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voor ons dorp 
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  Ondernemen:
‘de Kruidhof’

  
 Actief: de water-
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Wegwijs in Buitenpost
Nee, de bewegwijzering is nooit het sterkste punt van ons dorp geweest. 

Wat PBB graag daaraan wil veranderen kunt u op  pagina 3 lezen.

Van de redactie

Een vereniging is meer dan de 
som van haar leden. Door een 
vereniging van financiën en per-
soonlijke inzet wordt meer moge-
lijk dan voor mensen individueel. 
Voor Plaatselijk Belang Buiten-
post gaat dit ook op, net als voor 
welke willekeurige vereniging 
dan ook. Hoewel PBB met haar 
600 leden nu nog steeds één 
van de grootste verenigingen 
van ons dorp is,  is het voor haar 
bestuur duidelijk dat aanwas van 
het ledenbestand een goede zaak 
is. Af en toe is het dus nodig om 
aan werving te doen.

Dikwijls blijkt overigens dat veel 
inwoners nauwelijks op de hoogte 
zijn met het werk van PBB. Som-
migen zijn zich zelfs er niet eens 
van bewust van dat datgene wat 
u nu leest, de dorpskrant, het ar-
beidsintensieve resultaat van een 
initiatief van Plaatselijk Belang is. 
Net als van het feit dat het ze-
venkoppige bestuur, op vrijwillige 
basis, in diverse commissies en 
vertegenwoordigingen het belang 
van Buitenpost probeert te be-
hartigen, is men in veel gevallen 
onkundig. En het gegeven dat 
PBB púúr werkt aan zaken in het 
algemeen dorpsbelang, los van 
enige politieke, religieuze of le-
vensbeschouwelijke overtuiging, 
en ook zonder enig commercieel 
belang, mag ook best nog eens 
onderstreept worden. In dit artikel 
zal geprobeerd worden in drie 
punten aan te geven waarom uw 
betrokkenheid, door het lid zijn of 
worden van PBB belangrijk is.

1. Belang-behartiger
Wat het Buitenposter belang 
precies is valt niet gemakkelijk 
te omschrijven. Voor de één 
kan dat anders zijn dan voor de 
ander. Centraal bij de belang-
behartiging is echter één woord: 
de leefbaarheid. Zich inspannen 
voor een goede leefomgeving 
voor de 5600 inwoners die 
ervoor gekozen hebben binnen 
onze dorpsgrenzen te wonen. 
Het is beslist niet zo dat PBB 
zichzelf de rol van promotor van 
Buitenpost toedicht. Klakkeloos 
dwepen met het eigen dorp of 
een ongegeneerd ellebogenwerk 
om Buitenpost een groter deel 
van de gemeentelijke, provinciale 
of landelijke koek te laten krijgen, 
is nooit haar werkwijze geweest. 
Wel is er het nuchtere besef dat 
Buitenpost dezelfde rechten en 
plichten heeft als elk andere 
gemeenschap en dat het nodig is 
dat er iemand is die deze kenbaar 
maken wil. Signaleren, informeren, 
stimuleren en meedenken is 
eerder haar manier van werken. 
Daarvoor is het nodig dat ze zich 
op de hoogte stelt van wat er aan 
meningen en ideëen leeft onder 
de in haar dorp. Dat ze betrokken 
instanties op de hoogte stelt 
van zaken die verbetering nodig 
hebben. En initiatieven neemt om 
concreet zaken van de grond te 
krijgen.

2. Representant
Dicht bij het vorige punt ligt een 
ander stuk van haar werk: ‘De 
Buitenposter’ vertegenwoordigen. 

In die rol wordt PBB regelmatig 
gevraagd een bijdrage te leve-
ren in een commissie of een 
project. Uit de afgelopen jaren 
valt bijvoorbeeld te noemen: de 
commissie voor het kunstwerk op 
het Stationsplein, de herinrichting-
commissie Kerkstraat, deelname 
aan de Federatie van Plaatselijke 
Belangen in Achtkarspelen en de 
oprichting van de Feestweekcom-
missie. Om het werk goed te doen 
is het nodig voor PBB  een ieder 
die er iets over wil zeggen de ge-
legenheid te geven. En mee aan 
de hand daarvan een afgewogen 
stem te laten horen. Soms is het 
niet eenvoudig om een duidelijke 
boodschap over te brengen. Maar 
het is nodig dat er iemand is die er 
over meepraat! Een breed draag-
vlak onder de eigen bevolking is 
daarvoor essentieel. Pas dan kan 
ze echt representatief zijn voor 
Buitenpost.

3. Werken aan leefbaarheid
Praten is nuttig, de handen uit de 
mouwen steken niet minder. PBB 
probeert door concreet zaken aan 
te pakken een zichtbare bijdrage 
te leveren aan de leefbaarheid 
van Buitenpost. Het voorbeeld bij 
uitstek is ‘de Binnenste Buiten’. De 
dorpskrant wil goede informatie 
geven over van zaken die in Bui-
tenpost spelen. Het dorpsgevoel 
versterken door mensen en orga-
nisaties voor het voetlicht te halen. 
Ruimte te bieden aan meningen 
en ideeen die in het dorp leven. 
Helpen bekendheid te geven aan 
dingen die de moeite waard zijn 

te laten zien; en die zijn er net zo 
goed hier, dan waar dan ook. En 
tot slot te Proberen iets te doen 
aan het negatieve zelfbeeld: een 
reeele maar net zo goed soms ook 
kritische kijk te geven op ons dorp. 
Ook gebruikt Plaatselijk Belang 
haar eigen middelen om initiatie-
ven in het dorp met raad en daad 
te ondersteunen. Het verantwoord 
beheer van het Leefbaarheids-
fonds valt daar ook onder. De 
realisatie van ‘ de dorpscomputer’  
en een eigen website waarop Bui-
tenpost zich aan de virtuele we-
reld kan presenteren is ook zo’n 
ambitie. Een andere kwestie waar 
PBB zich momenteel mee bezig 
houdt is bijvoorbeeld een goede 
bewegwijzering in het dorp. Er zijn 
zaken genoeg te noemen waar 
PBB zich voor wil inzetten, en hoe 
sterker de vereniging, des te meer 
wordt er mogelijk.

Hopelijk is het u uit de aange-
haalde voorbeelden duidelijk 
geworden dat Plaatselijk Belang 
Buitenpost meer is dan alleen een 
‘papieren’  organisatie. Er valt veel 
meer te vertellen over de dingen 
waar PBB zich mee bezig houdt, 
maar de kortste klap is het gewoon 
te vragen. De brievenbus van PBB 
of die van de dorpskrant is gedul-
dig.  En draagt u het Buitenposter 
belang een warm hart toe, wordt 
dan lid. Bijvoorbeeld door contact 
op te nemen met onze penning-
meesteres, Jellie Nijboer, telefoon 
of door inlevering van de bon op 
pagina 8 in de brievenbus van 
PBB of ‘de Binnenste Buiten’.

Plaatselijk Belang Buitenpost

Drie goede redenen om lid te zijn
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De Binnenste Buiten is een uitgave 
van de Vereniging voor Plaatselijk 
Belang Buitenpost. PBB is verant-
woordelijk voor de inhoud van deze 
krant en is dienaangaande aan te 
spreken als bestuur en als rechts-
persoon.

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 aan-
leveren, en niet langer dan 150 woor-
den. De redactie kan geen garantie 
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij 
behoudt zich het recht voor ingezon-
den stukken redactioneel te wijzigen 
of  niet  te plaatsen. Anonieme stuk-
ken worden niet geplaatst. 

Contactpersoon redactie:
J. Kootstra, tel. 0511 541322

Inlichtingen over advertenties:
R. v.d. Heide, Voorzoom 58,9285 MR  
Buitenpost, tel. 0511 - 543197

Vragen en klachten over de bezorging: 
J. Kronenburg, tel. 0511 - 542024

Exemplaren zijn ook af te halen in De 
Boekelier, It Koartling en de biblio-
theek.
 
Druk: Drukkerij Banda  Kollum BV
 tel. 0511 - 451341
Zet- of drukfouten voorbehouden

Kopij voor het volgende nummer inle-
veren voor 2 december 2002. De vol-
gende editie verschijnt in week 51.

     
Al Gelezen
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De stort bij Lutkepost blijft in handen 
van Ach

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons 

gemakkelijk !
Let op de kopij-
inleverdatum:

maandag 2 december 

De krant verschijnt in 
week 51

Houdt u daar ook 
rekening mee?

De verrassing op de BUVO-ledenvergadering van 29 oktober zat 
hem in de staart. In de grote zaal van ‘ the Point’  boden na de be-
spreking van het grootste deel van de agenda  drie ondernemers 
plotsklaps aan zitting te gaan nemen in het BUVO-bestuur. Een po-
sitief signaal in een periode waarin ruime keuze is aan aanpak van 
problemen voor de middenstanders.

Moeilijke tijden
Gast op de vergadering wethouder Willem van der Wal herinnerde de 
aanwezigen tijdens de vergadering nog eens aan de betekenis van de 
naam ‘ BuVo’: Buitenpost-Vooruit. Dit gebeurde als aanmoediging aan de 
ondernemersvereniging om vooral initiatief te tonen bij het oplossen van 
de problematische situatie in de Kerkstraat. Het slechte aanzicht van de 
Kerkstraat-Voorstraat, de leegstand van veel winkelruimte en het beruch-
te ‘zwarte gat’ tegenover het Nijensteinplein passeerden bijvoorbeeld de 
revue. De aanpak van de problemen verloopt moeizaam en traag, en het 
sombere economische perspectief draagt niet bij aan groot optimisme 
over de toekomst. Bij monde van Van der Wal werd duidelijk dat de rol 
van de gemeente de komende tijd ook maar heel summier kan zijn. De 
financiele aandacht is gericht op de belangrijke aanleg van de Zuid-Oos-
telijke rondweg om Buitenpost, veel ruimte voor andere zaken is er niet. 

Bestuursbezetting
Voorzitter Jan Kloosterman gaf na de pauze aan dat hij al langer de hoop 
koestert had dat zijn functie door een ander wordt overgenomen. “Op zijn 
tijd nieuwe ideeen is heel belangrijk voor elke vereniging” beargumen-
teerde hij zijn beslissing. Overigens had het bestuur in de persoon van 
Janny Veenstra al een nieuwe secretaresse gevonden. Op de oproep 
voor nieuwe mensen in het bestuur werd in eerste instantie niet gerea-
geerd, totdat Kloosterman meedeelde dat drie mensen zich in de pauze 
gemeldt hadden. Henk Bolt, Sikko Brouwer en Johan Gouma werden 
met applaus verwelkomd.

Kerkstraat, bewegwijzering en industrieterrein
Voor andere zaken die op de vergadering werden besproken wijzen wij u 
op de artikelen op pagina 9 over de Kerkstraat en het Industrieterrein, en 
het artikel op deze pagina over de bewegwijzering.

Vers bloed in het BUVO-bestuur

Rectificaties
Door een misverstand bij de drukker zijn in het vorige nummer de laatste 
regels van diverse pagina’s niet afgedrukt. Wie bieden u hiervoor onze 
excuses. Hieronder vindt u de aanvullingen op de diverse artikelen.

Cursus: van baby tot dreumes
Vaak wordt gesteld wordt dat de (jonge) ouders het tegenwoordig niet zo 
gemakkelijk hebben. De opvattingen over wat er allemaal moet en hoort 
liggen niet langer vast en dat kan ouders behoorlijk onzeker maken. Het is 
niet zo gemakkelijk om je eigen draai te vinden met zoveel verschillende 
meningen en opvattingen om je heen. Bovendien hebben ouders van te-
genwoordig vaak helemaal geen of weinig ervaring met baby’s of jonge 
kinderen, doordat de gezinnen veel kleiner geworden zijn.

Rond het eerste levensjaar gaat het kind steeds meer acties ondernemen. 
Op zijn ontdekkingstocht krijgt het regelmatig te maken met de grenzen 
van zijn ouders. Deze komen dan vaak ook tot de ontdekking dat opvoe-
den soms niet zo eenvoudig is. Het is de kunst om zodanig te schipperen 
dat het kind voldoende ruimte krijgt om te ontdekken, maar ook dat de 
ouder voldoende ruimte voor zichzelf overhoudt!

Stichting ‘het Achtkant’ uit Surhuisterveen organiseert een korte cursus: 
‘Van baby tot dreumes’. Deze cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten en is 
gratis om aan deel te nemen. In deze cursus wordt ingegaan op ver-
schillende thema’s, zoals: de ontwikkeling van het kind in zijn tweede 
levensjaar en de beleving van de ouders hiervan, de invloed van het 
temperament op het contact tussen ouder en kind, het belang van spelen 
en praten met je kind. 
De cursus wordt gegeven op de volgende data:
21, 28 november, 12 en 19 december van 19.30 tot 21.30 uur en wordt 
gehouden in ‘It Koartling’, Schoolstraat 31a. Wilt u deelnemen aan deze 
cursus? Geef u dan op voor woensdag 21 november. Voor vragen, inlich-
tingen en aanmelding kunt u contact opnemen met Froukje Braaksma op 
telefoonnummer 0512-368500 (van maandag tot en met donderdag).

Bewegwijzering
Ook u bent vast wel eens op straat aangesproken door iemand die de 
weg kwijt was. Voor een gast in Buitenpost is het dikwijls niet makke-
lijk de weg te vinden in het dorp. De beborde hulp die geboden wordt is 
dan ook zuinig uitgevoerd met een enkele plattegrond aan de Kuipers-
weg en een incidentele wegwijzer. Plaatselijk Belang gaat proberen 
hier iets aan te veranderen.

Overigens is het niet iets wat alleen voor de gemiddelde burger van belang 
is. Ook verschillende ondernemers gaven op de ledenvergadering van de 
BUVO te kennen dat men de bewegwijzering om het dorp ondermaats 
vindt. In plaats van dat het verkeer de kortst mogelijke route aangeboden 
krijgt wordt men soms zelfs omgeleidt. Als voorbeeld werd de verkeers-
paal op de rotonde aan aan Lauwersmeerweg/Van Heemskerckweg, 
noordwestelijk van Buitenpost, genoemd. Vrachtverkeer dat onderweg 
is naar het bedrijventerrein wordt door het bord misleidt en komt via een 
omweg oostelijk het dorp binnen. Het vinden van de plek van bestemming 
is dan bovendien nog steeds geen gemakkelijke opgave.

Antwoordbon
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Klaas Kamminga, vroeger slager in ons dorp,
15 jaar lang koster van de Fonteinkerk 

(advertentie)

foto’s: eigen foto’s
door Jannie Jensma-Dijkema

...We willen proberen de Buitenposter 
markt weer op de kaart te krijgen...

Open tafel 55+
Een feestelijk menu voor december: 

Vooraf:      Hertenham met verse  
                 bieslook
                 Aardappelsalade
                 Cumberlandsaus
                 Klein broodje met boter
Trilogie :    Fazantenbout
                 Wild konijn
                 Eendenbout
                 met wildsaus
                 Rodekool met appeltjes
                 Stoofpeertjes
                 Kastanjepuree
                 Pommes duchesse
Nagerecht : Suikerbroodparfait               
                   met slagroom

Plaats: Haersmahiem
Datum: 11 december
Aanvang : 17.00 uur
Kosten :  10,- 
Opgeven tot en met 6 december 
12.00 uur op telefoon 549898.

De Cammingha’s (met C en gh) wa-
ren in de 17de eeuw de bezitters van 
Ameland. In 1660 verkochten ze het 
eiland aan de Staten van Holland. De 
Cammingha’s verspreidden zich over 
Ferwert, Leeuwarden en Gerkeskloos-
ter. In het museum van Leeuwarden 
zijn nog voorwerpen van de familie te 
vinden: o.a het wapen en er is een boek 
over de familie geschreven. De Ame-
landse Pijp in Leeuwarden werd door 
de familie geschonken en daar is ook de 
Cammingabuurt. De voetbalvereniging 
in Leeuwarden heeft haar naam van de 
familie Cammingha: Cambuur. ”...Nu 
zitten in alle provincies Kamminga’s 
- mijn kinderen wonen in Zeeuws-
Vlaanderen, in Best, in Hellevoetsluis 
en straks ook in Den Haag; één zoon 
woont in Hurdegaryp. Vroeger waren 
de Cammingha’s zeevarende handels-
lieden, nu zijn ze veekoopmannen en 
slagers”, vertelt Klaas Kamminga.’

Slager Kamminga
‘Mijn vader was slager in Buitenpost 
- later nam ik de zaak over. 15 jaar 

was ik slager in de vroegere Bouwwyk 
(Herbrandastraat); we woonden op het 
hoekje. In onze tijd ging het nog zo, dat 

we eerst bij de mensen de bestellingen 
opnamen, op vrijdag en zaterdag was 
dan de meeste bezorging. 80% van de 

verkoop moest aan huis gebracht wor-
den. Wij behoorden in die tijd tot de-
genen die een telefoon hadden. Dat had 
grote voordelen voor de zaak, maar het 
nadeel was dat iedereen bij ons kwam 
om te bellen en we werden overal heen 
gestuurd om even te zeggen, dat... en 
hier kun je meest uiteenlopende dingen 
invullen: er een miskraam was, iemand 
overleden was, iemand later thuis zou 
komen, enzovoorts. We deden al deze 
boodschappen, uit angst klanten te zul-
len verliezen als we het niet deden. We 
hadden het druk, want we moesten ook 
vee kopen en slachten. Achter ons huis 
was een stukje land, waar we de koeien 
lieten lopen voor ze geslacht werden. We 
slachtten in de zaak. Het onkostencijfer 
was veel te hoog. We hadden vijf kin-
deren die moesten leren. Naast bakker 
Gouma was vroeger nog een Végé. Daar 
bracht ik mijn slagerij gedurende vijf 
jaar onder.” 

Chef in supermarkt
Kamminga besloot chef te worden in 
een supermarkt in Groningen. Daar 
moest hij weer de kost verdienen met 

praten: in- en verkopen, bemiddelen bij 
eventuele ruzies van de 32 medewerkers, 
veel telefoontjes aannemen, kortom zeer 

actief overal in de zaak aanwezig zijn. 
Hij trok zich de dingen te veel aan en 
kwam onder stress te staan; in 1978 

werd hij afgekeurd vanwege een hart-
infarct. Hij mocht niet meer werken. 
‘Het was voor mij heel belangrijk om te 
kunnen werken en nu kwam ik op non-
actief te staan - dat heeft mij ontzettend 
pijn gedaan, het heeft gemaakt dat ik 
overspannen raakte’. 

Koster Fonteinkerk 
Kamminga werd koster van de Fontein-
kerk. ‘Dat was een prachtige tijd. Ik heb 
het 15 jaar lang met veel plezier gedaan. 
Ik heb daar mensen zien lachen en hui-
len en ook bidden, er waren bruiloften 
en begrafenissen en natuurlijk de dien-
sten. De mensen denken dat de drempel 
naar de Fonteinkerk hoog is, maar die 
is absoluut gelijkvloers - iedereen is 
welkom!’

Van vele markten thuis
Kamminga was bestuurslid van de 
KNVB voor wat betreft het jeugdplan 
in Noord-Oost Friesland. Daar heeft 
hij zich heel goed bij gevoeld, want het 
voetbal heeft zijn hart. ‘Ik heb jonge 
voetballers geholpen hun weg te vinden 
bij de verenigingen. Jan Douma uit Bui-

tenpost heeft bij Cambuur gevoetbald. 
Hij is mee geweest naar Japan - maakte 
daar drie doelpunten! De ster van 
Friesland! Hij is nu trainer‘. Maar ook 
het wielrennen had Kamminga’s hart. 
Jarenlang was hij ploegleider van de “De 
Friese Leeuw”, de wielrenners uit Leeu-
warden. ‘Ik ging met de jongens trainen: 
met de auto vooraan of achter ze rijden. 
Hier heb ik jarenlang de ronde van Bui-
tenpost geleid. Toen ik ermee ophield, 
hield ook de club op te bestaan.’

Paardenmarkt op de kaart
Toen hij nog slager was, had Kamminga 
al duiven. De club ‘De Koerier’ waarvan 
hij de naam bedacht, bestaat nog steeds. 
Tegenwoordig houdt hij het bij konij-
nen en cavia’s, waarvan enkele hoofd-
prijzen behaalden. Het afgelopen jaar 
kwam Kamminga in het nieuws toen 
hij ervoor wist te zorgen dat de Buiten-
poster paardenmarkt blijft bestaan. ‘Wat 
is Buitenpost zonder paardenmarkt? 
Vroeger werden hier duizenden paarden 
verhandeld. Samen met de paarden- en 
kleinveekooplui gaan we om de tafel zit-
ten -we willen proberen de Buitenposter 
markt weer op de Nederlandse kaart te 
krijgen’. 

Over Buitenpost
Kamminga is in Buitenpost geboren 
en getogen. ‘Ik kom uit de residentie... 
het dorp ligt prachtig, maar als ik tegen 

iemand zeg, dat ik uit Buitenpost kom, 
dan is de reactie: hmm..’ Hij heeft 
Buitenpost altijd gezien als een amb-
tenarendorp. ‘Iets aan de ambtenaren 
verdienen, dat is haast niet mogelijk. 
Aan een arbeider kon je 5 pond vlees 
verkopen. Aan een ambtenaar ging dat 
mondjesmaat. De ambtenaren hadden 
overal potjes voor: een potje voor de 
bakker, één voor de slager, één voor de 
kruidenier, één voor de verzekering. Het 
is niet dat de ambtenaren niet genoeg 
verdienden, maar zij waren huizenbezit-
ters en dat kostte ook geld. Ik ben niet 
rijk geworden van mijn slagerij. Deze 
dingen durfde ik vroeger niet te zeggen, 
nu wel. 

Geen cultuur
Veel mensen willen in Buitenpost 
wonen, omdat er scholen zijn en een 
station. Buitenpost heeft nooit een 
winkelcentrum gehad, maar zoals- ‘ús 
Jordaan‘, zoals hij vroeger heette- de 
Kerkstraat er nu bij ligt, is het verschrik-
kelijk. Het is een verpauperde buurt. 
Het politiebureau hoort niet in de win-
kelstraat evenmin als het postkantoor, 
dat daar leeg en renteloos staat, als een 
voorbeeld van geld over de balk smijten. 
Burgemeesters en wethouders hadden 
nooit mogen toestaan dat importbur-
gers in de raad wel even zouden regelen 
wat er gebeuren moest. Buitenpost had 
een winkelcentrum moeten worden. 
Het Drachten van nu had Buitenpost 
kunnen zijn als het gemeentebestuur 
het niet geweigerd had. De rechtse 
meerderheid wilde hier geen bar, geen 
filmzaal. Hierdoor is er geen cultuur in 
ons dorp. De een wil hier niets voor de 
ander doen, vanwege standsverschil. Een 
kwartje wil hier een dubbeltje niet dag 
zeggen. Vroeger was dat trouwens nog 
erger dan nu. Door de verbroedering 

van de sport is dat anders geworden. Ik 
vind het vreselijk jammer dat er geen ge-
meenschapsruimte is in ons dorp, waar 
we met elkaar kunnen praten over kerk 
en politiek, onverdeeld. Pand Nijenstein 
mag nooit weg. Dat zou een schande 
zijn. Daar kunnen toch zalen komen 
en een mooie aula bijvoorbeeld. De aula 
die ooit op de plaats van Herbrandastate 
zou komen, wat niet doorging vanwege 
het geld. Belachelijk voor een dorp als 
Buitenpost. Ik wacht erop dat er een 
zakenman komt, die hier een aula ex-
ploiteren wil, compleet met taxi’s en een 
ontmoetingsruimte. ....Grand Café.... 
dat draait op niets uit. De gemeente 
heeft het Trefpunt gekocht. Dat wordt 
straks natuurlijk ook afgebroken.’ Het 
wil niet in Buitenpost. Het wordt beter, 
maar toch, als ik een kostuum moet 
hebben, dan moeten wij nog steeds naar 
Surhuisterveen. Ik ben blij dat we hier 
in elk geval een markt hebben’.

Jaarlijks bezoek kerkhof
“Elk jaar brengen mijn vrouw en ik 
een bezoek aan beide kerkhoven. Dan 
kijken we naar de grafstenen, de meeste 
mensen die er begraven liggen, heb ik 
gekend. Prachtige stenen zijn erbij, vaak 
van de firma de Vries”, beëindigd Klaas 
Kamminga zjjn verhaal.

Realistisch Buitenpost

Volksdansen en dat al vijf en twintig jaar
‘De Fleurige Rounte’ kreeg het voor elkaar
een uitje om het feestelijk te vieren 
nieuwe kostuums om ‘t dansen te versieren

Geen kerstmarkt, wel dorps-activiteiten
Edelzangers en tentoonstelling van cavia en  konijn
Kampioenen  en “  ……  “ dwergen: een machtig festijn
Hobbyisten organiseren in schuren: geen flauwiteiten.

De BUVO bakkeleit over doorstroom en snelheid
Komt echt realisme bij deze activisten niet voor?
Buitenpost gooit haar regio-functie in de strijd
Geen samenhang, te veel gepraat: het bekende dode spoor.

Jappie Wiersma en Nynke de Jong: Buitenpost groten
De één een klasse monteur, de ander kraakt motor noten
Een echte motor miss en Duits kampioen
Op naar het volgend gouden kweekseizoen.

PEVADKO
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In deze rubriek willen wij u per maand een overzicht geven van activiteiten in 
Buitenpost. Een onderverdeling in (vaste) subrubrieken maakt het mogelijk in 
één oogopslag te zien wat er te doen is in ons dorp. Vanzelfsprekend willen 
wij graag ook uw melding van een activiteit hierin opnemen. Neem bij de 
organisatie van een evenement het liefst zo vroeg mogelijk contact met ons 
op. De kopij moet in ieder geval de volgende informatie bevatten: datum, 
activiteit en eventuele omschrijving hiervan, tijd en lokatie.

 uit in buitenpost

Bijna is het dan zover. Nog een paar weken wachten maar dan organi-
seert Maskelyn i.s.m. zwembad de Kûpe een Zwemfestijn voor de jeugd 
in de leeftijd van 10 - 14 jaar. Je krijgt dan een avond voorgeschoteld 
waar je voorlopig niet over uitgepraat raakt. Je wordt verwacht om 20:
00 uur en je kunt je dan in een sfeervol verlicht bad uitleven in een 
heuse Survival, meespelen met een polowedstrijd en uit je dak gaan 
tijdens aquajogging. Na al die drukke activiteiten in het zwembad wordt 
het tijd om bij te komen tijdens een heerlijke barbecue. En als afsluiter 
van de avond kun je... Natuurlijk is het het leukste als je je vrienden of 
vriendinnen meevraagt. Je kunt ook met de hele klas gaan feestvieren 
in de Kûpe. Dus ben je ongeveer tussen de 10 en 14 jaar en lijkt het je 
leuk om een gezellige avond met al je vriend/in-nen te hebben kom dan 
vrijdagavond 13 december om 20:00 uur (of iets eerder) naar de Kûpe. 
Entreeprijs is 4 euro. Hieronder volgen 
nog een paar tips:
Tip 1: Haal op tijd je kaartjes bij het 
zwembad.
Tip 2: Vertel het aan iedereen in je klas 
en voor je het weet heb je een klasse-
feestavond in de Kûpe.
Tip 3: Met de sfeervolle verlichting in 
het bad is deze avond geschikt voor als 
je verliefd bent.
Tip 4: Ook is deze avond geschikt als 
je niet verliefd bent maar misschien wel 
wilt worden.
Tip 5:Doe gek maar wel leuk gek.
Tip 6:Veel plezier.

Voor de veel oudere jeugd wijzen wij 
er nog op dat op zaterdag 25 januari Reboelje naar The Point komt. 
Toegangsbewijzen kunt u verkrijgen bij de bekende voorverkoopadres-
sen namelijk: drogisterij Balsemien en stationsrestauratie De Oriënt.

Periode 19 november t/m 21 december

Activiteiten
23 november, 13.30 uur, It Koartling, aankomst Sinterklaas
26 november: 9.30 uur, De Schakel, NVVH - Doe-ochtend: een 
kerstbal maken, o.l.v. mevr. Klijnstra
30 november: 15.00-17.00 uur, Doopsgezinde kerk (Julianalaan 
12A), Open huis, ter gelegenheid van 45-jarig jubileum
11 december, 20.15 uur, Nederlands-Hervormde Kerk, Russische 
zangavond met Alexander Bobin Schmidt, entree: 7 euro
13 december: 20.00 uur, Zwembad De Kûpe, Zwemfestijn: survival, 
waterpolowedstrijd, aquadance en barbecuen, 10 t/m 14 jaar
17 december: 16.00 uur, De Schakel, NVVH - ‘Midwinter’ samenzijn, 
met lopend buffet, inlichtingen: L. Arendse-Veenstra, 544586
20 december: 19.30 uur, Fonteinkerk, Drachtster mannenkoor

Exposities
t/m 22 november: tijdens kantooruren, hal en leeszaal gemeentehuis, 
Diny Weggemans-Kuipers: aquarellen en acryl

Religieus
24 november: 9.15 uur, Fonteinkerk - Achtkant 48, ‘Triangeldienst’, 
m.m.v. kinderkoor “de zingende waterdruppels”.

Triangeldienst in de Fonteinkerk
Trio... trilogie... trimester... triplex... triple…, allemaal woorden die te ma-
ken hebben met drie: drie mensen, drie delen, drie perioden, drie lagen. 
Ook in het woord ‘triangeldienst’ draait het om het getal drie. Voor de ge-
loofsopvoeding van kinderen zijn drie dingen belangrijk: 1. het gezin, 2. de 
kerk, 3. de school.
Een paar keer per jaar staan we daar in een kerkdienst speciaal bij stil. In 
overleg met het team van de geref. basisschool ‘de fontein’ wordt een on-
derwerp gekozen. Deze keer staat het onderwerp ‘wonderen’ centraal. De 
dominee bezoekt alle klassen en spreekt met de kinderen over ‘wonde-
ren’. Waarom deed de Here Jezus wonderen? Doet Hij dat vandaag nog? 
En waarom (niet)? Thuis wordt er in de gezinnen over doorgesproken.
Zondag 24 november preekt ds. Sieds de Jong in de Fonteinkerk, De 
Achtkant 48, over één van de wonderen die Jezus heeft gedaan, namelijk 
de genezing van een verlamde man (Marcus 2:1-11). U bent met uw kin-
deren van harte welkom. Aanvang 09.15 uur. Meer info: 0511-543973.

Zwem en waterpolovereniging PWC:
“Waterpolo is de sport met  de minste blessures!”

De meeste mensen denken bij waterpolo aan een stel 
vechtende, bijtende en trekkende mensen in het water. 
De heer Bremer van zwem- en waterpolovereniging 
P.W.C. nuanceert dit beeld enigszins. “Waterpoloërs 
spelen eerlijk. Er worden weinig overtredingen 
gemaakt. De scheidsrechters controleren dat,” aldus 
de heer Bremer. Bremer speelt zelf al jaren met veel 
plezier bij het eerste herenteam:“waterpolo is een 
goeie sport; je krijgt er een goede conditie van, je 
hebt maar weinig blessures en bovendien is het een 
heel mooi spelletje om te spelen.” 
 Dit eerste team speelt al meer dan tien 
jaar samen en bestaat dan ook uit een hechte 
groep spelers. Het is zelfs zo dat een enkeling 
naar Groningen is verhuisd, maar toch nog bij de 
Buitenposter club waterpoloot. Bij de club speelt nog 
een herenteam en er is een aspirantenteam. Tot dit 
jaar was er ook een damesteam, maar door gebrek 
aan belangstelling moest het opgeheven worden. 
Om de dames die nog wel willen poloën toch te 
kunnen laten spelen, probeert P.W.C. dezen onder te 
brengen bij een andere vereniging. Alinea Sommige 
leden van de waterpolo zijn ook lid van de zwemclub. 
Hoewel de organisatie uit één hoofdbestuur bestaat, 
zijn de waterpolo en de zwemclub voor de rest 
gescheiden. Er is een polosecretariaat en er is een 
zwemsecretariaat. Deze geven hun bevindingen door 
aan het overkoepelende hoofdbestuur. De zwemclub 
heeft de meeste leden. Er zijn echter ook leden die de 
overstap maken van het individuele zwemmen naar 
de teamsport waterpolo. Andersom kan ook. “Mensen 
die zich aanmelden voor het waterpoloën, beheersen 
soms nog niet de techniek van het zwemmen goed. 
Wij hebben dan liever dat ze eerst op zwemmen 
gaan”, aldus Bremer.  
 Wie lid is van de zwemclub, wordt ingedeeld 
naar leeftijd. Daarna is er een selectie. De leden 
van de selectie zwemmen wedstrijden van een 
hoger niveau. Zwemmen is een individuele sport. 
Wie meedoet aan een wedstrijd, zwemt dus voor 

zichzelf. Maar ook als club kun je eerste worden. De 
tijden die de leden individueel zwemmen, leveren 
punten op naar prestatie. Na een competitie wordt 
gekeken welke club de meeste punten bijelkaar 
gezwommen heeft. Bremer: “het is dus leuk als 
iedereen altijd meedoet. Dan zwem je ook voor 
je club. Maar iedereen is vrij in zijn eigen keuze.”  
Alinea Voor beide sporten moet twee keer in de 
week getraind worden. De waterpoloërs trainen op 
maandag en vrijdag, de zwemmers gaan woensdag 
en vrijdag het water in. (Als er nog ruimte is: Jaarlijks 
zijn er clubkampioenschappen. Deze zijn voor de 
zwemmers, maar ook de leden van de waterpolo 
mogen er aan mee doen. Maar vaak moeten zij het 
afl eggen tegen de zwemmers, die veel meer ervaring 
hebben met het zwemmen van lange afstanden.) 
Beide sporten vergen echter veel van je lichaam, 
maar vormen daardoor ook juist een uitdaging. 
Wie meer wil weten van één van beide sporten, kan 
terecht bij de heer Bremer, tel 0511-454292. (foto: 
eigen foto)

Ook jij hoort erbij

In november gaat het op de kin-
derbijbelclub. Als je in de speel-
goedgidsen kijkt, is er zoveel dat 
je wel zou willen hebben. En als 
je het dan krijgt, maakt het je 
dan echt gelukkig? God maakt 
je echt gelukkig. We gaan weer 
samen zingen en luisteren naar 
een verhaal en je mag je eigen 
speelgoed maken. Wanneer: 13 
november voor groepen 5 en 6, 
20 november voor groepen 7 en 
8. Waar: de Fonteinschool aan de 
Molenstraat 17a.  Lijkt jou dit wat, 
kom dan op de woensdagmiddag 
van 13.30 tot 15.00 uur. Meer info: 
0511-543228.

Russische zangavond op 11 december
De Peterburgse bariton Alexander Bobin Schmidt zal op 11 december 
samen met zijn trio een reeks liederen ten gehore brengen van bekende 
Russische componisten. 
Daarbij wordt hij begeleidt 
door accordeon en bala-
lajka. Dit concert zal het 
enige concert in Friesland 
zijn! We zijn blij dat dit ge-
beuren plaats zal vinden in 
ons dorp in “de âlde wite”.

Tijdens dit concert zal een 
veelvoud aan liederen ge-
zongen worden dat heel 
wisselend van karakter is, 
maar samen een goede 
indruk van de Russische 
ziel geven. Nu eens droevig, dan weer vrolijk, nu eens ingetogen en dan 
weer uitbundig. 

Woensdag 11 december, aanvang 20.15 uur
plaats: Nederlands-Hervormde kerk; entree: 7 euro
inlichtingen bij Jelkje Kloosterman, telefoon 0511 543397

Op sneon 23 novimber en sneon 30 novimber komt 
de Krite Bûtenpost mei har earste produksje fan dit 
winterskoft. Hja spilje dan ‘In Frjemd Stel’. Dit is in stik 
van Neil Simon en oerset troch Gurbe Dykstra. It giet 
om in groep New Yorkse freondinnen dy’t alle freedte 
jûnen by elkoar komme om Triviant te spyljen en bop-
pedat kinne se sokke jounen lekker rabje. Dizze kear 
binnen se yn it appartiment fan Olive Madison. Oliver 
is al 8 moanne skieden fan Phil en liket har ofsjoen 
fan it feit dat se neat op oarder hat ‘redelik goed’ rede 
te kinnen allinnich. As ien fan de freondinnen, Flores-
see Unfer, ek skiede sil, stelt Oliver foar om mar in 

skoftsje by har komme te wenjen. 
De freondinnen binnen bang dat 
Florence oars de skieding net 
oan kin. Oliver en Florence binne 
grutte tsjinpoalen en it duorret 
net lang as de bom bast. Direkte 
oanlieding binnen twa oantreklike 
Spaanse broers, dy’t yn’t selde 
gebou wenje. Olive hat har sinnen set op in fersetsje, 
mar it rint allegear krekt wat oars. Wolle jimme witte 
hoe of’t utpakt, kom dan op ien beide jounen, want 
Krite-jûnen - Geselliche jûnen. Komme dus.

De Fryske Krite spilet ‘In Frjemd Stel’
Zwemfestijn voor 
de jeugd in ‘de Kûpe’

Gospelgroep Wegwijzer is een 
enthousiaste groep jongeren. 
De groep treedt regelmatig op in 
jeugddiensten en voert één keer 
per maand een zelfgeschreven 
musical op. Na ruim twee jaar 
diverse optredens verzorgd te 
hebben met haar musucal ‘Geen 
tijd?!’, is de groep toe aan een 
nieuwe uitdaging en is gestart met 
een nieuwe musical genaamd ‘De 
Achtbaan’.

Musical ‘De Achtbaan’ is, net als 
de vorige musical, volledig neder-
landstalig en wordt door de groep 
zelf geschreven. Met behulp van 
een musicalcommissie, samen-
gesteld uit leden van Wegwijzer, 
wordt er elke zondagavond ge-
werkt aan de tekst en de sketches. 

De liedjes zijn al klaar. Het is een 
afwisseling van vlotte muziek en 
prikkelende sketches wat onge-
twijfeld voor voldoende gespreks-
onderwerpen zal zorgen.

De naam van de musical ver-
raad al een beetje de lijn van het 
verhaal. Het speelt zich af in een 
pretpark, waar jongeren op zoek 
zijn naar de achtbaan. Ze hebben 
hier goede verhalen over gehoord. 
Toch gaat het niet zo makkelijk. Ze 
kunnen de achtbaan eerst niet vin-
den en twijfelen aan het bestaan 
hiervan. Een pretparkmedewerker 
wijst hen de weg. Hij vervult een 
belangrijke rol in het verloop van 
de musical; hij is een soort profeet. 
Hij laat de bezoekers zien dat het 
in het dagelijkse leven niet echt 

anders is. Als mensen niet direct 
vinden wat ze zoeken, geven ze 
het snel op.

Centraal thema in deze musical 
is de verleiding. De verleiding 
zorgt er voor dat je vaak niet doet 
wat het beste voor je is. “In de 
musical leggen we zo de relatie 
met het geloof,” aldus Douwe de 
Boer, vice-voorzitter van Weg-
wijzer. Naar verwachting zal de 
musical eind december af zijn 
en wordt het eerste optreden in 
januari verzorgd. Overigens niet 
in Buitenpost. Dit zal waarschijnlijk 
pas gebeuren tijdens het 
muziekweekend op het Lauwers 
College. Daarover later meer.
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 Stichting Sociaal Cultureel Werk
 ‘It Koartling’
 Schoolstraat 31
 9285  NE   Buitenpost
 tel. 0511 541214

Kinderwerk de komende maand Nieuws van de Jeugdsozen! 

Filmavonden
We zijn alweer toe aan de derde filmavond van dit seizoen!! De eerst-
komende vrijdagavond dat je gratis en voor niets van een te gekke 
film kunt genieten is 29 november. Deze avond zal de gloednieuwe film 
“Slackers” vertoond worden. Een hilarische jongerenfilm die bestaat uit 
een mix van American Pie en Ferris Buellers Day Off. Deze mag je zeker 
niet missen!!!
Ben je ergens tussen 12 en 18 jaar, dan ben je vanaf 20.00 uur van 
harte welkom in de hal van “it Koartling”.  Je hoeft geen entree te be-
talen en een drankje is te verkrijgen aan de bar. 
De filmavonden zijn altijd op de laatste vrijdagavond van de maand. 
Schrijf de volgende data alvast in je agenda:
Vrijdag 27 december - “Scooby Doo” 
Vrijdag 28 februari
Vrijdag 31 januari
Vrijdag 28 maart

Nu op maandagavond in de soos!
Voorheen was op donderdagavond de soos geopend voor de jonge-
rensoos “Gallery of Suicide”; een avond waar voornamelijk metal, 
hardcore en punk wordt gedraaid. Om beter aan te kunnen sluiten bij 
de behoefte van de doelgroep hebben we besloten om deze avond te 
verschuiven naar de maandagavond. Vanaf week 46 is “Gallery of Sui-
cide” dus op maandagavond van 19.30-22.00 uur geopend. De donder-
dagavond is daarmee een “lege” avond. Voorlopig is de soos gesloten 
op donderdagavond, maar we hopen in de toekomst een leuke invulling 
te kunnen geven aan deze avond. Uiteraard is de vrijdagmiddagsoos 
van 14.00-17.00, en “Partyhouse” op vrijdagavond van 19.30-22.30 
elke week open!

Waar zijn de tieners van Buitenpost?
Ik ben op zoek naar de tieners van Buitenpost!! Waar zijn jullie? Meiden 
en jongens van 12-15 jaar?? Ik weet dat jullie er zijn, alleen kan ik jullie 
niet vinden!
Het lijkt me te gek om met jullie leuke activiteiten te organiseren, spe-
ciaal voor jullie leeftijdsgroep. Graag kom ik met jullie in contact! 
Dus: zit je op het voortgezet onderwijs, en ben je niet ouder dan 15 
jaar? Lijkt het je leuk om met je leeftijdsgenoten leuke activiteiten te 
doen, om een plekje te hebben wat speciaal voor jullie is, met je eigen 
muziek? Of heb je ander goede ideeën? Ik sta overal voor open.  Neem 
contact met me op. 
Bel me op 0512 368500, mail me op j.vanderploeg@achtkant.nl, of 
kom langs op vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur bij it Koartling.

Tot zover de nieuwtjes van het jongerenwerk, tot ziens in it Koartling!!
Jettie van der Ploeg, jongerenwerker

Beheer: Arjen Heidbuurt 
Jongerenwerker: Jetty van der Ploeg
Cursuswerk: Lidy Plantenga  0511 543189
Jongerenwerk: Meine van der Veen  0511 543445
Kinderwerk: Pytsje Veenstra  0511 542271

Cursuswerknieuws
In de maand december organiseert de cur-
suswerkgroep nog een aantal éénmalige 
cursussen:

Kroonluchter van wijnvatringen
Kroonluchter van wijnvatringen, 12 decem-
ber van 19.30-21.30 uur. Kosten   33,50., 
onder lei
Mini-kerstboom
Op 19 december van 19.30-21.30 uur. Kosten 
 20,00, onder leiding van B. Altena. 
Opgave bij E. Kramer tel. 543242

Sinterklaas 
komt op 23 
november

Cursus Creatieve Fotografie
Een foto maken is niet meer dan een kwestie van een knop indruk-
ken. Voor een goede foto, één die indruk maakt, is meer nodig. Het 
jezelf er vooraf van bewust te zijn wát je op de gevoelige plaat wilt 
leggen, wat je bedoeling van de foto is, kan daarbij helpen. In een 
vijfdelige cursus in de maanden januari en februari wil docente Tonny 
Groenhuysen een handreiking geven in het verschil tussen ‘een 
kiekje’ en een foto maken. De nadruk ligt daarbij minder op het tech-
nische aspect, en meer op de creatieve kant van het fotograferen. 
Onderdelen die hierbij ter sprake zullen komen zijn: welke basisken-
nis heb je nodig van de fotografie. Wat zijn veelgemaakte fouten en 
hoe kun je ze vermijden. Hoe kun je, vaak met eenvoudige middelen, 
de foto veel meer kwaliteit geven. Wat is belangrijk, en het begrip 
mooi of lelijk is dan ondergeschikt, om die foto te maken die je graag 
zou willen maken. Een belangrijk element hierin is de praktijk: het 
maken van foto’s, ze doelbewust bekijken, vergelijken en dan ervan 
te leren. Wilt u meer uit uw camera halen, geef u dan op bij: Sjoukje 
van Lune, telefoon. De cursus start op

Toneelcursus voor kinderen

Winnaars SintMaarten-lampionkeuring

Een playbackshow met flair



 Samen zouden ze te ‘jounpraten’. Tjerk van 
der Veen en zijn eega uit de Mieden. De deur 
werd gegrendeld en daar gingen ze. Maar 
mensen, wat was het donker! Je kon geen 
hand voor de ogen zien en pas op, dicht bij 
elkaar blijven. Doch opeens, wat was dat? 
Ploem, ploem. Tjerk en vrouw gingen kopje 
onder. Dat viel niet mee in het water en er werd geworsteld om het droge 
te bereiken. Toen maar rechtsomkeert gemaakt en naar huis. Doch de 
moed om te ‘jounpraten’ had men niet verloren. De reis werd opnieuw 
ondernomen.
 Vanaf heden zijn de pot-chrysanten weer klaar. Tevens cyclamen en 
begonia’s. Bloemisterij J. Kloosterman, Buitenpost.
 De restauratie van de Nederlands-Hervormde Kerk is in volle gang. 
Het neerstorten van een gedeelte van het stucplafond in mei j.l. heeft het 
maken van een begroting bespoedigd. De restauratie krijgt meer het ka-
rakter van conserveren dan in-stijl restaureren. De godsdienstoefeningen 
worden thans in de consistoriekamer gehouden. Moge het kerkgebouw 
binnen afzienbare tijd opnieuw voor vele jaren sterk zijn, getuigend van 
cultuur in Friesland.
 Sigaren uit onze speciale drooginstallatie geven u de grootste voldoe-
ning. Fa. P.S. Bakker, “Het Oude Kantoor”, Buitenpost
 Zaterdagmorgen had in het West in Buitenpost een verkeersongeval 
plaats. De pony van de melkrijder J. van der Meer werd schichtig van een 
naderende auto en sprong plotseling dwars over de rijksstraatweg. Een 
aanrijding kon niet worden voorkomen. Door de botsing kwam het paardje 
ondersteboven te vallen en enkele bussen melk werden in een sloot ge-
slingerd en ongeveer 300 liter melk stroomde over de weg. De melkrijder 
liep een lichte verwonding op.
 De vorige week is in café Klamer alhier een schutjaspartij om eenden 
gehouden waaraan 30 personen deelnamen. De prijs werd gewonnen 
door J. van Tijum te Buitenpost. De troostpremie door R. Veenstra te Bui-
tenpost en H. van der Land uit Twijzel.
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Hoewel het weer nog niet eerder zulke dramatische 
gevolgen heeft gehad als deze zomer, is het toch al die 
jaren een onzekere factor gebleken. Foto’s en kranten-
knipsels uit mevrouw Bolling’s album laten zien dat het 
of te heet was, waardoor de mensen wegbleven, of 
te nat, zodat het veld met stro en pallets begaanbaar 
moest worden gemaakt (1985). En was het weer mooi, 
dan werd dat ook dankbaar vermeld.
Het Concours is een belangrijk evenement voor 
Buitenpost, wat ook altijd door de aanwezigheid van 
hoogwaardigheidsbekleders als de commissaris der 
koningin en de burgemeester is onderstreept. Burge-
meester Ottevanger, verloor in 1975, op weg van het 
Jeltingahuis naar de ontvangst van het paardenfestijn, 
zijn ambtsketen. Hij werd gevonden door  de heer en 
mevrouw Buyst uit Grijpskerk, die de keten 
hielden voor een kermisding en er zich niet van 
bewust waren dat het om gemeente-eigendom 
ging. Ze namen  hem mee naar huis (“leuk voor 
de kinderen”) en ontdekten later pas dat er in 
Buitenpost een ambtsketen werd vermist. Toen 
dit verhaal bekend werd, gaf een woordvoerder 
van de gemeente toe dat de keten “inderdaad 
niet bijzonder mooi, duur of oud was”. 
Voor de vele aanwezige Vips werd in 1987 
voor het eerst een speciale tent ingericht. In 
1991 kwamen er kuipstoelen op de tribune. Dat 
verbeterde het comfort aanzienlijk. De aanwe-
zigheid van een terras, op zichzelf aangenaam, 
ging in 2000 ten koste van een tribune, wat 
voor de sfeer niet gunstig was: veel toeschou-
wers hadden niet zoveel aandacht meer voor  
de prestaties van de rijders en er werd minder 
geapplaudisseerd. In 2001 was de tribune ge-
lukkig weer terug.
Dat het Concours van Buitenpost nog steeds 
bestaat, is op zich heel bijzonder. De gemeente 
heeft het Concours altijd ondersteund, o.a. door 
de aankleding d.m.v. bloembakken. Dat nu het 
voortbestaan van de paardenmarkt onzeker is 
geworden is in feite onverteerbaar, omdat het 
ontstaan van de paardensportdag zo direct 
verbonden is met die markt. 
Negenenveertig jaar Concours hippique is een 
hele tijd. Mevrouw Bolling is er vanaf het begin 
bij geweest, achter de schermen. Samen met 
haar man had ze restaurant “De Roskam” en 
na afloop van de paardensportdag ontving ze 
de commissie en de genodigden boven in de 
zaak voor een diner en kwamen de marktgan-

gers beneden om wat te drinken. Voor haar en haar 
man is het een hele mooie tijd geweest. Ze heeft er 
veel kennissen aan over gehouden. Hoewel er nu nog 
maar drie leden van de oorspronkelijke groep van 
dertien in leven zijn, voelt ze zich nog steeds bij het 
Concours betrokken. Samen met de anderen  wordt 
ze nog ieder jaar als erelid uitgenodigd. Lid zijn van 
de commissie van dertien is niet zomaar iets. Zoals 
oud-voorzitter Haytink ooit zei: “Het was een deel van 
ons leven.”v

Negenenveertig jaar paardensportdag (3)

In 1957 richtten ongeveer 60 
Doopsgezinden uit Buitenpost, 
Twijzel en Kollum een nieuwe 
Doopsgezinde gemeente op. Daar-
vóór was er al jarenlang een Kring 
Kollum-Buitenpost, een onderdeel 
van de Doopsgezinde gemeente 
Veenwouden en Zwaagwesteinde.
Ds. Joh. Hilverda was de grote 
stimulator en hij werd dan ook 
als predikant van de nieuwe Ge-
meente beroepen. In de eerste 
kerkenraad werden gekozen: van 
Buitenpost de brs. G. Bierma, A. Tj. 
de Wal, J. Zijlstra en Zr. E. Bosma-
Bos. Uit Kollum br. A.M. Banda en 
van Twijzel Zr. H. de Jong en br. 
A. Wedzinga

In 1956 was men reeds begon-
nen om diensten te houden in 
het gastvrij ter beschikking ge-
stelde kerkgebouw van de Gere-
fomeerde Kerk, Vrijgemaakt aan 
de Irenestraat. Er werden al snel 
geprobeerd om een eigen kerk-
gebouw te realiseren. Voor een 
bouwterrein dat aan de Julianalaan 
werd gekocht werd een groot deel 
van de benodigde f 22.000,- op 
één avond door een betrekkelijk 
kleine groep bijeengebracht.

De bouw van de kerk kwam op 
een bijzondere manier tot stand. 
Vierentwintig jonge mensen uit 
8 verschillende landen kwamen 
als vrijwilligers van de Mennonite 

Voluntary Service helpen om het 
houten kerkje te bouwen. Aan 
de Kuipersweg bivakkeerden zij 
gedurende de zomermaanden in 
een oude boerderij. Deze moest 
eerst grondig worden schoonge-
maakt. De zusterkring klaarde 
dat karwei, tot aan de gierkelder 
werd er geboend en geschrobd. 
De jongelui maakten contact met 
de dorpsbewoners, die het heel 
interessant vonden om met deze 
jonge mensen kennis te maken. 
Op de deur van de oude boerderij 
was een groot bord gespijkerd met 
de tekst “Welkom”.  Mensen uit 
het dorp brachten een bezoekje, 
er was altijd veel plezier. De één 
bracht een zelfgebakken cake, de 
ander een zak aardappelen en 
van de boeren kregen de cam-
pers verse melk. Ook waren er 
mensen, vooral de buren van de 
Julianalaan, die hun huis voor 
hen openstelden om de jongelui te 
laten douchen. De vrijwilligers, die 
heel enthousiast waren dat zij een 
kerk mochten bouwen, zorgden 
mee voor een heel goede start van 
de nieuwe Gemeente. Aannemer 
WYtze de Vries van Veenwouden 
kon zich uitstekend redden met 
de jonge mensen, die immers 
geen van allen echte vakmensen 
waren. De leider van het kamp 
was Wilson Myers, een Pax Boy, 
een Amerikaanse dienstweige-
raar die vervangende diensttijd in 

Europa moest doorbrengen. De 
jongelui maakten vele contacten 
met de mensen van het dorp, “een 
waarlijk internationaal en oecume-
nisch begin van de Doopsgezinde 
Gemeente”, zoals de Kollumer 
Courant destijds schreef.

Toen de ‘studenten’ waren vertrok-
ken, kon de Vries het karwei afma-
ken en op 1 december 1957 werd 
de inwijdingsdienst gehouden. 
Twee wandschilderingen achter in 
de kerk werden door kunstenaar 
Jan Murks de Vries gratis aange-
bracht, de ene schildering stelt ‘de 
wonderbare visvangst’ voor en de 
andere ‘de doop van Jezus door 
Johannes de Doper’. De kanselbij-
bel werd geschonken door de Ge-
meente Zwaagwesteinde en het 
doop-bekken door de Gemeente 
Hallum.

Vijf-en-veertig jaar geleden. Nog 
maar een korte tijd. Veel mensen 
uit onze omgeving kunnen het zich 
nog herinneren. Maar hoe is de 
situatie nu? Er zijn ongeveer 50 
leden en daarbij nog vele trouwe 
vrienden en belangstellenden. De 
Gemeente heeft een part-time 
predikant in dienst, ds. Willemke 
de Jong, woonachtig in Kollum. Er 
is een zondagsschool, het jeugd-
werk is samen met de Gemeenten 
Zwaagwesteinde en Veenwouden, 
er zijn gespreksgroepen en er is 

een Vrouwencontactgroep. Net als 
bij de oprichting is de Gemeente 
klein, laagdrempelig en gastvrij 
voor een ieder die op zoek is naar 
een plek om bezig te kunnen zijn 
met levensvragen, met zingeving 
en met elkaar daarover te willen 
praten. Een plek om tot rust en 
inkeer te komen, een plek om 
samen te luisteren naar Bijbelse 
verhalen, om samen te bidden en 
te zingen.

Op zaterdag 30 november heeft de 
Gemeente Open Huis, ‘s middags 
van drie tot vijf uur. Er is dan een 
expositie over het begin van de 
Gemeente en over het jaarthema 
“wat bezielt ons?”. Op zondag 1 
december is er ‘s middags om 
drie uur een feestelijke viering, 
daarna een informeel samenzijn. 
Alle dorpsgenoten zijn van harte 
uitgenodigd.

Doopsgezinde gemeente 45 jaar

1948 - 4

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

Hondenpoep

Op het grasveld en de stoep
hier en daar ligt hondenpoep

Je kunt die hond dat niet verwijten
Dat zijn baas of bazin hem niet op een po heeft leren schijten

Nu de hondenbelasting is afgeschaft is het te hopen
dat men voor dat geld pampers gaat kopen

En die de hond om en doen en allicht
is dat een schoon en mooi gezicht



(ingezonden mededeling)

Zoals iedereen  weet kunnen in een bibliotheek  
boeken worden geleend. Maar niet alleen boeken, 
ook tijdschriften, CD-rom’s,  video- en dvd-banden, 
bladmuziek en cd’s behoren tot de collectie van een 
moderne openbare bibliotheek. Sommige zaken 
worden elders gehuurd zoals een collectie Engelse 
romans  en een collectie bladmuziek. In de periode 
van oktober tot en met maart, wordt een klein aantal 
cd’d gehuurd van de Leeuwarder muziekbibliotheek. 
Betreffende collecties worden periodiek gewisseld 
teneinde de keuze te vergroten. Voor kinderen en 
jongeren in de leeftijd tot 18 jaar is een lidmaatschap 
gratis. Vanaf 18 jaar moet worden betaald. Boeken, 
tijdschriften en bladmuziek worden gratis uitgeleend, 
voor de overige media moet leengeld worden betaald. 
Wij hanteren trouwens lage tarieven, zeker in ver-
gelijking met bibliotheken elders. Zo kost het lenen 
van een CD-rom  in Buitenpost twee euro voor een 
periode van vier weken. Deze uitleentermijn is voor 
alle media hetzelfde met het oog op het gemak voor 
de gebruiker.

Wellicht wat minder bekend is het feit dat de bieb 
ook heel veel informatie te bieden heeft. Informa-
tieve boeken, documentatie en tijdschriften over alle 
mogelijke onderwerpen, maar ook videobanden en 
cd-rom’s met leuke en soms onmisbare informatie, 
zoals bijvoorbeeld een cd-rom  met vragen, ter voor-
bereiding op een rijexamen. U kunt als lid van de 
Buitenposter bibliotheek ook terecht in de bibliothe-
ken te Surhuisterveen en Harkema. Materialen die u 
daar leent kunt u in Buitenpost weer inleveren. Ook 
de leeszaal biedt, naast de mogelijkheid een gratis 
kopje koffie, thee of chocolademelk te drinken, kanten 
, tijdschriften en naslagwerken. Internet is al sinds 
september 1996 in de bibliotheek aanwezig en is 
tegenwoordig een onmisbare bron voor informatie én 
communicatie. Naast Internet is er sinds kort ook de 
mogelijkheid om in Word en/of Excel te werken. Niet 

iedereen heeft thuis die mogelijkheden vandaar… 
Natuurlijk kan men het personeel vragen om informa-
tie of hulp bij het zoeken. U kunt uw vraag uiteraard 
ook telefonisch stellen of via onze e-mail: obbuitenpos
t@biblionet.nl. Komen we er in Buitenpost niet uit dan 
kunnen we de informatiespecialisten van de Centrale 
Bibliotheekdienst in Leeuwarden inschakelen. 

De mogelijkheid om media aan te vragen uit andere 
bibliotheken in Fryslân of daarbuiten, bestaat al heel 
lang. Het is nu echter ook mogelijk materialen via 
Internet te reserveren. Daarvoor is wel een pincode 
nodig die u bij ons kunt krijgen. U kunt uw media te-
lefonisch verlengen via de speciale verlenglijn: 0900-
3450345 of via Internet
met gebruikmaking van de speciale pincode. Hieraan 
zijn echter wel kosten verbonden. In de bibliotheek 
kunt u uw boeken gratis laten verlengen. Neemt u 
dan wel uw pasje mee. U kunt ons vinden op Internet 
op de website www.biblionet-fryslân.nl waar u Acht-
karspelen aanklikt. Hier vind u o.a. de openingstijden, 
en een agenda met speciale activiteiten. Onze ope-
ningstijden vind u ook in de telefoongids.

De Openbare Bibliotheek Buitenpost heeft u veel te bieden!

Met deze schets krijgt u een uniek 
kijkje in de keuken van de Herin-
richtingscommissie Kerkstraat. 
Op de ledenvergadering van de 
BuVo konden de aanwezigen een 
eerste vrucht van het denkwerk 
van de vertegenwoordigers van 
de Gemeente Achtkarspelen, de 
BUVO, adviesburo Bügel-Hajema 
en Plaatselijk Belang zien. Toch ligt 
hiermee ligt nog niet iets definitiefs 
op tafel. Wethouder Willem van der 
Wal waarschuwde op de verga-
dering dat realisatie van dit plan 
bij lange na geen zekere zaak is. 
En zeker de eerste jaren nog niet, 
want de gemeente heeft financieel 
dan de handen vol aan de aanleg 

van de Zuid-Oostelijke rondweg 
om Buitenpost..

Het werkstuk is een ambitieus 
stuk, waar verschillende ideëen 
in terug te vinden zijn. Bestuurslid 
Jan Lammerts van de BuVo noemt 
er verschillende. “Maar weinig 
mensen weten dat het straten-
plan van Kerkstraat, Voorstraat en 
Kuipersweg nog praktisch precies 
zo is als bij het ontstaan van het 
dorp. Dat is bijzonder, en dat his-
torische aspect is in het ontwerp 
verwerkt. Daarnaast is groen van 
groot belang bij de uitwerking van 
dit plan. Een dorp als Buitenpost 
moet het hebben van rust, ruimte 

en  goede parkeergelegenheid om 
met bijvoorbeeld de stad te kunnen 
concurreren.”  De twee belangrijk-
ste beeldbepalers in de Kerkstraat, 
de Nederlands-Hervormde Kerk 
en Nijenstein, zijn de basisele-
menten in het aanzicht. Lammerts 
voegt er aan toe: “door de aanleg 
van een marktplein ontstaan er 
ook veel meer openheid en wordt 
de toegang tot het winkelcentrum 
sterk verbeterd. De aanleg van de 
rondweg is hier van groot belang 
Als de Voorstraat ontlast wordt van 
het vele verkeer, krijg je de rust die 
nodig is om mensen prettig te laten 
toeven”.
 

Er liggen nog vele obstakels op de 
weg voordat het zover zou kunnen 
komen. Maar voor Lammerts, staat 
dit in ieder geval vast, “er moet zo 
snel mogelijk iets gebeuren. Zelfs 
al is fase 2 van het winkelcentrum 
niet zo verlopen zoals men dat 
graag wilde. De realisatie van fase 
3 is het middel om fase 2 ook af te 
krijgen. Ik ben er van overtuigd dat 
dit een reëel plan, het is haalbaar. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat 
er potentie genoeg in Buitenpost 
zit”.

Ambtenaar Roel Gebben is ook 
enthousiast over het plan.



Buitenpost heeft die aangekondigde eerste herfsstorm gekregen..., 
en wàt een beste. Windkracht 10 à 11, misschien een uitschietertje 
naar 12 (orkaankracht), ach wie zal het zeggen. In ieder geval een 
bries die de sterkste was van de afgelopen 12 jaar.
Na zo’n geweld komen er bijzondere zaken aan het licht, tenminste 
voor wie daar oog voor heeft. Natuurlijk valt de eventuele schade 
direct op, waarvan ik hoop dat geen onder u getroffen is. Omgevallen 
bomen en afgerukte takken kunnen hele verhalen vertellen. Zo ook 
(helaas) in ons dorp. Op maandag na de storm haastte de gemeente 
zich in het verwijderen van overlast veroorzakend groen. Je moest 
er  dus snel bij zijn om van het één en ander op de hoogte gebracht 
te worden gebracht. Want wat vertelt een willekeurig omgevallen 
plantaardige reus van minstens 30 jaar oud? Het wortelgestel ver-
raad de staat van gezondheid. Wanneer je de kern van een grotere 
wortel bereiken kunt met een doorsnee zakmes, dan heb je te maken 
met een verweekte voet. Zoiets wijst op wortelrot. Onderzoek zou uit 
moeten maken welke soort aantasting het mogelijk heeft gemaakt 
dat een beetje storm zomaar een einde maakt aan een bomenleven. 
De ‘stank’ van rotting en ontbinding waren in ieder geval goed waar te 
nemen bij het merendeel van de slachtoffers. Zelfs sommige takken, 
eens bedoeld om vrucht te dragen, licht te vangen en vrij te ademen, 
bleken aangetast. Diagnose: zwak, ziek en lam-en-ellendig door ver-
vuiling van de diepere grond, de lucht en het grondwater; één bries en 
het is over, de boom is 12 uur later in barrels gesnipperd. Toch dus, het 
leek toch beter te gaan. Niet dus, Buitenpost, ons mooie dorp, werd 
en wordt niet overgeslagen door het spook van de milieubelasting. Op 
zondagmiddag kunnen we weliswaar een gezellige frisse neus gaan 
halen door even te wandelen in park en landerijen. Weet dan toch dat 
de sluipmoordenaar in stilte haar werk verricht. Ongezien, af en toe 
verraden door een storm, breekt zij af waar eeuwen aan is gebouwd 
en ‘in den beginne’ goed was. Zonde.

door Hans Hamers

 Op: de stort van Lutkepost
Een ieder heeft wel eens meer afval dan dat er in één 
van de afvalcontainers past en met dit afval kunnen 
de inwoners van Achtkarspelen naar de stortplaats 
op Lutkepost.De meeste inwoners van Buitenpost zijn 
daar waarschijnlijk wel eens geweest .Voorheen werd 
dit door de gemeente beheerd maar, sinds december 
2000 is dit overgegaan naar afvalsturing Fryslân.Er 
zijn nogal wat veranderingen op komst aldus me-
vrouw Bottema van de afdeling milieu beheer, want 
er is een behoorlijk kostenplaatje verbonden aan het 
verwerken en vervoeren van ons dagelijks consump-
tie-afval. Zij kon hier op dit moment niet verder in gaan 
daar één en ander nog door het gemeentebestuur 
moet worden beslist. Wel kan het bedrijfsleven per 
januari niet meer terecht op het stort en zal voor haar 
afval een andere oplossing moeten vinden.
Het stort is voor particulieren de hele werkweek ge-
opend behalve op de woensdag. Daar staat tegenover 
dat men er op zaterdag van 9 tot 11.30 uur terecht kan 
om haar vuil aan te bieden. Tot 1 kubieke meter is het 
nu nog gratis, daarna moet er al naar gelang de hoe-
veelheid betaald worden. Gemiddeld 170 personen 
maken hier dagelijks gebruik van. Alleen inwoners van 
Achtkarspelen kunnen hier terecht zodat er om een 
legitimatie gevraagd kan worden. Op het terein wor-
den de componenten direct  in diverse containers ge-
scheiden zoals metaal, bouwafval, plastic of gewoon 
huishoudelijk vuil. Dit wordt dagelijks afgevoerd naar 
Heerenveen of Wijster.Het tuinafval wordt ter plekke 
tot compost verwerkt wat weer door de plantsoenen-
dienst in ons milieu terecht komt. De heer Louw Beer-
stra en twee assistenten zien er op toe dat alles op de 
juiste plek terecht komt. Dan is er altijd nog iemand 
van de kringloop aanwezig die het nog bruikbare spul 

uitzoekt en er zorg voor draagt dat dit de ene week bij 
de kringloopwinkel te Buitenpost en de andere week 
bij Pikulan in Surhuisterveen terecht komt.Verder is er 
nog het milieu onvriendelijke afval zoals batterijen, as-
best en kleine of grote huishoudelijke appparaten. Dit 
mag niet naar Lutkepost maar naar de gemeentelijke 
werf aan de Vaart achter de brandweerkazerne. Dit 
kan alleen op maandag. 

Politiek is een veelzijdig ingewik-
keld en complex bedrijf. Reden om 
politiek te bekijken in een breed 
spectrum. Eerste vereiste van 
een politicus is dat hij duidelijke 
taal spreekt. Hij moet als het ware 
de politiek concretiseren. Daar 
hebben veel politici grote moeite 
mee. Politiek moet transparant 
en no-nonsens gepresenteerd 
worden. Politiek moet bijvoorbeeld 
de transparantie hebben van een 
doorkijkbloes met Katja Schuur-
man daar in. Bovendien moet de 
politieke cultuur minder kul hebben 
en meer tuur. De politici moeten 
meer fl exiber en up-to-date en to-
the-point zijn en minder complex 
doen. Politici hebben veelal seri-
euze behoefte aan meer politiek 
gestructureerde potentie om daad-
krachtige politiek te bedrijven.

Ze moeten zich meer focussen en 
richten op de realiteit en werkelijk-
heid en deze niet met elkaar ver-

warren. Ook de realisering van pri-
oriteiten laat veel te wensen over. 
Veel politici hebben een tekort aan 
charisma, ook de uitstraling schiet 
veelal tekort. Politiek is veel leuke 
beloften doen en te veel promises 
en nyses en te weinig progressief. 
Het zou veel meer vooruitstrevend 
moeten zijn, meer pragmatisch en 
meer humor, meer fl air, spiritueler, 
meer swing, speels en distinctie 
hebben. En vooral niet polariseren, 
dat is erger dan lariekoek verko-
pen. Politiek moet multifunctioneel 
en multicultureel zijn. Het moet de 
mensen, aanspreken, emotione-
ren maar niet jalouzieseren.

Het moet de mensen op een hoger 
level brengen. Minimaal boven 
Amsterdams peil. Politici moeten 
ook dynamisch zijn en dynamiek 
uitstralen, passie en hartstocht 
hebben. Een politicus moet de 
fl exibiliteit hebben van een een 
ratelslang maar ook de nodige de 

stijfheid hebben. Ook een groot 
incasseringsvermogen is van 
groot belang. Politiek moet je niet 
het gevoel geven dat je kebab of 
rarat hebt gegeten maar een warm 
of bionisch bovenmenselijk gevoel. 
De politiek moet politieke nuances 
veel beter nuanceren. Ook zou 
het van primair belang zijn dat de 
politiek á priori niet eerst aan de 
eigen prioriteiten denkt. Ook het 
verschijnsel van achterkamertjes 
politiek is een groot en structureel 
probleem. Daar worden stiekem 
geheime afspraken en convenan-
ten gemaakt. Dat is een heel erge 
smeerlapperij waar ik persoonlijk 
wel een goede oplossing voor heb. 
Stiekem geheime afl uisterappara-
tuur in de in de achterkamertjes 
plaatsen.

H. Hofstede, 
freelance politicus en 

oprichter van de Regenboogpartij, 
(voor een kleurrijke politiek), 
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Politieke duidelijkheid!

(Omwille van de ruimte is dit stuk enigzins door de redactie 
ingekort. Wij vermoeden dat u, vanzelfsprekend, meer uitleg 
van de schijver kunt krijgen.)

Dat het in de toekomst wel goed zit met het muzikale 
en artistieke gehalte van de Buitenposter jeugd bleek 
uit de talentenjacht die op maandag 4 november op 
het programma stond van CBS ‘de LIchtbron’. De 
leerlingen van de groepen 3 tot en met 8  reageerden 
enthousiast op de oproep van de oudercommissie om 
hun talenten te tonen aan ouders, meesters en juffen, 
broertjes en zusjes en andere familiieleden. De sfeer 
zat er meteen goed in na het optreden van Nathaly 
Dijkstra met het nummer ‘de letter V’ met K3. Zij zou 
met dit nummer de tweede prijs winnen in de catego-
rie playback-acts.  Er waren heel wat playback-acts. 
Zo kwamen onder meer Billy Crawford, Las Ketchup, 
Sita, Abba, Atomic Kitten, Britney Spears, Henk Wijn-
gaard, Within Temptation en de stoere jongens en 
meiden van DefRhymz op het podium. Uit deze laat-
ste groep waren het vooral de meisjes met hun mooie 
buikdansen die indruk maakten. Dat jong geleerd oud 
gedaan is, lieten Jonas Glas en Robin Brouwer zien: 
met hun step en stoere zonnenbril stonden zij als Gigi 
d’Agostino even letterlijk en fi guurlijk in de schijnwer-
pers! Bijzonder was het optreden van Riska Bouma. 
Met een perfecte timing playbackte zij het moeilijke 
nummer ‘Ik ben een grote ster’ van Ronald MacDo-
nald. Zij won dan ook de eerste prijs in de categorie 
playback groep 3 tot en met 6. Evelyn Dijkstra kon 

natuurlijk niet achterblijven bij haar zus Nathaly; zij 
won de eerste prijs in de categorie playback groep 7 
eb 8 met een prachtige vertolking van een nummer 
van Madhouse. Ook muzikaal talent is aanwezig op 
‘de Lichtbron’. Corien Oldenhuis en Anneke Bruining 
brachten mooi dwarsfl uitspel ten gehore. Een deskun-
dige jury, bestaand uit juf Paula Wolters, meester Wim 
Feenstra en moeder Tineke Venema, zag voor deze 
dames een rooskleurige toekomst in de muziek al 
in het verschiet. Trynke Rispens en Lisanne van der 
Meulen kwamen met saxofoon en zang ook uit in de 
categorie muzikaal talent. Dat het publiek de talenten 
van de deelnemers echt wist te waarderen bleek uit 
de enthousiaste bijval gedurende de acts. Velen van 
de bijna tweehonderd toeschouwers deden door 
klappen en zingen mee met de deelnemers. Ook het 
optreden van twee acrogym groepjes viel erg in de 
smaak. De kleine Ymke Riemersma viel op door haar 
mooie strakke houding en stal samen met haar zusje 
Rixt de show. Alle deelnemers kregen van school een 
kleine attentie. Na het bekendmaken van de winnaars 
en het uitreiken van de prijzen gaven alle deelnemers 
nog een toegift door het zingen van het lied ‘Met z’n 
allen...’. Na ruim twee uur genoten te hebben van een 
spetterende en goedverzorgde avond ging iedereen 
voldaan naar huis.

door Janneke v.d. LoosdrechtVeel jong talent op ‘de Lichtbron’


