is vorige 
maand op een tentoonstelling in 
Noardburgum gekozen tot ten-
toonstellingskampioen.
- De zaal van The Point was tijdens 
de twee uitvoeringsavonden van 
het toneelstuk 'Jierdeifeest' van de 
Fryske Krite geheel gevuld. Het 
publiek heeft weer heerlijk kunnen 
lachen. Na afloop kon er gedanst 
worden op de muziek van 'De 
Wiko's'..
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De Binnenste Buiten is een uitgave van de 
Vereniging voor Plaatselijk Belang 
Buitenpost. PBB is verantwoordelijk voor 
de inhoud van deze krant en is dienaang-
aande aan te spreken als bestuur en als 
rechtspersoon.

Oplage: 2500 exemplaren

Kopij: Postbus 30, 
9285 ZV  Buitenpost

of kopijbus in ‘De Boekelier’
e-mail: bibupost@dolfijn.nl

Kopij graag getypt of op diskette 
aanleveren, en niet langer dan  150 
woorden. De redactie kan geen garantie 
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij 
behoudt zich het recht voor ingezonden 
stukken redactioneel te wijzigen of  niet  te 
plaatsen. Anonieme stukken worden 
niet geplaatst. 

Inlichtingen over advertenties:
R. v.d. Heide
Voorzoom 58
9285 MR  Buitenpost
0511-543197
Vragen en klachten over de 
bezorging:  J. Kracht

Tel. 543057

Extra exemplaren zijn af te halen in 
De Boekelier en It Koartling.

Druk: Drukkerij Banda  
Kollum BV
Tel. 0511 - 451341

Zet- of drukfouten voorbehouden

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 8 januari  2001. De 
Binnenste Buiten verschijnt in week 3 
van het volgend jaar.

Al gelezen?

Hazenberg stopt als 
huisarts
Met ingang van 1 januari stopt Jan Hazenberg met zijn werk als huis-
arts. Hij is dan op de kop af vijfentwintig en een half jaar dokter in 
Buitenpost geweest. Frans van der Steen wordt zijn opvolger. Hazen-
berg (56) en zijn echtgenote Mary verhuizen naar Assen, waar ze dich-
terbij hun kinderen wonen. “We gaan daar helemaal opnieuw begin-
nen”, vertelt Mary Hazenberg. “Nu eens niet als dokter Hazenberg en 
zijn vrouw, maar gewoon als Jan en Mary Hazenberg.”

Daags na het officiële afscheid van Hazenberg, op 2 januari, neemt Frans 
van der Steen de praktijk over. Van der Steen gaat in associatief verband 
werken met de huisartsen in het medisch centrum Groenkamp:  Huug Kruyt, 
Martin Kok en Ria Blaauwbroek. Frans van der Steen ontvangt zijn patiënten 
voorlopig nog in de oude praktijkruimte van dokter Hazenberg. Te zijner tijd 
verplaatst hij zijn werkterrein naar het medisch centrum. Het gebouw wordt 
hiervoor uitgebreid met een extra praktijkruimte. 

Afscheidsreceptie
De patiënten van Hazenberg zijn van dit alles al per brief op de hoogte 
gesteld. Voor wie het nog niet wist: op 17 januari wordt voor het echtpaar 
Hazenberg een afscheidsreceptie gehouden in zalencentrum The Point. 
Iedereen is welkom op deze receptie, die van 16.00 tot 19.00 uur duurt. In 
het volgende nummer van De Binnenste Buiten laten wij dokter Hazenberg 
uitgebreid aan het woord. Ook zal de dorpskrant aandacht besteden aan zijn 
opvolger. Wat misschien alvast leuk is om te weten: Friestalige patiënten van 
Hazenberg kunnen de nieuwe dokter in hun memmetaal aanspreken. De 
Nederlandstalige Frans van der Steen is namelijk al druk bezig met een 
cursus Fries!

Afscheidscadeau voor Hazenberg

Na 25 jaar praktijk te hebben gehouden in Buitenpost stopt J.L. 
Hazenberg per 1 januari als huisarts. Wij hebben gemeend dit niet 
stilzwijgend voorbij te laten gaan. Als dank en uit waardering willen wij hem 
en zijn vrouw een afscheidscadeau aanbieden. 

Om u allen in de gelegenheid te stellen hier aan mee te werken, 
hebben wij een rekening geopend waarop u tot en met 12 januari uw 
bijdrage kunt storten. Het rekeningnummer is 35.64.34.699 van de 
Rabobank, onder vermelding van 'Comité afscheid Hazenberg'. Voor meer 
informatie kunt u bellen met G. Noordbruis (542404), G. Propsma 
(541432) of J.J. van der Veen (541054).

De voor het tweede achter-
eenvolgende jaar gehouden Kerst-
markt trok weer enorm veel be-
zoekers op vrijdag 8 en zaterdag 9 
december. De door middenstands-
vereniging  BUVO, botanische tuin 
De Kruidhof en sociaal-cultureel 
werk It Koartling georganiseerde 
Kerstmarkt  vond plaats in It 
Koartling en de Kruidhof, die voor 
deze gelegenheid met elkaar waren 

verbonden door een grote tent.  
De Kerstmarkt werd ge-

opend door de Kerstman. In na-
volging van zijn collega Sinter-
klaas, maakte ook hij zijn op-
wachting in Buitenpost. Hij arri-
veerde per arrenslee in het dorp, en 
na een ronde in het centrum ge-
maakt te hebben, opende hij de 
kerstmarkt op een feestelijke 
manier. Daarna kon het publiek ge-
nieten van een enorme ver-
scheidenheid aan stands. Niet 
alleen de plaatselijke middenstand 
was vertegenwoordigd, ook een 
groot aantal hobbyisten uit de verre 
omtrek was aanwezig met bij-
zondere stands. Zo waren er 
prachtige kerststukken, kaarsen, 
houtsnijwerk en glas-in-lood.

Op vrijdag werd de markt 
opgeluisterd met muzikale op-
tredens van leerlingen van muziek-
school De Wâldsang en met Ierse 
muziek van de groep Carritwen. 
Zaterdag genoot het shantykoor De 
Wâldsilers weer veel gewaar-
deerde aandacht. De net nieuw 

Gezellige Kerstmarkt trekt weer veel publiek

Speelplaatsen op papier,
nu de realisatie
De vergadering op 22 november in 'het Trefpunt' was 
een volgende stap voor de herinrichting van de 
speelplaatsen in Buitenpost. Versterkt met de aanwezigheid van Hans 
Wiersma, betrokken ambtenaar van de gemeente Achtkarspelen, 
konden de schetsen van een ideale speelplaats in de eigen buurt 
worden doorgenomen. De deelnemende buurtverenigingen hadden 
zich in hun ideeën niet laten beperken door financiële consequenties. 
Projectleidster Carina de Witte vatte het resultaat samen als een aantal 
fraaie,  gevarieerde en originele plannen maar naar het lijkt toch wel 
boven budget. Tijdens de bespreking werd duidelijk dat er door de 20-
tal aanwezige vertegenwoordigers met veel omstandigheden rekening 
moest worden gehouden.

"Het is jullie dorp, het zijn jullie speelplaatsen..."
De gemeente is als eerste weer aan zet. De plannen zijn meegenomen voor 
doorrekening en bestudering van de haalbaarheid. Ondertussen is op 
verschillende speelplekken al begonnen met opruimwerkzaamheden en 
aanpassing van het groen. Hans Wiersma gaf aan dat de gemeente graag 
bereid is zoveel mogelijk van de wensen te realiseren. En over een periode 
van vijf jaar is er best het een en ander mogelijk. Maar daarmee is voor de 
bewoners van Buitenpost de kous nog niet af. In de woorden van Hans 
Wiersma: "het is jullie dorp, het zijn jullie speelplaatsen..."; voor optimaal 
speelplezier van de buitenposter kinderen gaat mede-verantwoordelijkheid 
verder dan het maken van plannen alleen. Als over een aantal jaren de 
speelplekken gerealiseerd zijn is het aan de buurten om over 'het welzijn' 
van de plekken te waken. Maar vooral ook nu kan eigen inzet veel meer 
maken van de herinrichting.

Door (en voor) het dorp zelf
Door goede communicatie en overleg in de buurt door de buurtverenigingen 
wordt de realisatie van de plekken een zaak die door de hele omgeving 
gesteund wordt. Maar ook op het financiële vlak kan veel worden gedaan 
om de speelplaats nog mooier en completer ingericht te krijgen.  Acties als 
bijvoorbeeld een rommelmarkt, het benaderen van fondsen, het zoeken van 
sponsors en de gewone collecte kan voor veel extra geld zorgen. 
Vanzelfsprekend zit daar enig werk aan vast maar het is beslist de moeite 
waard. In dit verband kwam ook het werk van kunstenaar-speel-
plaatseninrichter Ger de Wilde ter sprake. Tijdens een voorlichtingsavond in 
Surhuisterveen had hij met voorbeelden laten zien hoe een speelplaats door 
juiste plaatsing en planning veel multi-
functioneler kan worden. Objecten 
kunnen geschikt worden voor ver-
schillende gebruikers en dan wordt 
he t  nog  moo ie r  ook .  Ge ïn -
teresseerden kunnen een kijkje ne-
men op zijn interessante website: 
www.omgeefmij.nl. Maar financieel 
betekent het ook het een en ander; 
vandaar dat nogmaals op de nood-
zakelijke zelfwerkzaamheid werd 
gewezen. Los daarvan is het is een mooie uitdaging voor een buurt om in die 
stijl meer van een speelplek te maken. Typerend was overigens het grote 
scala aan problematische onderwerpen die zijdelings ook ter sprake 
kwamen. Het tijdloze fenomeen van de hondenpoep (waarover wij in de 
volgende Binnenste Buiten zullen schrijven), de overlast van jongeren en 
sluipverkeer op ongewenste plekken werden met nadruk genoemd.

De volgende vergadering
De volgende vergadering staat voor woensdagavond 17 januari gepland. 
Aanvangstijd is dan opnieuw 20.00 uur. De locatie wordt nog bekend-
gemaakt. Tijdens deze vergadering zullen de eerste resultaten van het 
onderzoek door de Gemeente bekend worden gemaakt. Ook kan dan een 
begin worden gemaakt met een eerste voorzichtige planning van de 
uitvoering. En niet als laatste zal het belangrijke thema hoe aanvullende 
financiële bronnen gevonden kunnen worden onder de loep worden 
genomen. Iedere belangstellende is van harte welkom! Tussentijds is het 
mogelijk bij vragen of opmerkingen contact op te nemen met Carina de 
Witte, Stichting Welzijn Achtkarspelen ‘het Achtkant’ in Surhuisterveen, 
telefoonnummer 0512-368501.

opgenomen cd vond dan ook goede 
aftrek bij het publiek. Als bonus 
vormden in de avonduren  de met 
kerstbomen versierde Julianalaan 
en Schoolstraat een illustere en 

Strenge aanpak 
vuurwerkovertreders
Wie handelt drijft in illegaal vuurwerk en daarmee betrapt wordt, kan 
rekenen op een strenge aanpak. Op het vroegtijdig afsteken van vuur-
werk staan eveneens flinke boetes. Met deze maatregelen probeert de 
politie ook dit jaar weer de vuurwerkoverlast zoveel mogelijk te 
beperken.

Officieel mag alleen op 31 december vanaf 10.00 uur 's ochtends tot 2.00 uur 
's nachts vuurwerk worden afgestoken. De politie gaat met name op de 
komende koopavonden extra controleren op naleving van deze regel. Wie 
wordt betrapt op het afsteken van vuurwerk, jong of oud, kan rekenen op een 
flinke boete. Gaat het om illegaal vuurwerk, en is de overtreder minderjarig, 
dan komt deze in aanmerking voor het HALT-project. 

Tiplijn verklapt illegale handelaars
Daarnaast let de politie ook scherp op de handel in vuurwerk. De Tiplijn 058-
2133333 is een onmisbaar instrument om illegale handelaren op te sporen. 
Daarbij komen soms grote partijen illegaal vuurwerk boven water. Zo werd 
vorig jaar een aantal (volwassen) handelaren gepakt die tussen de 
vierhonderd en duizend kilo illegaal vuurwerk hadden opgeslagen. De 
boetes die deze handelaren krijgen liegen er niet om: op deze manier wil het 
Openbaar Ministerie de handel in levensgevaarlijk vuurwerk zoveel mogelijk 
ontmoedigen.

gezellige entree voor de kerst-
markt. Het initiatief van de 
buurtbewoners om de straten 
rondom de Kerstmarkt in kerstsfeer 
te verlichten, werd alom geprezen. 



Voorstraat 26
9285 NS Buitenpost

Tel. 0511 - 544177

Schoonheidssalon
‘Reflection’

JAN DE JONG   VERHUIZINGEN    ZUIDHORN
 TEL. 0594 502073                                                        FAX. 0594 505805

  nationale en internationale verhuizingen
 geconditioneerde inboedel en archief opslag
 overzee verpakking en verzending voor emigratie
 ERKENDE   VERHUIZERS    VOOR      ALLES         EN
IEDEREEN
 WWW. JANDEJONG.NL                   NEN–EN–ISO  9002                   INFO@ JANDEJONG. NL

 Buitenpost                         Bernhardlaan 27                    tel. 0511 543003

V&B 
Uw vuurwerkadres

Christinastraat 1

Lever voor 24 december 
uw vuurwerkbestelling in, 
en u ontvangt bij 
besteding van f 50,- gratis

bij besteding van f 100,- 
ontvangt u gratis

Voor de kinderen hebben wij prachtig kindvriendelijk 
vuurwerk, bijv. een bijzonder leuk Shogun-pistool 
voor f 5,95 (nu al verkrijgbaar)

 V&B- vuurwerk: veilig en betrouwbaar !!

Wij wensen u prettige kerstdagen 

en een voorspoedig 2001

Chaletbouw Lauwersland bouwt Chalets van 
topkwaliteit. In diverse uitvoeringen, voor een 
aantrekkelijke prijs. Daarbij ligt de nadruk op 

duurzaamheid, afwerking en gerieflijkheid. Met uw 
wensen t.a.v. materiaalkeuze en inrichting kan rekening 
worden gehouden. Neem daarom snel contact met ons op 

en laat een sprookje werkelijkheid worden.
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Mijn ouders gingen vanuit het lage 
midden van Friesland in 1928 naar 
het voormalig Nederlands Indië. 
Daar ben ik in 1939, vlak voor de 
oorlog, geboren. Na drie jaar 
kwamen de Japanners op Java. Alle 
Nederlanders die er woonden, 
werden geïnterneerd. Wij ook; eerst 
in een kamp in Bandoeng, later in 
Batavia. Ik was toen drie jaar en 
daarom mocht ik, samen met mijn 
jongere zusje bij mijn moeder in het 
vrouwenkamp. Mijn twee oudere 
broers gingen naar een jongens-
kamp en mijn vader moest als 
krijgsgevangene op allerlei plaat-
sen verblijven. Het laatst in Tjilatjap. 
De capitulatie op 15 augustus 1945 
bracht geen vrede, want na twee 
dagen riepen de Indonesiërs de 
onafhankelijkheid uit en brak er een 
nieuwe periode van onrust aan. De 
Indonesiërs vochten niet alleen 
tegen de Nederlanders, maar ook 
onderling. Ambon en ook Atjeh 
eisten  onafhankelijkheid. 

Drie jaar in kampen
We moesten in de kampen blijven 
en de Japanners moesten ons be-
schermen tegen de Indonesiërs. 
We hadden het er heel slecht. Ik 
herinner me hoe de Japanners, om 
ons te plagen, Gibbons, een soort 
mensapen, op ons afstuurden, die 
ze eerst vals hadden gemaakt. Dan 
vluchtten wij als kinderen naar 
binnen. We woonden vlak bij de 
poort van het kamp Tjideng. Toch 
zijn we er goed doorheen gekomen, 
lichamelijk en geestelijk. Vanuit dit 
kamp, ik ben daar van de in totaal 
drie jaar kamptijd drie maanden  
geweest, gingen we terug naar 
Bandoeng, waar ik tot halverwege 
mijn 13de jaar gewoond heb. 

Fries in hart en nieren
We hebben daar nog een bataljon  
Friezen meegemaakt, dat daar 
gelegerd was. Ze kwamen soms bij 
ons op bezoek en eens namen ze 
zelfs mijn broers mee naar de film. 
Bandoeng was een ruim aan-
gelegde stad en je kon vanuit de 
stad de bergen in naar Lembang, 
waar we met onze ouders op 
vakantie gingen. In de kampongs 
ben ik nooit geweest en ik kan wel 
zeggen, dat ik nooit echt wortel heb 
geschoten in Indonesië: ons gezin 
was en bleef echt Fries. Op mijn 
twaalfde keerden we terug naar 
Nederland, waar we in Leeuwarden 
gingen wonen. Ik ging naar de Rijks-
HBS. Tussen twee haakjes: mijn 
vader die leraar was en les gaf op 
verschillende middelbare scholen, 
evenals aan de MTS, ontmoette 
mijn vrouw Minny eerder dan ik, 
want zij zat op de meisjes-HBS en 
had daar les van hem.

Succes, een cafetaria in de 
Brugstraat, waar ik wel eens ging 
eten in  plaats van in de Mensa, 
waar het eten op zijn zachtst gezegd 
niet erg lekker was. We gingen 
samen naar het lustrumfeest van 
Magna Pete (de studentenvereni-
ging waar zij op zat) en Vindicat 
(mijn studentenvereniging). Van 
Bernlef, de Friese studenten-
vereniging, moest ik niet al teveel 
hebben: het chauvinisme waarmee 
men Friese liedjes zong en de 
dogmatische houding t.a.v. het 
'Friese' lagen mij niet zo.
We trouwden in 1963 en gingen op 
een etage in de Jozef Israelsstraat 
wonen, in een ander pand dan dat 
van de dames de Jong.  In 1964 
studeerde ik af. Mijn vrouw was al in 
1963 afgestudeerd.

Kindergebitten vol gaten
Het was in die tijd niet gemakkelijk 
om een praktijk te kopen.; daarom 
begon ik als schooltandarts. Ik 
herinner me nog goed de eerste 
stopplaats van de bus: op het 
schoolplein van Hantumeruitburen. 
Het was in die tijd heel anders 
gesteld met de gebitsverzorging dan 
tegenwoordig. Praktisch alle kin-
deren hadden gaten in het melkgebit 
en ook al in de blijvende tanden en 
kiezen. Als er eens een kind met een 
gaaf gebit was, dan riepen we elkaar 
(we waren met twee collega's) erbij 
om naar het wonder te kijken.

vangen door de heer Arjen Was-

senaar, die ons enthousiast wist te 

vertellen over de scheepswerf in 

Kootstertille en de industriële groei-

mogelijkheden van de gemeente. 

We vertrokken en de volgende dag 

reeds werden we opgebeld  door de 

firma Dijkstra, fouragehandel en 

leverancier van kolen. Hij wilde 

graag kolen aan ons leveren en wij 

vroegen ons af hoe hij wist dat wij 

misschien in Buitenpost zouden 

komen wonen. We kwamen!

Veel te druk
Het was 1 september 1964. Het 

patientenbestand was klein -  ik bleef 

nog enige tijd schooltandarts. Na 

schoo-tijd thuiskomend, deed ik, 

geassisteerd door mijn vrouw  Min-

ny, de praktijk: in de voorkamer; de 

wach-kamer was in het zijkamertje 

aan de zijkant. In de wijde omgeving 

waren 5 tandartsen: in Zwaag-

westeinde, in Grijpskerk, in Surhui-

sterveen, in Kollum en in Buitenpost. 

In deze contreien woonden 15000 

mensen en het duurde niet lang of 

we kregen het druk, veel te druk - de 

mensen moesten soms buiten 

wachten. De praktijkkamer werd te 

klein en  te onvrij - we kregen kin-

deren en die moesten zich stil-

houden in de achterkamer. Aan-

vankelijk wilden we samen met 

dokter Veldhuis een praktijkruimte 

bouwen op het veldje dat nu de tuin 

is van het Behouden Huis. In die tijd 

was dat heel modern. Maar dokter 

Veldhuis besloot naar Zuid Afrika te 

emigreren en toen besloten  we 

maar een nieuwe praktijkruimte aan 

ons huis te bouwen - eigenlijk ook 

modern voor die tijd, want heel veel 

praktijkruimtes waren in die tijd op de 

bovenverdieping  in een slaap-

kamer. In deze praktijkruimte heb ik 

al die jaren gewerkt: een tandarts 

verdient de kost op weinig vierkante 

meters!

Liever eigen plekje
Toen dokter Venema in de jaren '70 
kwam met zijn plannen voor het 
medisch centrum, heeft hij mij 
gevraagd daarin te participeren. Ik 
gaf de voorkeur aan mijn eigen 
praktijk op mijn vertrouwde plekje, 

  Buitenposters
Een gesprek met dokter Jansma,
36 jaar tandarts èn  inwonervan Buitenpost
door Jannie Jensma-Dijkema

...sommige macho-figuren zijn in de stoel soms 
niets waard...ze komen breed binnen en gaan  dan 
tijdens de  behandeling  onderuit...

Met Venema in de 
collegebanken
Na de HBS ging ik meteen tand-
heelkunde studeren in Groningen. 
De eerste twee van de zes jaren 
studie gingen gelijk op met de 
medicijnstudie. Ik heb toen in de 
collegebanken gezeten met Harry 
Venema; dat bleek trouwens pas 
toen we elkaar hier tegenkwamen 
als (bijna) buren, toen hij hier arts 
werd. Ik woonde in de Jozef Israels-
straat op kamers bij twee dames de 
Jong. Deze dames kwamen uit 
Buitenpost! Hun ouders waren loge-
menthouder in hotel de Roskam tot 
na de eerste wereldoorlog. Zij ver-
telden mij veel over het Buitenpost 
van rond de eeuwwisseling.

Wars van chauvinisme
 In het tweede jaar van mijn studie 
leerde ik Minny kennen. Dat was in 

Enthousiaste ontvangst

Toen kwam Buitenpost in zicht - 

1964. Er waren hier twee tandarts-

en: dokter Heslinga, hield  op dins-

dagmiddag praktijk in het Groene 

Kruisgebouw, en Sjoerd van der 

Hem, hij woonde in wat nu ons huis 

is, werkte hier op vrijdagmiddag en 

zaterdagmorgen. Voor de rest werk-

te hij in Amsterdam, waarheen hij 

ook vertrok toen we de praktijk over-

namen. In juni gingen we naar het 

huis kijken en we vonden het met-

een mooi. We dronken een kopje 

koffie in hotel de Roskam (waar de 

dames de Jong zo mooi over verteld 

hadden) en kwamen op het idee 

eens naar het gemeentehuis aan de 

overkant te gaan voor wat meer 

informatie. Daar werden we ont-

evenals dokter Jan Hazenberg. Ik 
gaf wel medewerking aan de vesti-
ging van een nieuwe praktijk van 
tandarts van der Wal in het medisch 
centrum. Een groot deel van mijn 
patiënten heb ik aan hem kunnen 
overdragen; hij heeft hiervoor het 
centrum uitgebreid.

Verloren zaak
Toen ik hier begon, hadden veel 
mensen een zo verwaarloosd gebit, 
dat het een verloren zaak was. Er 
viel niets anders aan te doen dan 
extraheren. Ik heb in het begin veel 
prothesen gemaakt; daarnaast 
natuurlijk ook vullingen  gelegd en 
(relatief weinig) stifttanden  inge-
bracht. Maar zelden kwam ik een 
kind met een gaaf gebit tegen. Dat 
werd langzaam aan anders. De 
tandheelkundige kennis breidde 
zich sterk uit in de loop der jaren. 
Ziekten aan het kaakbot en het 
tandvlees, waardoor tanden en 
kiezen los gaan staan, werden beter 
beheersbaar door bijvoorbeeld 
tandsteen-verwijdering, flossen, 
fluoriden en andere voeding. Men 
kan nu kunstwortels in de kaak 
aanbrengen; bovendien betaalt het 
ziekenfonds meer behandelingen 
uit dan vroeger. Door al deze 
ontwikkelingen is het veel en veel 
drukker geworden in de praktijk en 
zijn de gebitten van tegenwoordig  
in een veel betere staat. Ik was blij, 
toen er in de jaren '80 in Harkema, 
Kootstertille en Kollum praktijken 
(bij)kwamen.

Groeiend tekort aan 
tandartsen
Er zijn nu veel te weinig tandartsen. 
Dat komt door de sluiting van vier 
tandartsopleidingen, toen er te veel 
opleidingsplaatsen waren. In opper-
ste wijsheid heeft men dat indertijd 
niet goed berekend in Den Haag. Ik 
denk dat het tekort in de komende 
jaren nog groter zal worden, omdat 
veel tandartsen met pensioen gaan. 
Men probeert dit op te lossen door 
hulpkrachten op te leiden: mond-
hygiënistes en preventie-assi-
stentes. Het is wettelijk toegestaan 
dat zij bepaalde tandheelkundige 
handelingen verrichten onder ver-
antwoordelijkheid van de tandarts. 
Ik denk dat mijn patienten hier wel 
even aan  zullen moeten wennen. 
Sommigen zijn al 30 jaar en zelfs 
langer bij mij in praktijk geweest - ik 
heb altijd alles zelf gedaan.

Tijd voor mezelf

Het leven biedt meer dan alleen 
werken. Ik houd niet om gezond-
heidsredenen op, maar omdat ik 
nog graag van alles wil doen sa-
men met mijn vrouw, mijn kinderen 
en kleinkinderen. |Ik heb een brede 
belangstelling: in het begin van het 
computertijdperk, toen je nog geen 
modules kon kopen, ontwierp ik 
mijn eigen administratiepro-
gramma voor mijn eigen computer. 
Nog altijd interesseer ik me voor 
computers, maar ook voor foto-
grafie, wandelen, schilderen, klus-
sen, tuinieren, filosofie, kuns-
tgeschiedenis en:  ik wil nu graag 
mijn eigen tijd eens indelen!

Kunstgebit á la crême
In de 36 jaar dat ik tandarts 
geweest ben heb ik veel gekke 
dingen meegemaakt. Heel in het 
begin kwam er een oud vrouwtje 
met een prothese, waar niet veel 
meer van overgebleven was dan 
een rose klomp tanden en kiezen. 
Wat was er gebeurd? Ze had het 
willen schoonmaken en daarom 
had ze het in een pannetje op het 
petroleumstel gezet en...vergeten. 
Het had daar een tijd staan 
pruttelen en koken! Een andere 
vrouw kwam aanzetten met het 
gebit van haar moeder: of dokter 
dat even passend kon maken voor 
haar, dan kon zij dat nog wel 
dragen. En dan die oude broer en 
zus. Er moest een tand getrokken 
worden bij de broer. Zijn zuster 
begon mij in te lichten over zijn 
medicijngebruik: pillen voor te 
hoge bloeddruk, pillen voor te lage 
bloeddruk, voor de maag, voor de 
pijn, voor het bloed en....als laat-
ste: voor de sex.

Uitstervend ras
Als ik terugkijk vind Ik dat ik altijd 
goed heb kunnen werken en dat 
kwam ook dankzij de grote inzet 
van mijn zes assistentes. Ze 
bleven altijd lang en het contact 
met hen is gebleven. Als tandarts 
kan ik zeggen, dat ik tot een 
uitstervend soort behoor, namelijk. 
als  iemand die zijn praktijk aan 
huis heeft.



Henk ten Hoor opent nieuw 
filiaal "Van onder tot boven 
goed”

Afgelopen maand werd weer een pand 
gevuld in het Buitenposter winkel-
centrum. Met Henk ten Hoor heeft 
Buitenpost een welkome aanvulling op het 
winkelbestand gekregen. Filiaal-manager 
Thea Buurstra heeft al diverse keren 
gehoord, dat "dit precies is wat Buitenpost 
nodig heeft". De weken dat de winkel nu 
draait kan al een groot succes worden 
genoemd. "Er worden de komen-de jaren 
nog meer winkels van Henk ten Hoor 
geopend. De uitstraling van de winkels is 

dan ook wat luxueuzer en moderner geworden en dat slaat ook in Buitenpost goed aan. Het is een echte 
sneupwinkel, waar mensen zich op hun gemak voelen". Met name om het mooie pand en de ligging is 
voor Buitenpost gekozen. Tijdens de extra koopavond op donderdag 21 december is nog de 
gelegenheid om wat nieuws aan te schaffen voor de feestdagen. 

Beautycentrum Balsemien keert terug naar Kuipersweg
 
De schoonheidssalon was tot voor kort nog gevestigd in de winkel van DA-drogisterij Balsemien. De 
reden om weer terug te keren naar de Kuipersweg is volgens eigenaresse Jikkemien Bok, "dat klanten 
van de schoonheidssalon altijd via de winkel moesten en dat wordt wel eens als minder prettig ervaren." 
Deze aanwinst voor Buitenpost biedt meer privacy. Bovendien is de ruimte veel groter geworden en dat  
bood mogelijkheden voor een infraroodsauna en de stoomdouchecabine. "Daar werd steeds vaker naar 
gevraagd." Een afspraak om eens lekker te ontspannen en verwend te worden kan, zoals altijd, gemaakt 
worden in de drogisterij.

Portemonnee kwijt? VOOR EEN ENERGIEKE
VAKANTIE!

Parket / Tapis
Planken

Laminaatvloeren
Schuren

Lakken / olieën
Reparatie

Eiken rustieke Boeren plankenvloer inclusief leggen 
en afwerken

vanaf. 169,00 per vierkante meter

Amerikaans hard maple prime
vanaf 239,00 per vierkante meter

Robijn 18 breed
vanaf 199,00 per vierkante meter

Marbau 17 of 18 cm breed
vanaf 189,00 per vierkante meter

Jatoba 17 of 18 cm breed
vanaf 189,00 per vierkante meter

ONZE SPECIALITEIT: vaste vloeren met 10 jaar garantie

Eiken Rustiek in wisselende breedte (tapis)
209,00 per vierkante meter

In vaste breedte 17 of 18 cm
239,00 per vierkante meter

STUNTAANBIEDING:

Eiken visgraat TAPIS met band en bies
240,00 per vierkante meter

Wij zijn een Gilde parketzaak. Elk door U gewenst patroon 
kan door ons gemonteerd worden.

Kerkstraat 24-1, 9285 TB, Buitenpost
Tel. 0511 - 54 00 77   fax 0511 - 54 01 81
Gevestigd in het oude De Boer gebouw

 Snackbar           Eetcafé 

‘t Twaspan
Bestel voor de feestdagen salades:

6 Huzarensalade 5,00 p.p.
6 Rundvleessalade 6,00 p.p.
6 Zalmsalade 6,00 p.p.

 Nu ook voor al uw catering!

Kerkstraat 40, Buitenpost
Tel: 0511 - 542564  Fax: 0511 - 540111

Alle top merken onder één dak

Bedrijvigheid

D.A. Drogisterij ‘Balsemien’
Nijenstein 11

9285 NV Buitenpost
Tel./fax 0511 542063

Schoonheidssalon ‘Balsemien’
Kuipersweg 13

9285 SN Buitenpost

Tai-Chi-Tao cursus start 9 
januari om 9.15 uur in 

Fitness-centrum Bodyline te 
Buitenpost.

Inlichtingen: mevrouw B. van ‘t 
Land tel. (0512) 519671 of 

www.tai-chi-tao.nl
Webadres: www.tai-chi-tao.nl

Vanaf 1 januari 2001 zijn  wij ook maandags open van 15.00-22.00 uur



Spuiters te Buitenpost

Wie spuit het meest
te weinig wie water vreest

grote branden komen te kort
spuiten is geen droge sport

De hoofden bij elkaar
en spelen op de brainstorm snaar

de ambtenaren en de brandweerman
kwamen met een sterk beleidsplan

Extra training in de praktijk
stellen het nieuwe beleid in het gelijk

snel en efficient werken
zal de veiligheid van een ieder versterken

Bluswatervoorzieningen zijn beperkt
daarom wordt er met een beleidsplan gewerkt
meer brandkranen en andere waterbronnen

plus toenemende professionaliteit hebben dan van het vuur gewonnen

PEVADKO

De Vereniging voor Plaatselijk Belang 
Buitenpost

Adres:
PBB
Postbus 30
9285 ZV  Buitenpost

Spreekuur PBB:
Elke derde woensdag van de maand, tussen 19.00 en 20.00 uur, in de 
Openbare Bibliotheek in de Kerkstraat.
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Verkoop strijkers goed 
Voor tien uur werkstraf
Vuurwerkoverlast. Net als Sinterklaas, de kerstboom en oliebollen, 
hoort het bij de decembermaand. Meestal is het de jeugd die zich 
schuldig maakt aan vuurwerkovertredingen. Jongeren die hiervoor 
gepakt zijn, worden aangemeld bij het bureau HALT. De straffen liegen 
er niet om: als je tussen de 16 en 18 jaar bent en betrapt bij de verkoop 
van strijkers, kun je rekenen op tien uur werkstraf.
 
Het HALT-bureau Friesland, dat in Leeuwarden is gevestigd, krijgt haar 
'klanten' het hele jaar door aangeleverd door de politie. In december komen 
daar dan de vuurwerkovertreders ook nog bij. In de praktijk gaat het vooral 
om jongens. "Meisjes zien we hiervoor eigenlijk niet", vertelt HALT-
medewerker Cootje den Baas. "Vuurwerk leeft bij meiden blijkbaar niet zo." 
Onder vuurwerkovertreding wordt onder andere verstaan: te vroeg vuur-
werk afsteken, in het bezit zijn van illegaal knalgoed, of het verkopen van 
vuurwerk. Hoewel het allemaal verboden is, variëren de straffen per 
overtreding.

Wie niet horen wil…
Bij het HALT-bureau wordt de strafmaat bepaald aan de hand van een lijstje. 
"Iemand van zestien die honderd strijkers op zak heeft, krijgt bijvoorbeeld 
een werkstraf van vier uren", leest Cootje den Baas voor. "De zwaarste straf 
staat op verkopen van strijkers", gaat ze verder. "Iemand tussen de 16 en 18 
jaar krijgt hiervoor een werkstraf van tien uren." De straf bestaat of uit het 
maken van een werkstuk of dat de jongere bij de gemeente aan het werk 
wordt gezet. "Ze moeten dan bijvoorbeeld opruimen, of de plantsoenen 
bijhouden", vertelt Den Baas. "Het mag geen zwaar werk zijn, maar ze 
moeten het natuurlijk wel voelen."

Vuurwerkovertreding: andere regels
Wie voor een overtreding bij het HALT-bureau terechtkomt, hoeft nog niet 
bang te zijn voor een strafblad. Natuurlijk is het niet zo dat delinquenten 
onbeperkt de kans krijgen om met een alternatieve straf hun fout recht te 
buigen. "Jongeren komen twee keer bij een HALT-bureau, daarna volgt een 
normale rechtsvervolging", aldus Den Baas. Voor vuurwerkovertredingen 
geldt deze regel niet. "Voor dit soort overtreders hanteren we soepeler 
regels", vertelt de HALT-medewerker.  Het is echter wel zo, dat jongeren bij 
een herhaalbezoek aan het HALT-bureau automatisch een zwaardere straf 
krijgen. "We bewaren alle namen in de computer", waarschuwt Cootje den 
Baas. "Recidieven krijgen meteen vier uur extra."

Afschrikwekkende lessen
Onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen', geeft het HALT-bureau 
momenteel op verschillende scholen voorlichting. In die lessen wordt 
bijvoorbeeld uitgelegd wat het verschil is tussen legaal en illegaal vuurwerk 
en waarom dit illegale vuurwerk zo gevaarlijk is. Lefgozertjes die in eerste 
instantie stoer praat hebben, zingen al snel een toontje lager als de video 
wordt gestart. "Onze video voor het middelbaar onderwijs bevat een aantal 
akelige beelden", vertelt Den Baas. "Daar schrikken die baasjes van zestien 
vaak wel van."  Het HALT-bureau hoopt dat praktijkverhalen samen met 
beelden van afschrikwekkende verwondingen de scholieren voldoende 
waarschuwt. Cootje den Baas beseft echter dat er altijd jongeren zijn die 
denken dat een ongeluk hen niet zal overkomen. "Er zitten jammer genoeg 
altijd een paar bij die toch weer met vuurwerk gaan experimenteren.”

Voor dieren hoeft 
Vuurwerk niet zo nodig
Het is 31 december, twee minuten voor middernacht. Met mijn gezinsleden 
kijk ik gespannen naar de klok. Nu nog maar anderhalve minuut en dan 
kunnen we los met het vuurwerk! Af en toe klinkt er al een enorme knal in 
onze straat. Onze huisdieren begrijpen niets van al die opwinding. De hond 
staart diep ongelukkig over zijn voorpoten de huiskamer in. Hij kruipt bij elke 
knal ineen, knippert bij iedere lichtflits met zijn ogen en huivert als er een 
vuurpijl jankend voorbij vliegt. Onze twee katten hebben zich de hele avond 
al niet laten zien. Ze zijn weggekropen onder het dressoir, waar ze zich veilig 
wanen voor het vuurwerkgeweld. Nee, voor hen hoeft al dat geknal met Oud 
en Nieuw niet….

Rotjes, strijkers, vuurpijlen, Bengaals vuur en sterretjes. Traditioneel luiden 
we het oudejaar met veel vuurwerk uit. Helaas vallen daarbij ieder jaar 
slachtoffers. Niet alleen onder mensen, maar ook onder dieren. "Veel 
honden en katten zijn bang voor vuurwerk", vertelt Froukje Bekkema, 
assistent in de dierenartspraktijk Kollum-Buitenpost. "De dieren kunnen 
zelfs zo schrikken van knallen dat ze in paniek de straat oprennen. De kans 
is dan groot dat ze ergens tegenaan lopen, aangereden worden of geraakt 
worden door een vuurpijl." Bekkema geeft huisdierbezitters dan ook de 
volgende tips: 
!Laat de hond uitsluitend aangelijnd uit. Op 31 december kunt u de hond het 

beste 's avonds voor 22.00 uur uitlaten.
!Houd uw kat in huis. Belangrijk: zorg ervoor dat alle ramen en deuren 

gesloten zijn!
!Doe een kokertje of naamplaatje met adres aan de halsband van uw hond 

of kat.
!Als u vuurwerk afsteekt, doe dit dan alleen tijdens de jaarwisseling, dus 

even na middernacht.
!Zorg ervoor dat er tijdens het afsteken van het vuurwerk ten minste een 

persoon bij de dieren blijft.
!Als uw dier erg bang is voor vuurwerk, kunt u het kalmeringstabletjes 

geven. Deze zijn verkrijgbaar bij de dierenarts.
!Gedraag u zo normaal mogelijk als er vuurwerk wordt afgestoken. Zo laat u 

uw dier zien dat er niets is om bang voor te zijn.
!Steek nooit vuurwerk af in de nabijheid van dieren. Ook dieren in een 

weiland kunnen schrikken en zich in hun angst verwonden of 
ongelukken veroorzaken.

Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u altijd bellen met de 
dierenartspraktijk, 0511-451449.

HALT voorkomt strafblad

Om te voorkomen dat jongeren 
meteen een strafblad krijgen als ze 
een keer de fout ingaan, zijn de 
bureaus HALT in het leven geroe-
pen. HALT staat voor Het ALTer-
natief. Deze bureaus bieden jong-
eren een a l te rna t ie f  voor  
vervolging en eventueel veroor-
deling. De straf bestaat uit het 
vergoeden van de schade, met 
daarnaast een werkstraf. Als de 
jongere zich heeft gehouden aan 
de afspraken met het HALT-
bureau, kan hij of zij weer met een 
schone lei beginnen. Wilt u meer 
weten over HALT, dan kunt u 
bellen met het HALT-bureau 
Friesland,  058-2333800.

Vuurwerkveilig: kwestie
van goede keuzes

Nieuw cultureel 
initiatief in 
Buitenpost !

Al enige tijd zijn drie 
inwoners van Buitenpost actie 
bezig met het initiatief  om een cul-
turele commissie voor Buitenpost 
op te richten. Deze commissie 
heeft de bedoeling zou zich in 
kunnen gaan  zetten voor het 
strevenr om in de maanden van 
september tot en met april een 
aantal culturele activiteiten tot 
stand te brengen. Dit  als aan-
vulling op het al bestaande 
culturele aanbod in Buitenpost. 
Gedacht wordt aan bijvoorbeeld 
een muziekmiddag in de kerk, of 
Rients Gratema in The Point. 
Graag zou de commissie ook 
speciale middagen voor kinderen 
op het programma zetten. 

Op dit moment is de 
commissie eigenlijk nog onder-
bemand. Wij denken dat deze 
groep termijn uitgebreid zou 
moeten worden naar ongeveer 
zeven personen.Wie doet mee?! 
Voor informatie over deelname 
kunt u contact opnemen met 
Sabina van Dijk, bestuurslid van 
Plaatselijk Belang Buitenpost, 
telefoonnummer 0511-543565.

Dinsdagavond 12 decem-
ber heeft de nieuw samengestelde 
feestweek-commissie van Buiten-
post  in het Koartling zijn eerste 
vergadering gehad. Deze verga-
dering was onder leiding van  Jolle 
Kronenburg van Plaatselijk Belang 
Buitenpost. Het bleek  een  posi-
tieve en productieve vergadering. 
Het blijkt dat een een groepje 
enthousiaste mensen bereid is om 
hett voortouw te nemen bij de 
organisatie en is van plan er stevig 
de schouders  onder te zetten om   
u weer een klinkende feestweek u 
aan te kunnen bieden.

De commissie bestaat uit 
nu uit elf personen te weten: Dhr. T. 

Hoekstra, Mevr. R. Woudstra, Dhr. 
S. van der Veen, Dhr. A. de Jong 
(Kollumer Courant, motortoertocht), 
Dhr. E. Hoving, Mevr. J. Bok (Buvo), 
Mevr. B. Veenstra, Mevr. S. van Dijk 
(Secretariaat en Plaatselijk Belang), 
Dhr. A. P. Idema (Paardensport), 
Dhr. J. Kommerie (Ringrijden), Dhr. 
van der Meulen (Penningmeester). 
Wij kunnen het natuurlijk niet alleen! 
Daarvoor is uw hulp nodig! Wij 
vragen u als Buitenposters dan ook 
met ons mee te denken! Ideeën en 
opmerkingen kunt u altijd kwijt in de 
brievenbus van de Binnenste Buiten 
ter attentie van Sabina van Dijk. U 
kunt haar natuurlijk ook even bellen 
op telefoonnummer 543565.

Vanaf nu zullen wij u 
iedere maand op de hoogte 
proberen te houden via de Binnen-
ste Buiten. Zo kan iedereen op tijd 
aan de weet komen welke activi-
teiten gepland staan. Wij kunnen u 
nu alvast vertellen dat de lichtroute 
hoog op de lijst staat. Ook het 
vuurwerk staat weer op ons ver-
langlijstje en wie weet  gaan we 
zelfs met zijn allen Bunjee-jumpen. 
Zeker is dat ook de ouderen en 
kinderen een plek in deze feest-
week zullen krijgen.

Buitenposters kom op 
en laten we proberen er weer een 
onvergetelijke Feestweek van te 
maken!

Eerste vergadering feestweek-commissie 
Buitenpost

Het assortiment is ook dit jaar 
weer enorm. Zelfs al gaf het einde 
van het millennium vorig jaar  
een reden  extra voor een oog-
verblindende  en oorverdoven-
de oudejaarsavond. Dit jaar lijkt 
er niet voor onder te gaan doen.

Door middel van publiciteitscam-
pagnes wordt er steeds prik-
kelender op de risico’s van het 
vuurwerk gewezen. De overheid 
gaat  steeds alerter te werk in  de 
bestrijding van de overlast en  de 
verkoop van illegaal en gevaarlijk 
vuurwerk. Toch is hoeft voor het 
feestelijk uitluiden van het jaar door 
vuurwerk geen aanpassing van de 
verzekering noodzakelijk te zijn. 
Met een keuze voor kwaliteits-
vuurwerk, het gebruik van de juiste 
middelen om het af  te steken en 
goede voorlichting is er heel veel 
aan preventie te doen. Bovendien 
maken diverse overheidsmaat-
regelen en het verantwoorde-
lijksbesef van de verkoper ook 
duidelijk verschil.

Veiligheid voorop
Aan het woord is Sicco Brouwer van 
V&B sport die sinds december 1998 
in Buitenpost vuurwerk verkoopt. 
Op dat moment waren geen andere 
middenstanders hierin meer actief 
en was het een goed moment om 

de verkoop toch in ons dorp te 
houden. Aan het besluit zaten wel 
diverse consequenties vast. Net als 
elke andere legale verkoper ont-
stond de verplichting om het 
vuurwerk op een veilige plek op te 
slaan en te verhandelen. Dit leidde 
tot de inbouw van een bunker en 
verschillende brandwerende voor-
zieningen in de werkplaats. De 
goede handel geeft nu zelfs tot de 
aanleg van een sprinklerinstallatie 
aanleiding.

Voorverkoop
Veel vuurwerk wordt  in de voor-
verkoop verkocht. Naar een eigen 
schatting al bijna de helft van de 
omzet daarin. Op 28, 29 en 30 
december vindt de feitelijke verkoop 
plaats. Goed contact met de klanten 
is heel belangrijk. Niet alleen met 
mensen van boven de twintig jaar 
die overwegend voor het mooiere 
werk kiezen. Maar ook met  de 
jongere klant van boven de 16 die 
meer experimenteel ingesteld is en 
zich toelegt op de meest effectvolle 
knal. De grote keus op het gebied 
van het grondvuurwerk en  vuur-
pijlen wordt steeds meer verge-
makkelijkt  door in de fabriek samen-
gestelde pakketten. Het aanbod 
wordt gecompleteerd door specifiek 
voor de jongste jeugd gemaakte  
veilige en onschadelijke attributen. 

Ondertussen gaan de voorberei-
dingen voor de snel naderende 
feestdagen door. Een gecompu-
teriseerd verkoopsysteem moet een 
vlotte verkoop bevorderen tijdens de 
hectische slotdagen van het jaar.  
Maar temidden van alle kleurige 
verpakkingen superlatieve be-
namingen overwegen we toch nog 
even de charme van de ouderwetse 
carbidbus. Dat knalde toch ook 
mooi.
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Onderstaand gedicht van Jitske Veenstra uit Buitenpost is één van de 
25 gedichten die zijn opgenomen in het gedichtenbundeltje "Op een 
droom scheepgaan 2000".  Dit gedichtenbundeltje is verschenen naar 
aanleiding van de tweede Slauerhoffpoëzie-wedstrijd, georganiseerd 
door de Stichting Herdenking J.J. Slauerhoff. Een geweldige prestatie 
als men bedenkt dat er meer dan 200 inzendingen waren. 

MIJN DROMENVANGER

Mijn dromenvanger klingelt zacht, 
en vangt mijn dromen in de nacht.

Mijn gedachten blijven hangen, 
zelfs mijn onbewust verlangen. 

Mijn dromenvanger bewaart mijn dromen,
Totdat ze eens uit zullen komen. 

Jitske Veenstra

Inspiratie
Een column voor creatieve 
Buitenposters. Een ruimte gevuld met 
korte verhalen, gedichten, tekeningen 
e.d. Bent u geïnspireerd, stuur uw werk dan op naar 
de redactie.

de fotoklus vroegtijdig te kunnen klaren 
vergeefs. De aanblik door de trapsgaten 
naar beneden is vanaf elke antieke 
ladder weer griezelig. Bovendien 
wringen onze 20e-eeuwse lijven zich 
ook nog eens vast moeizamer dan voor 
de bouwers door de beperkte ruimtes. 
Gezelschap van muizen, spinnen en 
ander ongedierte ontbreekt tot onze 
blijdschap maar ook tot onze tegen de 
verwachting in. De laatste steile trap 
leidt naar een zwaar deksel die de 
betonnen vloer op de hoogste etage 
afsluit. Frisse lucht komt ons tegemoet 
in het werkvertrek van de luidste stem 
van Buitenpost: de torenklok die in 1957 
geïnstalleerd werd. De galmgaten zijn 
met metalen gaaswerk afgesloten (te-
gen vogels en vleermuizen). De ruimte 
tussen de schotten in de galmgaten is 
maar smal en maakt een mooie over-
zichtsfoto praktisch onmogelijk. Ik 
bedenk dat het voor de Duitsers in de 2e 

De aanleiding was onschuldig. Het leek ons, de wereldoorlog geen belemmering was om er een 
redactie van "de Binnenste Buiten", leuk een uitkijkpost te vestigen. Volgens pakes verhaal werden 
foto te maken van de Kerkstraat maar dan wel van hieruit onderduikers in de Buitenposter Mieden 
uit vogelperspectief. De plek waar dit het beste ontdekt en bij de opsporingsactie die volgde sneuvelde 
gerealiseerd zou kunnen worden lag eigenlijk een treinstaker, een goede kennis van de familie. De 
voor de hand. De toren van de Nederlands- inscriptie in de klok zelf geeft ook een hint naar die 
Hervormde kerk: het monument dat zijn naam periode. Een bronzen voorganger werd in 1943 
aan de straat gaf; al was het in de vroeger tijd: geconfiisqueerd om omgesmolten te worden in de 
Kerkelaan. Met de vriendelijke medewerking Duitse oorlogsindustrie. Eendrachtig handelen van de 
van de kosteres werd op een late namiddag in hele dorpsgemeenschap na de oorlog zorgde voor een 
november een expeditie van drie, de schrijver nieuwe klok. Deze sneuvelde helaas ook al spoedig bij 
dezes, de fotograaf en zijn assistente, de reis de torenbrand van 1956, waaraan overigens verder niets 
omhoog aanvaard. meer herinnert. De verdere woorden op de klok zijn een 

kerstpuzzel op zich. Harrie, de foto-
graaf, kijkt met verbazing naar een 
ontsierende scheur in de klok. We 
spreken af de verantwoordelijke per-
sonen onmiddellijk te verwittigen. In 
het schemer is de sfeer in de oude 
klokkekamer er één om als kerstkado 
te verpakken; en dat is op de voo-
rpagina dan ook gebeurd. Het is bijna 
vier uur en verdere overwegingen 
stellen wij uit want wij vermoeden dat 
het uurgeluid oorverdovend zal zijn.  
Ook het afdalen blijft onverminderd 
een uitdaging en het oeroude advies 
getrouw richten wij onze blik zoveel 
mogelijk omhoog. Op de eerste 
verdieping weer aangekomen ont-
dekken wij bij nadere het nader in 
ogenschouw nemen diverse hand-
schriften op het uurwerkhuisje. 
Buitenposters en werklui hebben in de 
loop van veel voorbije  jaren een 
memento aan zichzelf in het door de 
tijd verkleurde hout achtergelaten.

Buiten-gewoon in Buitenpost Erop en eronder
Het is eigenaardig dat ook bijzondere plekken na er Na praktisch bovenin te zijn geweest willen we ook nog 
vaak aan te zijn voorbijgaan niet meer opvallen. even onderin kijken. Met grote afstand het oudste 
Toch heeft de toren altijd een dominante plaats bouwproduct in Buitenpost, het onderste deel van de 
gehad en eigenlijk nog steeds in de platte 'sky-line' toren is waarschijnlijk uit de 12e of 13e eeuw, en al 
van het landelijke Buitenpost. Bij het openen van eeuwen centrale plek in Buitenpost. Honderden jaren 
het piepende hek komt als het ware het aroma van terug hebben Spaanse soldaten hier nog vertoefd en het 
de tijd, veel tijd, je tegemoet. Veel generaties Bui- afbranden van de toenmalige kerk veroorzaakt. De 
tenposters liggen in rangorde in de traditioneel- muren in de kelder zijn bijna twee meter dik, dragers van 
christelijke oost-west richting om de kerk heen op 35 meter steen erboven. De eigenaardige, zware en 
het einde der tijden te wachten. De opschriften van ietwat benauwde atmosfeer overvalt mij. Misschien 
de grafstenen laten bekende namen zien, maar hebben de misdadigers die in voorbije tijden tijdens hun 
dan van honderd jaar of langer terug. De buiten- reis van de gevangenis van Leeuwarden naar Groningen 
kant van de toren en de kerk kunnen als enig bouw- hier af en toe onderdak hadden daaraan bijgedragen. Nu 
werk in ons dorp bij mij een sterk gevoel van zit op de zondagen de zondagsschool hier op een 
massiviteit en standvastigheid oproepen. Bij het andere manier ook de zonde te overdenken. De 
bouwen ervan was dat vast ook de bedoeling. verleiding in de kerk zelf te kijken is groot maar daar 

hebben wij eigenlijk geen tijd meer voor. Typisch 20e 
Een hele klim eeuws. Als ik de deur achter mij dichttrek heb ik het 

gevoel weer in het heden te stappen.Met het ondergaan van de zon en het slechtere 
licht krijgen wij haast om de toren te beklimmen. 
Het eerste stuk stenen trap is eenvoudig. Op de 
eerste verdieping treffen wij het houten uur-
werkhuisje aan en als verder vervoer omhoog, tot 
onze verbazing, een lange houten ladder. In mijn 
verbeelding vooraf had ik mij een schijnbaar 
oneindig wentelende enge stenen trap omhoog 
voorgesteld, maar die was blijkbaar te duur. We 
overwegen dat hoogtevrees voor de bouwers van 
de toren ook een onpraktische vorm van luxe was 
en dus volgen wij manmoedig in hun voetstappen. 
Na de eerste ladder volgt een tweede. Stof en 
steenslag dwarrelt ons tegemoet. De zware muren 
laten zien dat de toren in haar geschiedenis een 
steeds voort-durend bouwproject is geweest. 
Dichtgemetstelde ramen, oude stenen, nieuwe 
stenen daar weer bovenop en verschillende 
metselstijlen wijzen daarop. De volgende etages 
zijn niet meer dan lege, stoffige, houten vloeren  
die her en der wantrouwig kraken. Handgrepen en 
reddingslijnen ontbreken. Bovendien is de hoop 
onderweg een geschikt open raampje te vinden om 

Kerstlied

Wildi horen singhen
Enen soeten sanc

Van Jesus, die ic geerne saghe
Al wordet lanc,

Ende hoe hi in der eersten nacht
In eere cribben wert ghelacht

Al onverborghen?
Die een reine hertken heeft,

Die en derf niet sorghen.

Ende doe Heer Jesus  gheboren wert,
Doe wasset cout,

In tween ouden hosen
Hi ghewonden wert.

Daer stont een esel en een rint,
Die hoeden Maria haer lieve kint

Ende onsen Heren.
Die hem so wel ghedienen can,

Hi lones hem sere.

Jesus wert besneden
Nae der ouden ee.

Woudes u niet verdrieten,
Ic songhes u mee.

Dat werden die heilighe drie coninghe  
ontwaer.

Si brachten oren offer daer
Ende oren gaven.

Si baden dat weerde kindekijn
Om sine ghenade.

Joseph doe den esel nam
Al bi den toom.

Wat vant hi aen den weghe staen?
Een dattelenboom.

'Och eselken, du moetste stille staen,
Wi willen die dattelen plucken gaen,

Wi sijn seer moede.'
Die dattelenboom ter eerde neech

In Marien schote.

Maria las die dattelen
In haren schoot.

Joseph was een out man,
Dats hem verdroot.

'Maria, laet die dattelen staen,
Wi hebben noch veertich milen te gaen,

Het wort seer spade.'
Wi bidden dat weerde kindekijn

Door sine ghenade.

Joseph nam dat eselkijn
Al bi der hant.

Si quamen bi scoonre sonnen
In dat Egiptenlant.

Egipten is een seer goede stat,
Daer Joseph ooc die herberghe bat

Seer ellendich.
Maria die span veel goedes gaerns

Mit haren handen.

Maria die conde spinnen
Dat vrouwelijn.

Joseph die conde timmeren,
Si gheneerden sich fijn.

Doe Joseph niet meer timmeren can,
Doe was hi also ouden man,

Hi haspelde garen.
Jezus droech dat gaernken te huus

Den riken en de armen.

Dit keer een heel oud 
kerstlied. Het is een anoniem 
lied, d.w.z. niemand weet wie 
het geschreven heeft. Maar het 
werd wel door iedereen 
gezongen:, want in de 
middeleeuwen zong men veel 
en graag. Of het ooit hier in 
onze contreien gezongen werd, 
weten we ook niet. In ieder 
geval kunnen we het nu  in de 
dorpskrant lezen.

VERTALING: 
Wil je een mooi lied horen 

zingen over Jezus, die ik liefheb, 
ook al wordt het een lang lied, hoe 
hij op de eerste nacht in een krib 
werd gelegd, open en bloot? Wie 
een zuiver hartje heeft, hoeft niet 
bezorgd te zijn

En toen Heer Jezus gebo-
ren werd, toen was het koud. Hij 
werd gewikkeld in twee oude 
kousen. Daar stonden een ezel en 
een os, die waakten over Maria en 
haar lieve kind, onze Heer. Iemand 
die hem zo goed dient, die beloont 
hij wel rijkelijk.

Jezus werd besneden, 
overeenkomstig de oude wet. Zou 
het u niet verdrieten, dan zong ik er 
meer over. De heilige koningen 
kwamen het te weten. Zij brachten 
daar hun geschenken en hun 
gaven. Zij vroegen het edele kindje 
om zijn genade. 

Jozef nam toen de ezel bij 
de teugel. Wat zag hij langs de weg 
staan? Een dadelboom. 'Ezeltje je 
moet stil staan. Wij willen hier 
dadels gaan plukken. Wij zijn erg 
moe.'Die dadelboom boog zich tot 
in Maria's schoot.

Maria verzamelde de da-
dels in haar schoot. Jozef was een 
oude man; dat speet hem.'Maria, 
laat die dadels hangen, we hebben 
nog veertig mijl te gaan. Het wordt 
erg laat'. Wij bidden het heilige 
kindje omwille van zijn genade.

Jozef nam het ezeltje aan 
de hand. Zij kwamen op klaarlichte 
dag in het land van Egypte. Egypte 
is een zeer goede plek, waar Jozef 
om onderdak verzocht, zeer ver 
van huis. Maria spon veel goed 
garen met haar handen.

Maria die kon spinnen, dat 
vrouwtje! En Jozef die kon tim-
meren. Ze verdienden mooi de 
kost. Toen Jozef al zo'n oude man 
was, dat hij niet meer timmeren 
kon, wond hij het garen op. Jezus 
bezorgde het garen bij armen en 
rijken aan huis.

Een tijdreisje in 'de alde wite’



Sex, drugs en rock en roll
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Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost “It Koartling”
Schoolstraat 31, 9285 NE Buitenpost Telefoonnummer: 0511 541214

Beheer: Arjen Heidbuurt 
Jongerenwerker: Koen van der Linden
Cursuswerk: Lidy Plantenga 0511 543189
Jongerenwerk: Nynke Gerritsen  0511 541323
Kinderwerk: Johan Kootstra 0511 541322

"Het Edelsmeden"

Begin september tijdens 
de open dag bezocht ik het 
activiteitencentrum 't Koartling. Alle 
activiteiten die de komende 
wintermaanden zouden plaats-
vinden, werden duidelijk en 
breeduit gepresenteerd. Al wan-
delend door het  koste l i jke 
gebouwtje proefde ik de gemoe-
delijke en prettige sfeer. Uit het 
aanbod van alle mogelijkheden en 
het enthousiasme waarmee Rintje 
Tromp ‘zijn cursus’ verkocht, deed 
mij besluiten het edelsmeden te 
gaan beoefenen... niet wetende 
wat ik me op de hals haalde. Daar 
zat ik dan met twee linkerhanden te 
kijken naar en kast vol gereed-
schappen, machines en ...... 7 

Jongerensoos it Koartling
Kerstvakantie helaas gesloten

Ja jongens en meisjes uit Buitenpost en omstreken ook wij zijn 
aan vakantie toe en daarom is de jeugdsoos vanaf de kerst tot vrijdag 5 
januari gesloten.Dus vrijdagavond 5 januari is de jeugdsoos wel open 
voor alle jongeren vanaf 14 jaar.

After School soos!
Elke vrijdagmiddag is de jeugdsoos open van 14.30 uur tot 17.00 

uur, voor alle jongeren vanaf 12 jaar. De koffie staat klaar, de 
vrijwilligsters staan er klaar voor!!! Maar…. er komt niemand.Nu denk je 
natuurlijk:  Wat moet ik daar dan!! In de huiskamer zit een groepje 
jongeren magic te spelen. Heb je altijd al magic willen spelen maar had je 
geen tegenstanders, kom langs en speel mee. Dan kom je via de 
tussendeur in de jeugdsoos. Met de muziek op de achtergrond kun je 
samen met je vrienden en vriendinnen onder het genot van een bakje 
koffie of thee plannen maken voor het weekend, je kunt tafelvoetballen, 
kaarten of gewoon lekker onder uitzakken in de bank.

Kom eens langs in de jeugdsoos want deze is er voor jullie. En je 
kunt beter in de jeugdsoos zitten dan buiten staan te kleumen in de regen.

Denk je vaak: er is niks voor ons te doen!
Als je het hier mee eens bent en je bent ook nog tussen 12 jaar en 

14 jaar lees dan verder. Ik ben jongerenwerker in Buitenpost en hoor vaak 
dat er niks voor jullie te doen is. Dit is niet goed en daar moet wat aan 
worden gedaan. Maar wat willen jullie? Daarom heb ik het volgende 
bedacht: ben je tussen de 12 jaar en 14 jaar en heb je een leuk idee kom 
eens langs op vrijdagmiddag of vrijdagavond dan kijken we wat er 
mogelijk is.

Lees deze Binnenste Buiten goed door dan zie je dat er 5 januari 
vanaf 14.00 uur ook wat voor jullie te doen is in it Koartling. 

OPENINGSTIJDEN JEUGDSOOS
Maandagavond 19.30-22.00 uur Hardline soos

Woensdagavond 19.30-22.00 uur Soos
Donderdagavond 19.30-22.00 uur Soos

Vrijdagmiddag 14.30-17.00 uur After School soos en magic club
Vrijdagavond 19.30-23.00 uur Discotheek it Koartling (14 t/m 21 jaar) 

Jeugdtoneelclub heeft er plezier in!

Opnieuw een seizoen  jeugdtoneelclub. Net als vorig jaar 
maar dit jaar met een extra tintje. Met een nieuwe  professionele 
dramadocente in de persoon van  Aukje de Boer. Samen met mij als 
assistente hopen we er een leerzame cursus voor de 13 leden van te 
maken. In onze visie is  te leren toneelspelen een goed middel is om 
jeugd voor te bereiden op een zelfverzekerd en onafhankelijk 
optreden in allerlei situaties.

Als men aan een jeugdtoneelcursus denkt zien de meeste 
mensen een groepje jeugd een toneelstuk van Shakespeare 
instuderen. Maar in de werkelijkheid gaat er ook van alles van vooraf. 
Niet iedereen kan gelijk toneelspelen. Je moet leren om je in te leven 
in een rol. Een belangrijke basis van drama (=toneelspel) is dan ook 
verbeelding. En hiermee wordt een beroep gedaan op het  
verbeeldingsvermogen, de fantasie. Ik zal even een voorbeeld geven 
van een opdracht die we in de les hebben gebruikt: er zijn een aantal 
personen uit een tijdschrift geknipt zonder tekst erbij, de kinderen 
moeten gaan zeggen wat er het eerst bij hun op komt als ze die foto 
zien en bedenken hoe hij of zij heet en wat voor beroep hij of zij heeft. 
Als het gedeelte van het oefenen van het verbeeldingsvermogen een 
beetje onder de knie is gaan we verder met dit te koppelen aan een 
toneelstuk. Dus de fantasie of verbeelding wordt tot uitdrukking 
gebracht door middel van een toneelstuk te spelen. Om weer even 
een voorbeeld te noemen ga ik terug naar mijn hierboven genoemde 
voorbeeld. De persoon die bedacht is door het kind zou kunnen 
worden uitgebeeld door middel van een interview. Het kind gaat zich 
helemaal  inleven in de bedachte persoon van het tijdschrift. 

Het is ook de bedoeling dat deze groep die we gevormd 
hebben aan het einde van deze cursus een eindtoneelstuk gaan 
uitvoeren. Ook gaan wij een open middag houden voor de ouders van 
de jeugd om te laten zien wat we nou zoal precies doen op een middag. 
We hebben een 
actieve en  gezel-
lige groep van 13 
kinderen in de leef-
tijd van 8-12 jaar 
gevormd bestaan-
de uit 10 meisjes en 
3 jongens in de 
leeftijd van 8 tot 12 
jaar. Een leuke 
cursus van It Koart-
l i n g  m e t  e e n  
duidelijk educa-
tieve functie!

Ylse Veenstra

TeenDrive 11-14 jaar 
vrijdag 5 januari

In de donkere dagen na Kerst en Oud en Nieuw is er voor de 
jeugd van 11 tot en met 14 jaar een lichtpunt om naar uit te kijken. 
Speciaal voor deze Jonge Jongeren is er door de tienerwerkgroep 
van 2 tot 6 uur een TeenDrive georganiseerd. Een middag bol van 
activiteiten! Het betekent een hele middag met de mooiste films op 
groot scherm. Keuze is er uit meer dan 10 spannende en komische 
speelfilms. Denk eens aan Titanic, Indiana Jones of Cannonball Run! 
De volumeknop staat op volle kracht voor de disco in de jeugdsoos. 
Met de beste DJ's uit de regio en je favoriete muziek. En in de hal 
vinden verder ook nog de nodige activiteiten plaats. Je kunt er effe 
darten, een pot tafelvoetbal spelen of gewoon lekker kletsen en wat 
drinken aan de bar. 

Tijdens het feest kun je aan de aanwezige 
vrijwilligers vertellen wat we in de toekomst meer 
voor jullie kunnen doen. Wij staan open voor veel 
verschillende andere activiteiten. Streetdance, 
Country-line of een beauty-avond zijn ideeën die 
we al hebben. Maar er is vast meer. En misschien 
kunnen wij je vertellen wat jij daaraan zelf ook kunt 
bijdragen. 

Vroeger was het nog wel 
lollig, die sex, drugs en rock en roll. 
Niet dat het zo vrijgevochten was 
als de vermaledijde term doet 
vermoeden, maar enige vrijheid 
namen we wel. We hadden niet van 
die enge ziektes of agressieve 
middelen. Nu is dat anders, we zijn 
doorgeschoten en de jeugd van nu 
moet dat ontgelden. Als je nu de 
term: "sex, drugs en rock en roll" 
ziet staan, betekent dat altijd een 
waarschuwing.

Zo ook de themaweek 
voor de jeugd, die werd afgesloten 
met een voorstelling van theater-
sportgroep "De Noordsterren". We 
zagen een clubje van vier mannen 

en een vrouw  die improviserend 
aan het toneelspel gingen, terwijl ze 
voortdurend de zaal erbij betrokken. 
Ze droegen t-shirts met een glas bier 
erop geprint, met de tekst "Ken je 
maat". Humor is hun methode en het 
publiek ligt dubbel bij de scene over 
de kapotte vibrator die wordt 
teruggebracht naar de klanten-
service. Bij het graf van Elvis Presley 
swingen en zingen de acteurs, die 
door het publiek rollen aangewezen 
hebben gekregen. Zelfs de liedjes 
zijn geïmproviseerd. De jeugd joelt 
mee. Maar de zaal is muisstil als een 
mooi en sexy meisje in de kroeg aan 
een jongen duidelijk maakt dat ze 
bier drinken niet stoer vindt. Ze 

vertelt over een vorig vriendje, dat 
heel aardig en lief was als hij alleen 
met haar was. Maar toen hij later zijn 
vrienden tegenkwam en aan de zuip 
ging, liep het glad verkeerd af. De 
actrice zingt aansluitend een 
prachtig liedje over een jongen die 
eindelijk een meisje ontmoette waar 
hij echt iets voor voelde, maar haar 
verloor door zijn stomme macho 
gedrag met veel bier en geweld. We 
huiveren met z'n allen, daar in die 
jjongerensoos van It Koartling.. 

Het publiek blijkt danig 
enthousiast. "Zoiets zouden we 
vaker moeten doen" verzuchtten ze 
naderhand.

Nynke Gerritsen

Kerstboodschap

Of ik als voorzitter na-
mens it Koartling een kerst-
boodschap wilde schrijven. Een 
kerstboodschap! Dan moet ik 
denken aan de koningin, omringd 
met chocolademelk en kerststol. 
Een brandende kaars op de 
achtergrond. En dan met plechtige 
stem het jaar de revue laten 
passeren: over wat er allemaal 
goed is gegaan en over wat we het 
volgend jaar beter moeten doen.

Gelukkig is het bijzonder 
goed gegaan in it Koartling dit jaar. 
Er komen steeds meer bezoekers 
en er zijn steeds meer mensen die 
het leuk vinden te helpen met wat 
er ook maar gebeuren moet. 
Vrijwiligers heten die mensen. Een 
naar woord, het lijkt alsof je je 
willoos naar de slachtbank laat 
leiden. Terwijl je juist zo ontzettend 
veel plezier en gezelligheid kan 
hebben met elkaar. En je 
bovendien veel voldoening krijgt 
door iets te doen voor een ander. 
Dat klinkt zalvend, maar dat mag 
omdat het Kerst is. We zijn lief voor 
de kinderen en de jeugd. Het 
kinderwerk doet indrukwekkende 
dingen voor het dorp en heeft een 
theaterclub onder professionele 
leiding. Ze doen veel meer, blijf 
deze rubriek maar goed volgen. Er 
komt steeds meer jeugd, in steeds 
meer pluimage. Voor bijna elke 
subcultuur is nu zowat een groep-
je. En als ze hun rommel niet oprui-
men, krijgen ze op hun lazer. 

En dan nog de ouderen. 
Die hebben het druk. Er zijn ook 
zoveel cursussen. It Koartling kan 
nog wel een vleugel gebruiken om 
iedereen een plaats in de herberg 
te gunnen. Rest nog één zaak. We 
willen namelijk heel graag meer 
uren voor het jongerenwerk, lieve 
Gemeente. Okay, we zullen er 
geen ruzie over maken, maar... It 
Koartling is voor ons allemaal, niet 
waar? Ik wens u allen heel fijne 
dagen en een goed en verdraag-
zaam 2001.

Nynke Gerritsen

vrouwen. Rintje en ik de 2 enige 
mannen. Maar Rintje is de baas en 
heeft de leiding. Ik duik stilletjes 
achter m'n zaagplankje en maak me 
zo klein mogelijk. Onderuit gezakt 
kijk ik rond. Rintje is druk. Hij 
probeert ons het zagen, vijlen, bui-
gen, schuren, solderen en polijsten 
bij te brengen. De figuurzaagjes 
fabrikant beleeft gouden tijden. Af en 
toe vliegen tijdens het polijsten de 
werkstukken door het leslokaaltje. 
Vera probeert dan weer eens een 
stout kunststukje uit te halen! Maar 
wat we allemaal in een zo'n korte 
periode van 8 lessen tot stand weten 
te brengen hield ik niet voor mo-
gelijk. Dikke pret dus zo nu en dan. 
Nou ja... het moet gezegd dat Rintje 
wel eens in moest grijpen. Hij 
commandeerde ons dan in 't hoog 
Fries weer tot orde. Gelukkig had ik 

naast mij Ypie als geweldige 
ruggesteun en vroeg haar dan om 
de moeilijke Friese woorden in 't 
Nederlands te vertalen. Kortom voor 
mij een dubbele cursus en ik hoop 
dan ook dat er een vervolg op zal 
komen. Prima werk bestuur, prima 
werk Rintje Tromp!

Maar apropos, 't volgende 
schiet mij met dit schrijven weer te 
binnen. Toen wij enige jaren geleden 
van Velp naar Buitenpost ver-
huisden (we hadden dat tien jaar 
eerder moeten doen) stuurde een 
schildersvriend van mijn vrouw ons 
bijgevoegd prentje toe. Nou ja, hij 
kon het niet weten. 

Leo
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Tradi t iegetrouw en 
bijzonderl in sfeer had Sint 
Nicolaas een enerverende entree 
in Buitenpost op 18 november. 
Nog maar kwalijk in Nederland 
gearriveerd, ging hij recht-
streeks door naar onze plaats om 
te laten zien dat zijn feest 
onverminderd van de bovenste 
plank blijft. Zelfs al liggen heden 
ten dage de concurrenten op de 
loer.

Na binnenrijden van het 
dorp bij de Jeltingalaan volgde de 
ontvangst op het bordes van het 

Gouden potlood voor win-
naars Kerstkaarten actie 
Op dinsdag 28 november is in basisschool de fontein het gouden potlood 
uitgereikt aan de winnaars van de kerstkaarten actie. 

Wethouder Postma van onderwijs van de gemeente Achtkarspelen reikte de 
prijzen uit. In de weken daarvoor waren de kinderen druk bezig geweest met 
de kerstkaarten actie. In elke groep werd er getekend en geverfd om zo een 
mooie kerstkaart te maken. Daarna werd in Buitenpost door de kinderen de 
kerstkaarten verkocht. Zo werd er geld ingezameld voor uitbreiding van de 
speelmogelijkheden op het plein van de school. En met succes. Want door 
de vele mensen die hebben ingetekend op de kerstkaarten kon op het plein 
een mooie basketbalpaal worden geplaatst. Daarnaast bleef er nog geld 
over om een schenking te doen aan de stichting Redt een Kind. Terwijl de 
kinderen op pad gingen om 'hun'' kerstkaarten te verkopen werd door een 
deskundige jury uit elke groep een winnaar uitgekozen. Van deze acht 
mooiste kersttekeningen is een echte kerstkaart gemaakt. En op 28 
november was het eindelijk zo ver. In een feestelijke bijeenkomst maakte de 
wethouder van onderwijs, mevrouw Postma, de namen bekend van de acht 
gelukkigen. Hun tekening zal nu als kerrstkaart het hele land door gestuurd 
worden. Als aandenken kregen de kinderen hun eigen tekening in een 
mooie lijst en een gouden potlood. 

Je l t i ngahu is .  Burgemees te r  
Schmidt heette  de heiligman 
namens de hele bevolking welkom. 
Met veel plezier en een scherp oog 
voor de actualiteit wist de Sint 
enkele gevatte maar ook duidelijk 
geinteresseerde opmerkingen te 
plaatsen. Daarna volgde de rondrit 
door het dorp, onder begeleiding 
van drumband Bumata en paard-
rijvereniging 'de Postruters'  en met  
veel enthousiaste ouders en kinde-
ren aan de kant.

 In 'it Koartling' aan-
gekomen gaf de Sint aan de in grote 
getale aanwezige jongste jeugd van 

B u i t e n p o s t  t w e e m a a l  e e n  
uitgebreide ontvangst. Meer dan 
225 kinderen maakten er gebruik 
van. Tijdens de eerste ontvangst 
verzorgden Ylse Veenstra en Hieke 
Nauta een fraai voorprogramma met 
hun poppenspel. Peuterjuffrouw 
Tinie hield met haar muziek de sfeer 
er bovendien voortdurend en onve-
minderd in. Tijdens de tweede 
ontvangst klonk de enige wanklank. 
Tot ontsteltenis van alle aanwezigen 
was plotsklaps de staf en het boek 
van de Sint verdwenen. Krachtdadig 
optreden van de aanwezige poli-
tieagent Roel Gebben wist dit 
probleem in korte tijd op te lossen. 
De verantwoordelijke jeugdige per-
sonen gaven als excuus dat zij de 
voorwerpen voor het toilet hadden 
gevonden en deze net naar de 
politie zouden brengen. De kin-
dermassa was hier niet van onder de 
indruk en liet duidelijk hun mis-
noegen blijken. Zout was het loon 
voor de toch wel sympathieke onver-
laten. Sinterklaas was, ondanks dat 
er weer een jaartje is bijgekomen, 
onverminderd energiek en enthou-
siast. Voor alle aanwezigen was er 
een presentje en de Pieten lieten 
ruimschoots delen in het snoepgoed 
in hun snoepzakken. Een mooi feest 
als resultaat van goede samen-
werking van de activiteiten-
commissie van de BUVO en de 
vrijwilligers van het kinderwerk It 
Koartling.

Sinterklaas op dreef bij intocht

Rolladeschotel en stoofpeertjes in 
Haersmahiem

Kerstpuzzel

Kaarslicht flakkert door de 
ramen van de grote zaal van 
Haersmahiem. Als je naar binnen 
loopt, komen zachte klanken van 
dwarsfluit en viool je tegemoet. 
Alles ademt al de kerstsfeer uit. 
De bediening heeft zich in 
kerstkledij gestoken en schenkt 
a l v a s t  d r a n k j e s  i n .  V e r -
wachtingsvol geroezemoes van 
de meer dan 90 gasten komt door 
de deur naar buiten. De schalen 
met prachtig gesneden rollade 
liggen te wachten op de mening 
van kritische fijnproevers.

Haersmahiem heeft het eerste 
kerstdiner alweer achter de rug. De 
bomvolle zaal gaf wel aan hoe 
succesvol de 'Open Tafel'-diners 
zijn. De fijnproevers kwamen deze 
keer zeker aan hun trekken. De 
knapperige witlofsalalde, de boter-
zachte peterselie-aardappeltjes en 
de Franse sperzieboontjes met ham 
werden dan ook uitvoerig geprezen. 
Ook muziekliefhebbers kregen waar 
voor hun geld. Liesbeth Ylstra 
(dwarsfluit) en Gerdien Leguyt 
(viool) waren verantwoordelijk voor 
de muzikale omlijsting. De be-

diening werd uitstekend verzorgd 
door personeel van Haersmahiem 
en studenten van de Friese Poort. 
"We hebben weer volop genoten", 
merkte één van de gasten op. En een 
ander vertelde "dat ze hier al jaren 
komen" en het is echt "aan te raden". 
Maar niet alleen in de maand 
december kan men in Haersmahiem 
terecht. Elke maand staat er weer 
een nieuw  menu op tafel.   

Januari-menu
Het menu voor de Open Tafel  op 17 
januari is alweer bekend. Deze keer 
wordt er een vlees- en visdiner op 
tafel gezet. Vooraf wordt er een 
heldere groentesoep opgediend. Het 
hoofdmenu bestaat uit gebakken vis 
met vissaus of een krokante kip-
schnitzel met vleesjus.  Hierbij 
worden gekookte aardappelen, patat 
frites, mexico-mix, bloemkool à la 
crème en een rauwkostsalade 
geserveerd. Een Deense vla com-
pleteert het geheel. 

Geïnteresseerd?
Het diner begint om 12.15 uur en de 
kosten bedragen ƒ15,-. U kunt zich 
via het telefoonnummer 0511-
549898 opgeven.

De gasten laten het zich smaken.
Foto: redactie / Harrie Slagter

Kerststallen in Gemeentehuis 
tot en met 3 januari

ten toon

Op de kerstmarkt mochten ze 
zich al in grote belangstelling 
verheugen, nu stelen ze 

 in de grote hal van 
het gemeentehuis de show. Meer 
dan 50 verschillende kerststallen 
van over de hele wereld zijn er te 
bewonderen.

Jelkje Kloosterman-Pilot en Thijs 
Oomens uit Buitenpost zijn de 
eigenaren van de twee verschil-
lende verzamelingen die zijn 
vertegenwoordigd. Samen hebben 
ze meer dan 150 kerststallen in hun 
collectie. Voor deze tentoonstelling 
is een klein deel uitgekozen om in 
deze kerstperiode de liefhebber 
een fraai uitje te bezorgen. De grote 

al vanaf 
11 december

en kleinere stallen zijn verspreid 
over diverse tafels en uitgestald in 
een drietal grote vitrinekasten . Het 
is interessant te zien hoe gelovigen 
en kunstenaars op verschillende 
plekken op de wereld een eigen kijk 
op het kerstverhaal laten zien.

Kaartjes naast de verschillende 
objecten geven het land van 
herkomst aan. Frankrijk, Italië, 
Rusland, Israël, maar ook Afri-
kaanse en Amerikaanse landen 
staan vermeld. Vanzelfsprekend 
konden Friesland en Holland ook 
niet ontbreken. De meeste stallen 
zijn hoogtepunten van creativiteit op 
de vierkante centimeter. In sommige 
gevallen lijkt een vergrootglas goed 

van pas te komen om de fijne details 
beter te kunnen bekijken.

Tot en met drie januari heeft u nog de 
tijd om een sfeervol kerstkijkje in het 
Gemeentehuis aan de Stations-
straat te komen nemen. De toegang 
is  overigens gratis.
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Fietstoerclub Buitenpost e.o. 
houdt zaterdag 13 januari 2001 
voor de eerste keer een veld-
toertocht vanuit Bakkeveen. De 
vereniging wil naast de succes-
volle veldtocht uit Surhuis-
terveen nog een toertocht voor 
onze  ATB'ers organiseren.

De tocht leidt de deelnemers langs 
een met bordjes gepijlde route 
door de bossen en over de heide. 
In de route zullen slechts enkele 
kilometers verharde weg opge-
nomen zijn. Verder zal er gebruik 
worden gemaakt van bospaadjes, 
ruiterpaden, landerijen, ruw ter-

Competitiesucces voor 
tafeltennisvereniging TTC
De tafeltennisvereniging is opgericht op 26 augustus 1986 en telt ca. 45 
leden (25 senioren en 20 junioren), waarvan 70% uit de plaats 
Buitenpost en 30% uit de regio Achtkarspelen. Tien jaar is er getraind 
en gespeeld in de gymzaal van Buitenpost maar sinds 1996 heeft de 
vereniging een eigen onderkomen. Met hulp van vrijwilligers en spon-
soren wordt er nu gespeeld aan de Marconistraat te Buitenpost.

Competitie
De afgelopen najaarscompetitie was erg succesvol. Maar liefst 

drie van de vier seniorenteams van Buitenpost en 1 jeugdteam behaalden 
het kampioenschap en werden vrijdagavond 1 december jl., in bijzijn van 
oud-lid en hoofdsponsor Pieter Nanning Bulthuis, door het bestuur in de 

ebloemetjes gezet! Het 1  seniorenteam, bestaande uit Gerard Broersma, 
Tjipco Alma en Sietse Bakker, werd kampioen van Friesland en zal zich 

eweer proberen te handhaven in de Noordelijke competitie. Het 2  team, 
bestaande uit Hans van der Beek, Harold van der Veen en André Folmer, 

ewerd kampioen in de 2  klas en moest daarna nog een beslissingswedstrijd 
spelen tegen de winnaar uit de andere poule, TTV Anja uit Zwaagwesteinde, 

eom zich te plaatsen in de 1  klas. Deze wedstrijd werd woensdag 6 dec. 
gespeeld in Buitenpost. Het werd een erg spannende wedstrijd, waarbij Anja 
met 3-1 voor kwam te staan, maar Buitenpost liep weer in tot 3-3 en 4-4. 
Daarna speelde Hans tegen de sterk spelende Gert Jan Wulff, die twee keer 
met 21-19 werd verslagen. Toen kon het hooguit nog gelijkspel worden en 
dan was het aantal gewonnen en verloren games bepalend. Dit was in het 
voordeel van de Buitenposters: 13 games winst en 8 games verlies. De 
laatste set hoefde daarom niet meer gespeeld te worden door Harold. 

ePromotie naar de 1  klas was een feit en dat werd daarna dan ook gevierd. 
eOok het 4  team, bestaande uit Alex Klaver, Jeroen Visser, Jan de Jong, 

eJohan Deinum en Henry Jansma, werd met ruime cijfers kampioen in de 5  
e eklas.  Bi j de jeugd werd het 3  team kampioen in de 3  klas. Oeds Willem 

Miedema, Jelle Bouwer en Dennis Wester wonnen hun laatste en 
beslissende wedstrijd  met 6-4 van de concurrent uit Ysbrechtum. De 
komende voorjaarscompetitie zullen er 5 seniorenteams en 4 jeugdteams 
meedoen. 

Nieuwe leden welkom
Het aantal jonge jeugdleden willen we graag weer uitbreiden. Daarom zal er 
in de Kerstvakantie gelegenheid worden geboden om te tafeltennissen. De 
scholen worden hiervoor binnenkort benaderd. De trainingsuren zijn op de 
dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond. De thuiswedstrijden worden door de 
jeugd op de zaterdagmiddag gespeeld. Bij de senioren worden de 
thuiswedstrijden gespeeld op vrijdagavond.Er zijn twee trainers, te weten: 
op dinsdag Gerard Broersma en op woensdag Henk Kobus.

Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter : Aan de Haan, Poelruit 18 (tel. nr.: 543739)
Secretaris : Alex Klaver, Mejontsmastraat 32 (tel. nr.: 542976)
Penningm. : Jan de Jong, De Wiek 22   (tel. nr.: 541900)
Wedstrijdsecr. : Fred Tack, Parcours 42 (tel. nr.: 541501)

Belangstellenden kunnen bij bovengenoemde personen 
informatie krijgen, of kunnen gewoon eens langs komen op één van de 
trainingsavonden. De eerste vier weken kan er gratis gespeeld worden. 
Daarna kan men beslissen of men lid wil worden.

Dit is de Spoorlaan, thans de Stationsstraat. De vrouw op de foto 
is voorzover ons bekend, de vrouw van Jochem Wijbenga, destijds 
werkzaam op het Jeltingahuis, dat eigendom was van mevrouw Kuipers-
Siccama. Wijbenga woonde in het deels zichtbare huis rechts op de foto.

Het tweede huis werd bewoond door Anne Boersma, ambtenaar 
ter secretarie en vertegenwoordiger van wijnhandel Onnes uit Groningen. 
Deze woning is enkele jaren geleden afgebroken, het nieuwe pand wordt 
nu bewoond door de familie T. Evenhuis.

Het kleine huis werd door mevrouw Van der Molen bewoond; 
hiernaast woonde de gemeente-ontvanger de heer Bottema.
In het laatste pand woonde meelhandelaar Sikkema, de laatste jaren werd 
dit huis bewoond door de familie M.J. Kramer.

A. van Lune

Hoe het vroeger was

Sport kort

Alle kampioenen van TTV - Bulthuis/
Buitenpost in de bloemetjes gezet:
voor v.l.n.r.: Jelle Bouwer, Dennis Wester 
en Tjipco Alma.
midden v.l.n.r.: Pieter-Nanning Bulthuis 
(hoofdsponsor), Oeds-Willem Miedema, 
Harold v.d. Veen, Gerard Broersma,  Jan 
de Jong, Aan de Haan (voorzitter), Hans 
v.d. Beek, Sietse Bakker en André 
Folmer.
achter v.l.n.r.: Alex Klaver en Jeroen 
Visser.
 Johan Deinum en Henry Jansma waren 
niet aanwezig bij het maken van de foto.  

Foto: redactie/Harrie Slagter

rein, heuvels en leuke afdalingen. 
Het zijn dus geen keurig ge-
plaveide routes.

De deelnemers kunnen 
kiezen uit een tweetal afstanden. 
Er is een korte ronde van 30 kilo-
meter en er is een langere route 
van 40 kilometer. Voor de laatst-
genoemde is een betere conditie 
vereist. De start van de veld-
toertocht vindt plaats vanuit de 
voetbalkantine aan de Mjunsterwei 
14 in Bakkeveen. Kleedruimtes en 
douches zijn aanwezig. Na afloop 
kan men de fiets reinigen. Er kan 
gestart worden tussen 9.00 en 
10.00 uur.

Veldtoertocht in 
Bakkeveen

Werkgroep het Behouden 
Huis organiseert een unieke ten-
toonstelling van het werk van de 
schilder Joop Kloek. Deze schilder 
woonde en werkte tijdens en na de 
tweede wereldoorlog in het Simke 
Kloostermanhûs in Twijzel, waar hij 
een groot oeuvre tot stand bracht. 
Hij was o.a. leraar van de kunste-
naars uit de groep  'Yn 'e line', zoals 
Klaas Koopman, Derk Holman, 
Sjoerd Huizinga, Jaap Rusticus.  
Van de laatste drie van deze 
kunstenaars stelde Het Behouden 
Huis een tentoonstelling samen in 
januari van het vorig jaar, eveneens 
in het gemeentehuis van  Buiten-
post.

Het werk van Joop Kloek is 
uitgebreid. en zeer veelzijdig. Hij 
maakte o.a. portretten, stillevens, 
landschappen. Dikwijls trok hij erop 
uit , soms samen met zijn leerlingen, 
om in de natuur te schilderen.  Soms 
maakte hij 'stokjes-tekeningen', 
afgesneden wilgentakjes werden 
gebruikt als penseel. Alle door hem 
beoefende technieken  zullen te 
zien zijn op de tentoonstelling, 
evenals voorbeelden van al zijn 
thema's en genres. 

Zo zijn er bijvoorbeeld  
enkele ontroerende portretten te 
zien van oorlogskinderen, land-

schappen uit de omgeving en 
aquarellen. Een groot deel van zijn 
schilderijen heeft hij verkocht. 
Gelukkig is het de werkgroep gelukt 
een gedeelte hiervan te achter-
halen. Veel medewerking  is 
verleend door zijn dochter Victoria, 
in het Simke Kloostermanhûs 
geboren op bevrijdingsdag 1945, 
thans wonend en werkend in 
Frankrijk. Zij stelt het werk van haar 
vader dat in haar bezit is, 
beschikbaar voor de tentoon-
stelling. Hieronder zijn enkele 
werken die nooit eerder geëxpo-
seerd zijn. Victoria Kloek heeft zich 
bereid verklaard de tentoonstelling 
te openen. Dit zal zijn op vrijdag 5 
januari a.s. Zij zal over het werk van 
haar vader en over zijn leven in 
Twijzel vertellen. 

Deze tentoonstelling is 
een unieke gelegenheid kennis te 
nemen van  het werk en leven van 
een wel heel  bijzondere  inwoner 
van Twijzel/Buitenpost.

Werk schilder Joop Kloek
in Gemeentehuis

MAAS-nieuws
Met een hele groep, vooral 

recreatief turnende leden, heeft 
MAAS het wedstrijdseizoen ge-
opend in Surhuisterveen. Daar werd 
met succes aan de Survento-
wedstrijden deelgenomen. De 
meisjes 10 en 11 jaar hebben daar 
een 4e plaats veroverd net als de 
meisjes 12 en 13 jaar. De jongens 
eindigden nog hoger, 8 en 9 jaar op 
een 2e plaats en de leeftijdsklasse 
12 en 13 jaar op een 1e plaats! Alle-
maal hartelijk gefeliciteerd met de 
prijzen.

Een week later en alweer in 
Surhuisterveen hebben de springers 
zich laten zien. Ook daar werden er 
prijzen gehaald. De groep oudere 
springers gaat zelfs door naar de 
Friese kampioenschappen. Wij 
wensen iedereen veel succes .  In de 
volgende krant komt een uitvoerig 
verslag van de “Doe-dag” voor 
jongens.

De grote wens van gym-
nastiek vereniging M.A.A.S. om in 
haar vijfenvijftigste jubileum jaar met 
nieuwe trainingspakken te komen  is 
vervuld. Met Sicco Brouwer van 
V&B-sport zijn de handen ineen-
geslagen en konden er nieuwe 
pakken worden besteld. Op bijgaan-

de foto onze verenigingsponsor 
Sicco Brouwer, Ernst-Jaap de 
Haan, leiding en bestuursafge-
vaardigde en enkele trotse 
M.A.A.S.- leden: Jelmer Bi l ,  
Frouckje Bergsma en Grytsje de 
Vries in de nieuwe outfit.

Jeugddammen in 
Buitenpost

De jeugddammers in 
Buitenpost zijn inmiddels weer acht 
weken aan de slag. Elke maandag-
avond wordt er in It Koartling fel om 
de punten gestreden. Dat was 
Sinterklaas ook opgevallen en deze 
had de sponsor van onze jeugdclub, 
De Haan Serrebouw en Kunst-
stofkozijnen uit Stroobos, een doos 
presentjes gestuurd. Deze moesten 
als prijzen dienen op een snel-
damtoernooi. De jeugdleiders Dirk 
Teitsma en Sytze Metzlar waren er 
in geslaagd een mooi programma te 
maken en er werd op vier december 
volop gedamd. 

In groep 1 werd Sake van 
der Bij winnaar met 3 punten, ge-
volgd door Emile Veenstra met 2 en 
Jelmer Wietze Brinkman met 1 punt. 
Groep 2 kende een sterke winnares 
in Joyce Zwiep met 4 punten, en 
daarachter volgden Sander de Boer 
en Anneke Broekhuizen. Meint 
Sytze Pilat was de beste in groep 3 
met het maximale aantal van 6 
punten. Laurens Nutma had de 
tweede plek en Masir Zahir en Mike 
Beulens hadden de derde prijs. In 
groep 4 was het zeer spannend: na 
loting was de eerste prijs voor Niels 
Kruyt en de tweede voor Paulus 
Hamstra en weer na loting werd Jan 
Hendrik v.d. Heide derde en als 
laatste Coby Veld. Gelukkig had 
Sinterklaas voor voldoende prijzen 
gezorgd en kon iedereen tevreden 
naar huis.

De ranglijst in de onder-
linge competitie: 1 Bert (25 pt. uit 18) 
2. Coby (25-17) 3. Niels (20-14) 4. 
Sake (16-17) 5. Jan Hendrik (14-14) 
6. Mike (14-17) 7. Laurens (13-14) 
8. Meint Sytze (11-8) 9. Jelmer 
Wietse (10-12) 10. Paulus (8-6) 11. 
Emile (8-14) 12. Sander (8-17) 13. 
Anneke (6-9) 14. Masir (4-2).

In januari wordt er weer 
gestart met het kampioenschap van 
de basisscholen te Buitenpost. Ook 
degenen die tot nu toe niet hebben 
meegedaan zijn welkom.



Tijdens de feestdagen
overheerlijke salades

- huzaren
- rundvlees

- zalm
- kip-kerrie

Graag vroegtijdig bestellen
Wordt gratis thuisbezorgd

1 kg. Rundergehakt

6,98

AUTOMATISERING

Computers - Onderdelen
Reparaties - enz.

H. de Withstraat 9
Buitenpost

Tel.: 0511 - 54 12 70 


	01
	Pagina 1

	02
	Pagina 1

	03
	Pagina 1

	04
	Pagina 1

	05
	Pagina 1

	06
	Pagina 1

	07
	Pagina 1

	08
	Pagina 1

	09
	Pagina 1

	10
	Pagina 1

	11
	Pagina 1

	12
	Pagina 1


