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3000 keer Oud en Nieuw
Het is met ongetwijfeld één van de  oudste objecten van ons dorp èn uit ons dorp. Naast de 
voordeur van Jurjen Adema aan de Julianalaan staat een 3000 jaar oude beukestam als deco-

ratie. Wilt u meer hierover weten, lees dan zijn artikel op pagina 11.
Van de redactie

Verrassend Buitenpost

Laat je niet verrassen. Dat is de 
nieuwe slogan van stichting SIRE 
die jongeren moet wijzen op de 
gevaren van vuurwerk. Het nieuwe 
jaar breekt bijna weer aan. Hoewel 
we tegenwoordig bijna alles plan-
nen, (carrièreplanning, gezins-
planning enz.), brengt een nieuw 
jaar ook altijd weer onvoorziene 
dingen. Soms minder leuke, maar 
vaak ook wel prettige dingen. Zo 
zou een volle kopijbus voor de 
redactie van de Binnenste Buiten 
een prima verrassing zijn. De 
gemeente zou de Buitenposters 
kunnen verrassen met een mooie 
bestemming voor het gebouw 
Nijenstein. Misschien trekt Buiten-
post dit jaar verrassend veel toeris-
ten of staan wij allen verrast over 
het aantal ondernemers dat zich in 
ons dorpje vestigt. Wie in 2003 uit 
de trein stapt, ziet mogelijkerwijs 
een verrassend mooi stationsplein. 
Wie weet. Maar voordat het zover 
is, komt eerst oud en nieuw. Een 
mooie gelegenheid om even stil te 
staan bij het leven. Het is niet voor 
niets dat velen het nieuwe jaar vol 
goede voornemens ingaan. Mis-
schien is dat ook het moment om 
even niet te klagen over ons dorp. 
Wandel er eens doorheen en laat 
je verrassen. Want zeg nou zelf, 
Buitenpost is toch verrassend 
mooi?

In ‘It Koartling’
Links afslaan na de ingang,
de internet-snelweg op
Met de ingebruikname van de Internet-PC door burgemeester Lyklema 
op dinsdag 3 december is het project ‘een pc voor ons dorp’ van start 
gegaan. De openingshandeling werd verrichtd door inschrijving in het 
logboek. Lyklema voegde ook nog een boodschap toe, die hiernaast 
staat afgedrukt. In de hal van ‘It Koartling’ staat de computer met kabel-in-
ternetverbinding ter beschikking van iedere inwoner van Buitenpost. Aan 
het gebruik zijn wel enkele huisregels verbonden. Voor de duidelijkheid 
worden ze hieronder nog even opgesomd.

1. Gebruik is gratis en is vrij voor een ieder met een zakelijk of informatief 
doel.
2. Voor het gebruik dient men dit te melden aan het beheer van ‘It 
Koartling”. Deze kan u ook verdere informatie geven. Voor de aanvang 
van een sessie wordt iedere gebruiker verzocht notitie daarvan te maken 
in het logboek. Ook kunnen hierin op- of aanmerkingen geschreven 
worden.
3. Er mogen maximaal 2 personen tegelijkertijd van de computer gebruik 
maken.
4. Een sessie duurt 20 minuten. Als er geen wachtenden zijn kan dit in 
overleg met het beheer verlengd worden.
5. De kosten voor het maken van een zwart/wit afdruk (op de aanwezige 
printer) bedragen 20 eurocent per vel.
6. Het beheer van ‘It Koartling’ heeft de bevoegdheid over het goed ge-
bruik van de internet-pc te beslissen.

In de komende nummers van de ‘Binnenste Buiten’ zullen wij proberen 
u een beetje vertrouwd te maken met de mogelijkheden van het gebruik 
van de internet-pc.

(foto: redactie) 

Hierbij willen wij nogmaals onze dank uitspreken aan
Wybrand Computers te Surhuisterveen 

en
Kapenga Wonen te Buitenpost 

voor hun bijdrage in de realisatie aan dit project.
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� Twee CDA-toppers, Maxime Verhagen 
en Annie Schreijer-Pierik, hebben vorige 
week een bezoek aan het Lauwers-Col-
lege gebracht. Er werd met verschillende 
klassen over politieke onderwerpen ge-
praat.
� Hoekstra Snackservice uit ons dorp 
heeft meegewerkt aan een afl evering 
van “de meiden van de Wit” op Net-5. In 
de serie vervulde de snackwagen van 
Hoekstra de rol van een hangplek voor 
jongeren.
� Alle basisscholen krijgen een lijst waar-
mee zij na kunnen gaan of het schoolge-
bouw brandveilig is. Ook de horeca-gele-
genheden zullen van dergelijke informatie 
worden voorzien.
� De eerste fase van de nieuwe woonwijk 
‘de Mûnewyk’ is bouwrijp gemaakt. De 
23 bouwkavels gingen vlot van de hand. 
In 2003 komen er nog eens 20 kavels 
beschikbaar.
� De afdeling Sociale Zaken van de  ge-
meentes Achtkarspelen en Kollumerland 
worden binnenkort samengevoegd. In 
januari moet de nieuwe samenwerking in 
Buitenpost met 40 uit Kollum overgehe-
velde ambtenaren operationeel zijn. De 
balie in Kollum gaat overigens dicht.
� Achtkarspelen gaat mogelijk de groene 
container vaker ophalen. Met name in de 
zomer hebben de inwoners behoefte aan 
meer inzameling.
� De cliëntenraad van Tjaskerhiem heeft 
opnieuw aandacht gevraagd voor verbe-
tering van de verlichting op de fi etspaden 
achter het pand aan het Molenerf. Wet-
houder Pieter van der Veen stelde in een 
reactie opnieuw dat binnen het beleid van 
de gemeente geen ruimte daarvoor is.

Uitbreiding Lauwers College misverstand
Het leek er op dat het Lauwers College, na de forse verbouwing van 
enkele jaren geleden, weer grote plannen had voor verdere uitbreiding. 
In ‘De Feanster’ van 10 september j.l. stond immers een stuk waarin werd 
gesproken over de “plannen (van het Lauwers College) voor uitbreiding 
van haar locatie aan de Hoefslag in Buitenpost.” Er zou te weinig ruimte 
zijn voor de gymnastieklessen  en de schoolleiding zou eigenlijk af willen 
van de lokalen aan de Gijsbert Japiksstraat. Vandaar de aanvraag voor 
vergroting, die, volgens ‘De Feanster’, inmiddels  in een brief bij de ge-
meente was neergelegd. De oplettende lezer heeft intussen inderdaad 
ook een aanvraag voor een bouwvergunning  en toekenning daarvan  
door de gemeente kunnen waarnemen in die krant. Toch zal er van een 
grootscheepse verbouwing op die schaal geen sprake zijn. Het bericht in 
‘De Feanster’ berust op een misverstand. Mevrouw Zandbergen, rector 
van het Lauwers College: “Die brief naar de gemeente waarin wordt ge-
sproken over onze wensen en ideeën omtrent onze gebouwen was niet 
bedoeld als aanzet voor verandering op korte termijn. Het ging meer om 
een lange termijn visie, om een blik in de toekomst: hoe zouden we willen 
dat de school er dan uit ziet? En dan zou het inderdaad ideaal zijn om 
alles onder een dak te hebben. De situatie is nu zo dat we gebruik moeten 
maken van extra ruimten  buiten de school: de sporthal en de Lits (de 
voormalige basisschool aan de G. Japiksstraat). Dat heeft nadelen, want 
de leerlingen verliezen tijd met heen en weer fi etsen en voor de buurt-
bewoners is het ook niet altijd even leuk. Maar wij zijn niet de enigen die 
de gemeente moet huisvesten en op dit moment is er geen mogelijkheid 
om iets aan de situatie te doen. Wat betreft die aanvraag voor een bouw-
vergunning: die gaat wel over de korte termijn. We hebben n.l. te weinig 
ruimte voor vergaderingen en overleg en daarom wordt er één lokaal 
verbouwd tot twee werkruimten en wordt er één leslokaal bijgebouwd.” In 
zekere zin toch een uitbreiding dus, maar dan heel bescheiden!   

Van de bestuurstafel

- Inwoners van Buitenpost worden vrij vaak aangesproken door vreemden 
die op zoek zijn naar bepaalde gebouwen, instellingen en dergelijke. On-
danks het boekje dat de Gemeente jaarlijks uitgeeft, waarin al deze zaken 
te vinden zijn, blijken ook de nieuwe inwoners hier soms nog moeite mee 
te hebben. Dit was aanleiding voor één van de bestuursleden om meerder 
verkenningstochten door het dorp te maken en op papier te zetten wat er 
op dit vlak moet gebeuren. In het bestuur is dit al een paar maal aan de 
orde geweest en de Gemeente is onderhand ook op de hoogte van onze 
wensen op dit gebied. We verwachten binnen enkele maanden een ant-
woord op ons verzoek.
- Een paar van onze bestuursleden hebben de ledenvergadering van de 
BUVO bijgewoond, het blijkt dat van beide kanten er behoefte is om het 
contact te intensiveren. Tenslotte betreft het allemaal zaken die direct met 
ons dorp en dus uiteindelijk met ons zelf te maken hebben! 
- Natuurlijk hebben we nog even over het kennismakingsbezoek van de 
burgemeester aan ons dorp, en aan het bestuur van PBB, nagepraat. We 
hebben hier wel een goed gevoel aan overgehouden. Nogmaals onze 
dank aan de directie en medewerkers van Seedyk B.V. en aan het bestuur 
en medewerkers van ‘It Koartling’. En ook aan de medewerking die bur-
gemeester Lyklema gaf aan de ingebruikstelling van de Internet-PC. We 
zijn erg benieuwd hoe dit project zich in de toekomst verder ontwikkeld. In 
de meeste andere dorpen in de gemeente is men nog niet zover. Het blijkt 
vaak moeilijk om beslissingen te nemen als er geen vaste regels zijn waar 
men aan gebonden is. Komt dit misschien door onze moderne tijd waarin 
van de wieg tot het graf alles voor de mensen geregeld wordt?
- Er waren ook weer aanvragen voor een subsidie uit het Leefbaarheids-
fonds. Omdat ook voor de besteding van dit fonds geen gedetailleerde 
regels (door de Gemeente) bestaan is het soms niet eenvoudig goede 
beslissingen hierin te nemen. Gelukkig komen we er altijd wel zonder 
kleerscheuren van af, maar toch...
- Een vast punt van de maandelijkse bespreking is de fi nanciën. Plaat-
selijk Belang hoeft zich wat dat betreft gelukkig niet onmiddellijk zorgen 
te maken. De positie van de Binnenste Buiten is jammer genoeg we wat 
anders. Niet alleen wat de centjes betreft, maar ook het vele werk dat er 
aan verbonden is en door weinig mensen wordt gedaan. We zijn bang dat 
het op de langere duur steeds moeilijker zal zijn dit vol te houden. Dus 
nogmaals de oproep: wie heeft enige computervaardigheid en wil wel wat 
tijd steken in dit interessante werk! - De laatste ‘Binnenste Buiten’ telde 16 
pagina’s in plaats van de gebruikelijke 12, vanwege de fi nanciële conse-
quenties zal dit meer uitzondering dan regel blijven. Een pluspunt is dat er 
altijd wel voldoende kopij aanwezig is.
- Voor één van de komende vergaderingen willen we graag iemand van 
‘het Achtkant’ uitnodigen om diverse onderwerpen (onder andere de 
skatebaan met ons te bespreken).

De burgemeester op bezoek
Op dinsdag 3 december heeft het burgemeestersechtpaar Louis Lyklema 
en Yvonne Lyklema-Lehmkuhl een kennismakingsbezoek gebracht aan 
Buitenpost en aan Plaatselijk Belang. De ontvangst was in sociaal-cultu-
reel centrum It Koartling, waarna er een uitgebreide rondrit was door het 
hele dorp. Het viel het burgemeesterspaar op dat de woonwijken zo goed 
zijn voorzien van groen en dat er een grote variatie is in de typen wonin-
gen. Ook het bezoek aan het bedrijf Seedyk Geveltechniek was geslaagd; 
dat er zulke mooie dingen in Buitenpost worden gemaakt was niet bekend. 
Hierna werd in It Koartling de dorps-internet-PC door de burgemeester in 
gebruik gesteld, welke PC een apart hoekje heeft gekregen in de hal van 
It Koartling. Na inschrijving in het logboek ging Lyklema een kijkje nemen 
op de gemeentelijke site, om te zien of deze nog wel up-to-date was.

Als afsluiting van dit bezoek, heeft het bestuur nog een fl ink aantal items 
die in Buitenpost spelen, ter sprake gebracht:
- Als eerste kwam ter sprake dat er een tekort is aan huurwoningen, 
zodat er een wachtlijst is van woningzoekenden. Ook zijn er onvoldoende 
bouwkavels beschikbaar voor de particuliere woningbouw. Want als er 
door 100 gegadigden wordt ingeschreven op 18 bouwterreinen, dan zijn 
je kansen om een bouwkavel te bemachtigen niet erg groot. Als regionaal 
centrum zou Buitenpost over voldoende nieuwbouwwoningen moeten 
kunnen beschikken. PBB rekent er dan ook op dat de Gemeente de so-
ciale woningbouw in Buitenpost weer opnieuw gaat stimuleren. Om aan 
je functie als regionaal centrum te kunnen voldoen heb je groei nodig. In 
de nieuwe woonwijk Mûnewyk, zal volgens Lyklema naar de mogelijkheid  
van de bouw van huurwoningen worden gekeken.
- De voormalige gedeputeerde Siem Jansen, suggereerde een tijdje ge-
leden, dat twee regionale centra in Achtkarspelen, wel een beetje teveel 
van het goede was en Buitenpost zou deze functie wel eens kwijt kunnen 
raken. Een dorp als Buitenpost met haar goede regionale voorzieningen, 
onder andere op het gebied van onderwijs, het CWI, het politiebureau, 
de uitstekende treinverbinding, waterschap, gemeentehuis, zwembaden 
enz., fungeert hierdoor als een echt regionaal centrum. Hierbij horen ook 
de voordelen die nodig zijn, om deze functie ook in de toekomst te kunnen 
blijven uitoefenen. PBB gaat er van vanuit dat het Gemeentebestuur zich 
blijft inzetten voor het behoud van de status van het centrumschap voor 
Buitenpost. De burgemeester taxeerde trouwens dat voor Buitenpost niet 
aan die status zal worden getornd, gezien de vele regionale functies.
- De uitbreiding en revitalisering van het industrieterrein De Swadde is 
een prima zaak. Het is overigens de vraag of met het niet toestaan van 
het stichten van bedrijfswoningen op de nieuwe uitbreiding, wel de goede 
weg wordt ingeslagen. Een eigen toegangsweg naar het industrieterrein 
in oostelijke richting is noodzakelijk voor een goede ontsluiting. Dit hoeft 
niet te wachten op realisering van de Rondweg Zuid. 
-  Onduidelijkheid bestaat nog steeds over wanneer met de aanleg van 
de Zuidelijke Rondweg wordt begonnen; zonder kan er geen herinrichting 
plaatsvinden van de Voorstraat. Voor het centrum is ook een spoedige 
invulling van Nijenstein van groot belang. PBB is van mening, dat hierbij 
een horecavoorziening in de vorm van een Grand Café en/of restaurant 
een belangrijk onderdeel moet zijn. Ook is de uitvoering op korte termijn 
van fase 3 in de Kerkstraat voor het aanzien van deze winkelstraat van 
veel belang. Voor wat betreft de fi nanciering van de Zuidelijke Rondweg 
moet volgens burgemeester Lyklema de provincie Fryslân over haar deel 
nog een defi nitieve beslissing nemen en is het nog afwachten.
- De parkeersituatie op de Stationsstraat en het Stationsplein, geeft PBB 
reden tot grote zorg, ook met het oog op de verkeersveiligheid. De ver-
eniging zou het gewenst vinden, dat hier veel meer parkeerruimte wordt 
gecreëerd. En óók aan de noordzijde van de spoorlijn, op het oude laad- 
en losstation van de NS, met een verbinding via een loopbrug naar het 
station. De Gemeente kent de problemen van deze verkeerssituatie als 
geen ander en werkt aan een oplossing hiervoor.
- Het leefbaarheidsfonds is een instelling waar wij heel blij mee zijn. Maar 
PBB vindt de verdeling van de gelden niet reëel, omdat alle dorpen een 
gelijk bedrag krijgen namelijk NLG 9000,--. Dit betekent in de praktijk dat 
een dorp met bijvoorbeeld 1100 inwoners, circa NLG 8,-- per inwoner 
krijgt en Buitenpost met 5600 inwoners NLG 1,60 per inwoner.De “Lytse 
Doarpen” komen hier wel heel erg goed mee weg. Wij vinden deze ver-
houding scheef liggen en zouden het toe juichen dat de Gemeente de ver-
deling van deze gelden in heroverweging zou willen nemen. Burgemees-
ter Lyklema vertelde dat dit bij een evaluatie van het leefbaarheidsfonds 
aan de orde zal komen.

Afsluitend was er nog een bijzonder welkom voor het burgemeesterspaar 
als inwoners van Buitenpost, door het aanbieden van een historisch boek 
over Buitenpost en een plant uit de botanische tuin De Kruidhof. Ook werd 
nog gewezen op het voorrecht om als inwoner lid te kunnen worden van 
de Vereniging van Plaatselijk Belang Buitenpost.Als eerste kennismaking  
was dit een zeer geslaagde middag.

H. Koning, voorzitter PBB

Burgemeester Lyklema toonde grote 

belangstelling voor het door PBB ge-

schonken boek ‘Buitenpost, halfweg 

tussen us mem en het peerd van Ome 

Loeks’. Uit de kennismaking bleek ove-

rigens dat de nieuwe eerste burger veel 

interesse heeft voor geschiedenis en 

cultuur. Op de foto van links af: Henk 

Koning, voorzitter PBB, Ank van der 

Veen, secretaris PBB, burgemeester 

Louis Lyklema en zijn vrouw Yvonne 

Lyklema-Lehmkuhl en tot slot PBB-be-

stuurslid Sytze Harders.

(foto: redactie) 
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Vier-oud Buitenposters vertellen over hun kwajongenstijd: 
Juul Beerda, Minne Bosma, Ids Bulthuis en Oane Molenaar

foto: eigen foto
door Jannie Jensma-Dijkema

Juul Beerda, zoon van de on-
derwijzer Beerda - hij is altijd 
in Buitenpost blijven wonen. 
Minne Bosma, woonde tot zijn 
24-ste in Buitenpost, waar hij 
geboren werd vlak bij de molen 
die aan de Trekweg stond en die 
afbrandde toen hij 4 jaar was. 
Ids Bulthuis, die in het huis van 
Marten van der Heide woonde 
aan het eind van de Kuipersweg, 
bij de garage. Hij reisde over de 
hele wereld, was onder andere 
staalinspecteur in Australië en 
ging mee met een handelskara-
vaan door Saoedi-Arabië. Oane 
Molenaar, geboren in het oude 
huis van Mintsje Kramer aan de 
Stationsstraat, waar hij enkele 
jaren woonde. Op zijn 18de ging 
hij naar zee, tot zijn 27ste  was 
zijn thuis in Buitenpost.

Oudejaarsavondstunt
De grootste stunt haalden deze 
heren uit toen ze zo’n 15-16 jaar 
waren; dat is nu precies 50 jaar gele-

den op Oudejaarsavond in 1952. Ze 
vonden dat er eens iets spectaculairs 
moest gebeuren in Buitenpost. “Met 
carbid knallen, hekjes weghalen en 
dat soort dingen hadden we al zo 
vaak gedaan. We zouden iets groots 
doen. In de Molenstraat, op de 
plaats waar nu de Molenhof  staat, 
was een half  afgebroken molen. In 
de oorlog draaide de molen nog, 
maar hij had nu geen wieken meer. 
Het 8 meter hoge stenen onderstuk 
met plat dak stond nog overeind. 
Daar wilden we een kar ophijsen. 
We namen de sneeuwwitte viskar 
van de visboer aan de Voorstraat 
(tussen Dijkstra en de stoffenwinkel 
van Kieviet). Met touwen gewapend 
klommen we op de oude molen, 
maar hoe we ook trokken en hesen, 
we kregen de zware viskar niet over 
de uitstekende rand aan de boven-
kant van de 8 meter hoge muur. We 
moesten er mee ophouden.” Maar 
zo gauw gaven de dappere helden 
de moed niet op. Ze sleepten de 
kar van de familie Edzer de Haan, 
boer aan de Voorstraat waar nu de 
Bouhof  is, uit de schuur en trokken 
hem over het mulle zandpad, dat 
toen Mounepaed heette (thans de 
Schepperstraat) - niemand hoorde 
wat… Ook Edzer merkte niets. “We 
klommen met de touwen (van paar-
denkoopman Piet Mulder, achter 

wat nu de Point is) op de molen, 
wat slechts lukte als we boven op 
de nok van de schuur gingen staan, 
die tegen de molen gebouwd was en 
ons optrokken aan de rand van de 
molen. Best gevaarlijk. We demon-
teerden de kar van Edzer: pinnen 
eruit,  eerst de schotten eraf, daarna 
de “bukberries”, de twee voor- en 
achterwielen met de dissels werden 
er afzonderlijk afgehaald en alles in 
gedeelten opgehesen. Drie van ons 
stonden boven op het dak, de ande-
ren zorgden voor de rest. Het ging 
niet gemakkelijk  Het moeilijkst was 
de uitstekende rand van de muur, 
waar we steeds omheen moesten. 
We waren er uren mee bezig. In 
ons enthousiasme vergaten we dat 
meester van der Woude ons best 
kon horen en misschien ook nog 
wel zien - het was helder en vorstig 
en de maan scheen. De politie pa-
trouilleerde (op de fi ets)  - ‘ze zagen 
ons even niet…’ “  Aan het eind van 
de operatie dronken de jongens een 
borreltje en verheugden zich op de 

gezichten van de volgende dag. Ie-
dereen vond het prachtig! Niemand 
maakte een negatieve opmerking 
en wij vonden het een schitterend 
gezicht: de kar bovenop de molen 
(zie foto). Edzer nam het goed op. 
‘Zouden jullie hem er ook weer af  
willen halen?’ vroeg hij. Maar dat 
hebben we niet gedaan, want eraf  
was gemakkelijker dan erop.”

Klokkenluiden
“Op oudejaar werd de klok niet 
geluid in Buitenpost. De kerkenraad 
was daar tegen. Wij waren het daar 
niet mee eens. Tijdens de oude-
jaarsdienst kropen we in de toren 
en lieten ons daar door de koster 
insluiten – hij wist niet dat we er 
zaten. We vermaakten ons met 
wat we daar aantroffen, er lagen de 
vreemdste voorwerpen op de zolder 
en om twaalf  uur begonnen we te 
luiden dat het een lust was. Toen 
we eindelijk ophielden, lieten we 
ons aan een touw door het laagste 
raampje, dat we open konden krij-
gen naar buiten zakken. Niemand 
zag ons. Toen we al lang tussen de 
mensen stonden, bengelde de klok 
nog steeds; we hadden hem niet 
stil getrokken. “Hoe komen die 
jongens er weer uit?”  zeiden de 
mensen, “de deur zit op slot”. De 
deur werd opengemaakt, de politie 

trad naar binnen en  vond niemand. 
Sinds die keer wordt op elke oude-
jaarsavond de klok geluid. Of  dat 
nog gebeurt? Er is te veel geknal 
om het te kunnen horen.” 

Kwajongensstreken
“In die tijd was hier politie Hen-
driks. Hij deed alles op de fi ets. 
Op oudejaarsavond knalden we 
met carbid. Hij probeerde ons te 
betrappen, maar telkens als hij bij 
ons in de buurt kwam, hielden we 
op met knallen en begonnen de 
jongens in een andere hoek van het 
dorp. Hendriks vloog van links naar 
rechts. Hij was een strenge agent. 
Hij fouilleerde onze broekzakken, 
maar wij hadden de knalletjes en 
de voetzoekers onder de knie in de 
pofbroek. Als het hem te erg werd, 
sloeg Hendriks ons. “Wie houdt 
ons hier voor de gek!” riep hij dan. 
We hebben Hendriks een keer te 
pakken gehad. We hadden niets 
gedaan, maar we liepen hard weg en 
kropen in het schuurtje achter het 
huis van Juul. Van daaruit zwaaiden 
we naar hem. Hij werd kwaad, ter-
wijl we niets gedaan hadden…”

“Naast waar nu slager Rusticus is, 
was vroeger een elektriciteitswinkel-
tje met een etalage waar een korte 
vensterbank voor zat. In onze dol-
driestheid gingen we op het smalle 
richeltje zitten - het hele raam stuk! 
De politie dacht dat Juul het gedaan 
had, hij kreeg de klappen. We moes-
ten op het politiebureau komen. We 
kregen geen boete, maar moesten 
wel het raam terugbetalen: f  21,- .

In de kruidenierswinkel van vrouw 
Hamstra, waar nu de speelgoed-
winkel is, kochten we snoepgoed. 
We hadden een mondharmonica bij 
ons en zongen er liedjes bij. Toen 
we ons een keer wat te ver over 
de toonbank bogen viel de mooie 
Berkel weegschaal op de grond. We 
deden er weken over om hem terug 
te betalen. Minne Bosma: “Ik ging in 
Leeuwarden naar school en at mijn 
boterhammen in het Rengerspark 
op; weken lang kocht ik geen drin-
ken om zo het geld uit te sparen.”  
De jongens deden nog wel meer. 
Zo gooiden ze eens een sneeuwbal 
door het raam bij kapper Spiekman 
(op de plek waar nu het parkeerha-
ventje is bij het Trefpunt). Jammer 
genoeg kwam de sneeuw precies in 
een kinderwagen terecht…

Tenslotte nog het verhaal 
van Harm Toeju.
“Op de opslag (aan de haven) 
was een noodslachtplaats. Harm 
Tamminga haalde daar altijd zijn 
afvalvlees vandaan voor zijn drie 
honden. Hij had namelijk een hon-
denkar: een hond onder de kar en 
twee ervoor. Hij reed ermee naar 
Groningen en Leeuwarden – hij 
was handelaar in kippen en konij-
nen. “toeju, toeju”, hoorde je hem 
altijd roepen. Daarom heette hij 
Harm Toeju. Harm werd begraven 
op Augsbuurt. Toen de lijkkoets 
hem daarheen bracht, sloegen de 
paarden op hol. Dit was de laatste 
keer dat de lijkkoets reed.”

Lichtende (voor)beelden

De verlichte verlichter, roomser dan de paus
Weet niet beter en krijgt afkeurend applaus
De nieuwe burgervader wijst naar de structuur
Want verlichtingsbeleid schijnt erg duur.

De Sint weet veel en kwam naar Buitenpost
Niet Lyklema, maar de brandweer heeft het opgelost
Het Tsjokkeboek gevuld met namen van politici
Bestuurders zich bezighoudend met clownerie

Een goede ambassadeur onze pionier van Pisa
Via de hartbrug naar Ospedale Cisanello: Willem Postma
Door Grand-Jean verlost van alle kwalen
En vrouw Dicky, die alles haarfi jn kon vertalen.

Toneelspel in het Engels en het Fries
In Frjemd Stel; A Christmas Carol beide een masterpiece
Leven en werken en dat meer dan 40 jaar
Henk Koning (Barkmeijer) een technisch kunstenaar

PEVADKO

...de politie patrouilleerde op de 
fi ets, ze zagen ons even niet...

(vacature)

Voor ons team van vrijwilligers zoeken wij een 

Enthousiaste collega (m/v)
die samen met ons er voor wil zorgen dat de dorpskrant elke maand 

weer een mooi geheel wordt.

Jij…
… bent niet bang om te schrijven

… wilt een bijdrage leveren aan een goed leefklimaat in Buitenpost

… hebt tijd om twee keer per maand de vergadering bij te wonen

 ... houdt van een uitdaging!

Kun je minstens twee van de vier bovenstaande omschrijvingen met 

‘ja’ beantwoorden? Dan ben jij misschien onze nieuwe collega!

Leeftijd is onbelangrijk, evenals sekse of andere niet ter zake doende 

eigenschappen. Alleen enthousiasme telt!

Meer informatie:
Wil je meer weten of aanmelden voor onze redactie? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op. Bijvoorbeeld door te mailen op: 
bibupost@dolfi jn.nl. Maar je mag ook je naam en telefoonnummer 
doorgeven via de kopijbus bij De Boekelier. Je hoort dan snel van ons.

Op 5 december stond een bezoek van de Sint aan basisschool ‘de Lichtbron’ op het 

programma. Tot ieders verbazing kwamen alleen de Pieten, en niet de Sint, opda-

gen. Samen met groep 1 en 2 werd na een speurtocht Sinterklaas slapend in een 

bed bij Kapenga Wonen aangetroffen. Vermoeidheid was de oorzaak. Nadat de Sint 

zingend wakker was gemaakt verliep de de visite verder helemaal naar wens!
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Vier-oud Buitenposters vertellen over hun kwajongenstijd: 
Juul Beerda, Minne Bosma, Ids Bulthuis en Oane Molenaar

foto: eigen foto
door Jannie Jensma-Dijkema

Juul Beerda, zoon van de on-
derwijzer Beerda - hij is altijd 
in Buitenpost blijven wonen. 
Minne Bosma, woonde tot zijn 
24-ste in Buitenpost, waar hij 
geboren werd vlak bij de molen 
die aan de Trekweg stond en die 
afbrandde toen hij 4 jaar was. 
Ids Bulthuis, die in het huis van 
Marten van der Heide woonde 
aan het eind van de Kuipersweg, 
bij de garage. Hij reisde over de 
hele wereld, was onder andere 
staalinspecteur in Australië en 
ging mee met een handelskara-
vaan door Saoedi-Arabië. Oane 
Molenaar, geboren in het oude 
huis van Mintsje Kramer aan de 
Stationsstraat, waar hij enkele 
jaren woonde. Op zijn 18de ging 
hij naar zee, tot zijn 27ste  was 
zijn thuis in Buitenpost.

Oudejaarsavondstunt
De grootste stunt haalden deze 
heren uit toen ze zo’n 15-16 jaar 
waren; dat is nu precies 50 jaar gele-

den op Oudejaarsavond in 1952. Ze 
vonden dat er eens iets spectaculairs 
moest gebeuren in Buitenpost. “Met 
carbid knallen, hekjes weghalen en 
dat soort dingen hadden we al zo 
vaak gedaan. We zouden iets groots 
doen. In de Molenstraat, op de 
plaats waar nu de Molenhof  staat, 
was een half  afgebroken molen. In 
de oorlog draaide de molen nog, 
maar hij had nu geen wieken meer. 
Het 8 meter hoge stenen onderstuk 
met plat dak stond nog overeind. 
Daar wilden we een kar ophijsen. 
We namen de sneeuwwitte viskar 
van de visboer aan de Voorstraat 
(tussen Dijkstra en de stoffenwinkel 
van Kieviet). Met touwen gewapend 
klommen we op de oude molen, 
maar hoe we ook trokken en hesen, 
we kregen de zware viskar niet over 
de uitstekende rand aan de boven-
kant van de 8 meter hoge muur. We 
moesten er mee ophouden.” Maar 
zo gauw gaven de dappere helden 
de moed niet op. Ze sleepten de 
kar van de familie Edzer de Haan, 
boer aan de Voorstraat waar nu de 
Bouhof  is, uit de schuur en trokken 
hem over het mulle zandpad, dat 
toen Mounepaed heette (thans de 
Schepperstraat) - niemand hoorde 
wat… Ook Edzer merkte niets. “We 
klommen met de touwen (van paar-
denkoopman Piet Mulder, achter 

wat nu de Point is) op de molen, 
wat slechts lukte als we boven op 
de nok van de schuur gingen staan, 
die tegen de molen gebouwd was en 
ons optrokken aan de rand van de 
molen. Best gevaarlijk. We demon-
teerden de kar van Edzer: pinnen 
eruit,  eerst de schotten eraf, daarna 
de “bukberries”, de twee voor- en 
achterwielen met de dissels werden 
er afzonderlijk afgehaald en alles in 
gedeelten opgehesen. Drie van ons 
stonden boven op het dak, de ande-
ren zorgden voor de rest. Het ging 
niet gemakkelijk  Het moeilijkst was 
de uitstekende rand van de muur, 
waar we steeds omheen moesten. 
We waren er uren mee bezig. In 
ons enthousiasme vergaten we dat 
meester van der Woude ons best 
kon horen en misschien ook nog 
wel zien - het was helder en vorstig 
en de maan scheen. De politie pa-
trouilleerde (op de fi ets)  - ‘ze zagen 
ons even niet…’ “  Aan het eind van 
de operatie dronken de jongens een 
borreltje en verheugden zich op de 

gezichten van de volgende dag. Ie-
dereen vond het prachtig! Niemand 
maakte een negatieve opmerking 
en wij vonden het een schitterend 
gezicht: de kar bovenop de molen 
(zie foto). Edzer nam het goed op. 
‘Zouden jullie hem er ook weer af  
willen halen?’ vroeg hij. Maar dat 
hebben we niet gedaan, want eraf  
was gemakkelijker dan erop.”

Klokkenluiden
“Op oudejaar werd de klok niet 
geluid in Buitenpost. De kerkenraad 
was daar tegen. Wij waren het daar 
niet mee eens. Tijdens de oude-
jaarsdienst kropen we in de toren 
en lieten ons daar door de koster 
insluiten – hij wist niet dat we er 
zaten. We vermaakten ons met 
wat we daar aantroffen, er lagen de 
vreemdste voorwerpen op de zolder 
en om twaalf  uur begonnen we te 
luiden dat het een lust was. Toen 
we eindelijk ophielden, lieten we 
ons aan een touw door het laagste 
raampje, dat we open konden krij-
gen naar buiten zakken. Niemand 
zag ons. Toen we al lang tussen de 
mensen stonden, bengelde de klok 
nog steeds; we hadden hem niet 
stil getrokken. “Hoe komen die 
jongens er weer uit?”  zeiden de 
mensen, “de deur zit op slot”. De 
deur werd opengemaakt, de politie 

trad naar binnen en  vond niemand. 
Sinds die keer wordt op elke oude-
jaarsavond de klok geluid. Of  dat 
nog gebeurt? Er is te veel geknal 
om het te kunnen horen.” 

Kwajongensstreken
“In die tijd was hier politie Hen-
driks. Hij deed alles op de fi ets. 
Op oudejaarsavond knalden we 
met carbid. Hij probeerde ons te 
betrappen, maar telkens als hij bij 
ons in de buurt kwam, hielden we 
op met knallen en begonnen de 
jongens in een andere hoek van het 
dorp. Hendriks vloog van links naar 
rechts. Hij was een strenge agent. 
Hij fouilleerde onze broekzakken, 
maar wij hadden de knalletjes en 
de voetzoekers onder de knie in de 
pofbroek. Als het hem te erg werd, 
sloeg Hendriks ons. “Wie houdt 
ons hier voor de gek!” riep hij dan. 
We hebben Hendriks een keer te 
pakken gehad. We hadden niets 
gedaan, maar we liepen hard weg en 
kropen in het schuurtje achter het 
huis van Juul. Van daaruit zwaaiden 
we naar hem. Hij werd kwaad, ter-
wijl we niets gedaan hadden…”

“Naast waar nu slager Rusticus is, 
was vroeger een elektriciteitswinkel-
tje met een etalage waar een korte 
vensterbank voor zat. In onze dol-
driestheid gingen we op het smalle 
richeltje zitten - het hele raam stuk! 
De politie dacht dat Juul het gedaan 
had, hij kreeg de klappen. We moes-
ten op het politiebureau komen. We 
kregen geen boete, maar moesten 
wel het raam terugbetalen: f  21,- .

In de kruidenierswinkel van vrouw 
Hamstra, waar nu de speelgoed-
winkel is, kochten we snoepgoed. 
We hadden een mondharmonica bij 
ons en zongen er liedjes bij. Toen 
we ons een keer wat te ver over 
de toonbank bogen viel de mooie 
Berkel weegschaal op de grond. We 
deden er weken over om hem terug 
te betalen. Minne Bosma: “Ik ging in 
Leeuwarden naar school en at mijn 
boterhammen in het Rengerspark 
op; weken lang kocht ik geen drin-
ken om zo het geld uit te sparen.”  
De jongens deden nog wel meer. 
Zo gooiden ze eens een sneeuwbal 
door het raam bij kapper Spiekman 
(op de plek waar nu het parkeerha-
ventje is bij het Trefpunt). Jammer 
genoeg kwam de sneeuw precies in 
een kinderwagen terecht…

Tenslotte nog het verhaal 
van Harm Toeju.
“Op de opslag (aan de haven) 
was een noodslachtplaats. Harm 
Tamminga haalde daar altijd zijn 
afvalvlees vandaan voor zijn drie 
honden. Hij had namelijk een hon-
denkar: een hond onder de kar en 
twee ervoor. Hij reed ermee naar 
Groningen en Leeuwarden – hij 
was handelaar in kippen en konij-
nen. “toeju, toeju”, hoorde je hem 
altijd roepen. Daarom heette hij 
Harm Toeju. Harm werd begraven 
op Augsbuurt. Toen de lijkkoets 
hem daarheen bracht, sloegen de 
paarden op hol. Dit was de laatste 
keer dat de lijkkoets reed.”

Lichtende (voor)beelden

De verlichte verlichter, roomser dan de paus
Weet niet beter en krijgt afkeurend applaus
De nieuwe burgervader wijst naar de structuur
Want verlichtingsbeleid schijnt erg duur.

De Sint weet veel en kwam naar Buitenpost
Niet Lyklema, maar de brandweer heeft het opgelost
Het Tsjokkeboek gevuld met namen van politici
Bestuurders zich bezighoudend met clownerie

Een goede ambassadeur onze pionier van Pisa
Via de hartbrug naar Ospedale Cisanello: Willem Postma
Door Grand-Jean verlost van alle kwalen
En vrouw Dicky, die alles haarfi jn kon vertalen.

Toneelspel in het Engels en het Fries
In Frjemd Stel; A Christmas Carol beide een masterpiece
Leven en werken en dat meer dan 40 jaar
Henk Koning (Barkmeijer) een technisch kunstenaar

PEVADKO

...de politie patrouilleerde op de 
fi ets, ze zagen ons even niet...

(vacature)

Voor ons team van vrijwilligers zoeken wij een 

Enthousiaste collega (m/v)
die samen met ons er voor wil zorgen dat de dorpskrant elke maand 

weer een mooi geheel wordt.

Jij…
… bent niet bang om te schrijven

… wilt een bijdrage leveren aan een goed leefklimaat in Buitenpost

… hebt tijd om twee keer per maand de vergadering bij te wonen

 ... houdt van een uitdaging!

Kun je minstens twee van de vier bovenstaande omschrijvingen met 

‘ja’ beantwoorden? Dan ben jij misschien onze nieuwe collega!

Leeftijd is onbelangrijk, evenals sekse of andere niet ter zake doende 

eigenschappen. Alleen enthousiasme telt!

Meer informatie:
Wil je meer weten of aanmelden voor onze redactie? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op. Bijvoorbeeld door te mailen op: 
bibupost@dolfi jn.nl. Maar je mag ook je naam en telefoonnummer 
doorgeven via de kopijbus bij De Boekelier. Je hoort dan snel van ons.

Op 5 december stond een bezoek van de Sint aan basisschool ‘de Lichtbron’ op het 

programma. Tot ieders verbazing kwamen alleen de Pieten, en niet de Sint, opda-

gen. Samen met groep 1 en 2 werd na een speurtocht Sinterklaas slapend in een 

bed bij Kapenga Wonen aangetroffen. Vermoeidheid was de oorzaak. Nadat de Sint 

zingend wakker was gemaakt verliep de de visite verder helemaal naar wens!
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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.

Periode 17 december t/m 25 januari

Activiteiten
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

20 december: 19.00 uur, Nederlands-Hervormde Kerk, kerstdienst 

verzorgd door bewoners van Tjaskerhiem, leiding: Joop Visser

22 december en 19 januari: 12.00 – 17.00 uur, sporthal De 

Houtmoune, Zaalkaatsen voor leden kaatsclub Buitenpost, 

aanmelden bij F. de Vries, tel: 541444

3 januari: 19.30 uur, Zalencentrum The Point, Schutjassen 

(kaartspel)

6 januari: 17.00 uur, achterzaal The Point, BUVO-nieuwjaarsreceptie, 

voor bedrijven, middenstanders en belangstellenden; bekendmaking 

van plannen en activiteiten van de BUVO in 2003

7 januari: 9.30 uur, De Schakel, NVVH – Nieuwjaarsreceptie

11 januari: hele dag, sporthal De Houtmoune,Turnen: 

plaatsingswedstrijd turnsters verplicht niveau 5, 6, 7 en 8

14 januari: 9.00 uur, De Schakel, vrijwilligers van het Rode Kruis 

– mevr. J. Grijpma uit Zuidhorn komt vertellen over haar belevenissen 

op een modern vrachtschip

21 januari: 19.45 uur, De Schakel, NVVH – Alles over bliksem en 

veiligheid, verzorgd door de heer Pols uit Buitenpost

25 januari: 20.00 uur, The Point, concert georganiseerd door 

stichting ‘Maskelyn’ met de band ‘Reboelje’, 

voorverkoop 12 euro, kassa 13 euro

Exposities
Tot en met 6 januari: Tijdens kantooruren, hal en leeszaal 

gemeentehuis, Jannie Baas-Grooteman: schilderen op porselein en 

Bennie van der Heide: gedichten

Bridgeclub Buitenpost:
“Bridge: een gezonde verslaving”

Bridge is één van de snelst groeiende sporten in 
ons land. Meer dan 150.000 leden spelen wekelijks 
in teamverband met veel plezier. Bridge is niet zo-
maar een spel, het is een echte denksport en niet te 
vergelijken met andere kaartspelletjes. “Dat zou net 
zoiets zijn als appels met peren vergelijken”, wordt 
met nadruk door de leden gezegd. Ook Buitenpost 
heeft een actieve club die dit jaar 30 jaar bestaat en 
wekelijks spelen er zo’n 80 mensen in een onderlinge 
competitie verdeeld over 3 lijnen: een A, B en C lijn 
met promotie- en degradatieregeling. Er worden 3 
competitieronden per seizoen gespeeld en nog een 
vrije competitie met alle lijnen door elkaar. Je speelt 
bridge met een vaste partner. Per seizoen promove-
ren er 2 paren per lijn en dus degraderen er ook 2 
paren. Het paar dat over alle 3 de competitieronden 
het best presteert mag zich clubkampioen noemen. 
Verder doen er nog enkele paren mee aan een pro-
vinciale competitie en ook hier staat de bridgeclub 
Buitenpost haar mannetje/vrouwtje. Het zijn altijd 
gezellige maar serieuze avonden in de grote zaal 
van horecagelegenheid ‘the Point’, en veel mensen 
kunnen er na zo’n clubavond weer een weekje te-
gen, hoewel ook veel mensen lid zijn van meerdere 
clubs. Bridge kun je niet zo maar even leren. Om de 
grondbeginselen onder de knie te krijgen kun je een 
cursus volgen, die ook in Buitenpost of in de directe 

omgeving wordt gegeven. Voorzitter de Vries verzorgt 
een paar keer per seizoen een cursus en mensen die 
hier iets voor voelen kunnen zich dan ook bij De Vries 
aanmelden, telefoon 0511- 541852. Veel mensen die 
leren bridgen worden door het spel gepakt, er zijn 
dan ook velen die verslaafd zijn aan dit spel. Dus 
zoekt u een leuke hobby dan is bridge misschien een 
alternatief om uw hersenen aan het werk te zetten en 
misschien kunt u straks ook niet meer zonder bridge. 
U bent in ieder geval van harte welkom om naar de 
mogelijkheden te informeren.

Kerstdienst in 

de Hervormde Kerk 

Vrijdag 20 december om 19.00 uur, verzorgd door de bewoners 
van ‘Tjaskerhiem’. Zij voeren het kerstspel op, lezen voor, zingen 
en vertellen over zichzelf.

Thema: 

je eigen aard is goud waard.

leiding  Joop Visser.

komt allen 

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons 

gemakkelijk !
Let op de kopij-
inleverdatum:

maandag 6 januari 

De krant verschijnt in 
week 4

Houdt u daar ook 
rekening mee?
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 Stichting Sociaal Cultureel Werk
 ‘It Koartling’
 Schoolstraat 31
 9285  NE   Buitenpost
 tel. 0511 541214

Kinderwerk 
de komende maand

18 december:
kerstmarkt voor kinderen (en 
hun ouders): een workshop, een 
kerstspullen-markt alléén voor 
kinderen, een leuke kerstfi lm, 
spelletjes, een kerstsoos en veel 
kerstgezelligheid op deze speci-
ale kinderinstuif.
Kosten: gratis !
Tijd: half twee tot vier uur

20 december:
kinderdisco - kerstbal
voor groep 7 en 8
Kosten: 1 euro
Tijd: kwart over zeven tot kwart 
voor negen

8 januari:
Sneeuwbal - 
speciale nieuwjaarsinstuif
groep 1 t/m 4
Kosten: 1 euro
Tijd: half twee tot drie uur

10 januari:
Sneeuwbal - 
speciale nieuwjaarsinstuif
groep 5 t/m 8
Kosten: 1 euro
Tijd: half zeven tot half tien

22 januari:
instuif - alle groepen
Knutselen - maken van een pop-
petje op een stok
Kosten: 1 euro
Tijd: half twee tot drie uur

Nieuws van de Jeugdsozen! 

Nog even en dan is het lekker kerstvakantie. Twee weken lang geen 
leraren aan je hoofd en huiswerk wat op je ligt te wachten. Maar je 
hoeft je niet te vervelen, want de jeugdsoos blijft gewoon open. Op 
maandagavond, vrijdag-middag en -avond ben je van harte welkom!

Filmavonden
Na het succes van Slackers van de laatste fi lmavond, is het alweer tijd 
voor de vierde fi lmavond van dit seizoen. Deze avond staat gepland op 
vrijdagavond 27 december. We hebben dan een leuke verassing voor 
jullie. Wie kent niet de bekende cartoon Scooby Doo? Van deze cartoon 
is een bioscoopfi lm gemaakt. Een hilarische komedie, met in de hoofdrol 
Scooby zelf natuurlijk en Sarah Michelle Gellar (Buffy the Vampire Slayer) 
als Daphne. Kom kijken hoe de striphelden Shaggy, Fred en Velma er 
op fi lmdoek eruit zien! Ben je tussen 12 en 18 jaar, dan ben je op deze 
avond van harte welkom!! De entree is als vanouds gratis!

X-Mas Party
De vrijwilligersgroep PartyHouse (vrijdagavond) organiseren voor alle 
jongeren van 12 t/m 18 jaar op 20 december een heuse X-Mas Party. 
De ultieme kans voor een ieder om in de kerststemming te komen. 
Compleet met muziek, aankleding, lekkere hapjes en nog veel meer 
verassingen! Vanaf 21 uur is iedereen van 12-18 jaar van harte welkom 
in de soos. Come in and taste the X-mas spirit!

E-mail
Het jongerenwerk van it Koartling heeft sinds kort een eigen e-mail adres. 
Heb je wat te vragen, te vertellen? Heb je goede ideeën, opmerkingen, 
kritiek? Mail het naar ons op koartlingjongerenwerk@hotmail.com. We 
staan open voor al je vragen/opmerkingen!

De Grote Jeugdsoos Enquête 2002
Ben jij tussen 12 t/m 18 jaar oud en woon je in Buitenpost? Dan krijg 
je in de week voor kerstmis een vragenlijst in je brievenbus. Met deze 
enquête willen we kijken wie er behoefte heeft bij de jeugdsoos van “it 
Koartling. Of je nu vaak of nooit in onze jeugdsoos bent geweest…je 
kunt de vragenlijst altijd invullen. Dus doe een kleine moeite en vul hem 
in! Onder de inzenders verloten we 3 cadeaubonnen. De vragenlijst kun 
je tot 31 december op verschillende plaatsen in Buitenpost deponeren 
in de “enquêtedoos”. We rekenen op jullie medewerking. Alvast hartelijk 
bedankt.

Tafelvoetbalcompetitie
Een aantal vrijwilligers en bezoekers van de soos hebben samen met 
het jeugdhonk uit Augustinusga een tafelvoetbal competitie opgezet. 
Het is de bedoeling dat beide dorpen tegen elkaar uitkomen, en dat 
er zowel in Augustinusga als in Buitenpost zal worden gespeeld. Wil 
je nog meedoen? Geef je snel op bij Jefta (0511 542987) of bij Jan 
Hendrik (0511 541528). De eerste competitieavond wordt in Buitenpost 
gehouden op woensdag 18 december om 19.30 uur.

Er blijkt toch wel weer heel veel te melden te zijn. Fijn dat het 
jongerenwerk zo in beweging is. Tot zover de nieuwtjes van het 
jongerenwerk, we wensen u fi jne feestdagen en 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 Binnenste Buiten’ van november hebben we al enige 
informatie gegeven over de cursus:

Creatieve fotografi e
Hier volgen nog enkele mededelingen. Startdatum van de 
cursus op 23 januari. Dag en tijd: donderdag, 19.30-21.30 
uur. Kosten: � 22,50 Cursusleidster: Tonny Groenhuysen.
Opgave en informatie: Sjoukje van Lune, tel. 541430
 

Mini-kerstboom
Nog iets maken voor de kerst? Nu, dat kan op woensdag 
18 december van 19.30-21.30 uur. Kosten � 20,00 (inclu-
sief het materiaal), onder leiding van B. Altena. 
Opgave en informatie: E. Kramer, tel. 543242

De meeste mensen weten vaak niet hoe leuk het is 
om blokfl uit te spelen. Ze kennen alleen de sopraan-
blokfl uit, die vroeger op de basisscholen gebruikt 
werd tijdens de muzieklessen. Deze fl uit was vaak 
vals.Blokfl uitorkest Cum Bona Corde uit Buitenpost 
weet wel beter! De sopraanblokfl uit wordt door de 
leden van het orkest volop met plezier bespeelt, al is 
het wel op het betere type. Naast de sopraanblokfl uit 
gebruikt het blokfl uitorkest nog vele andere soorten 
fl uiten: de alt-, tenor-, bas-, c-bas- en contrabasblok-
fl uit. Laatstgenoemde is wel twee meter lang.

Blokfl uitorkest Cum Bona Corde is onderdeel van 
muziekschool ‘De Wâldsang’ en bestaat 
uit ongeveer 22 leerlingen, variërend in 
leeftijd van 9 tot 69 jaar. “Het is een groep 
voor beginners en gevorderden, voor 
jongeren en ouderen,” vertelt Dinie Goed-
hart, docent aan de muziekschool.

Dinie Goedhart schrijft zelf de bewerking 
van de muziek. Omdat het een groep is 
van beginners én gevorderden, houdt ze 
rekening met het schrijven van de par-
tijen. Sommige gevorderden spelen naast 
het orkest ook nog in  ensemble-verband. 
Het is niet alleen ‘saai’ blokfl uit spelen. 
Er wordt ook gebruik gemaakt van de 
techniek van het tegelijkertijd zingen en 
bespelen van de blokfl uit. ‘Zingen in de 

blokfl uit’, noemt Dinie Goedhart het. “Je maakt dan 
geluiden met je mond, terwijl de blokfl uit andere tonen 
voortbrengt.”

Je kunt gratis meedoen aan het blokfl uitorkest als je 
les hebt op de muziekschool. Je moet minimaal tenor-
blokfl uit kunnen spelen. Tenorblokfl uiten met barokke 
greepwijze worden door de muziekschool verhuurd. 
De repetities zijn elke donderdagavond om 19.05 uur 
in muziekschool ‘De Wâldsang’ in Buitenpost.
Heb je geen les maar wil je wel in het orkest spelen, 
bel dan voor informatie met ‘De Wâldsang’ (541616) of 
Dinie Goedhart (0519-296219).

De blokfl uit: niet saai maar juist veelzijdig

Kinderraad houdt eerste zitting
Door de medewerking van de drie basisscholen in ons dorp is opnieuw 
een Kinderraad geïnstalleerd. Op woensdag 4 december werd de 
eerste vergadering geopend en werd er kennisgemaakt. Zowel met de 
eigen raadsleden als met de begeleiders van van het kinderwerk van ‘It 
Koartling’ en welzijnsinstelling ‘het Achtkant”. Als eerste werd een taak-
verdeling gemaakt en de brief van bedrijfsleidster Lia Hummelen van 
botanische tuin ‘de Kruidhof’ onder de loep genomen.  Hierin is een ver-
zoek gedaan aan de Kinderraad om te helpen bij het herinrichten van  ‘de 
school- en beestjestuin’. Dit stukje tuin, speciaal bedoeld voor de jeugd, 
is dringend aan een grondige opknapbeurt toe, en ‘de Kruidhof’ wil graag 
deze zo aantrekkelijk mogelijk maken. De handen uit de mouwen dus. Op 
de foto van links af: raadsleden Jorrit Jans, Sietske Dijkstra, Ricardo Brou-
wer, Kaihan Popal, Marian Feenstra en Tom de Jong. Op de achtergrond: 
Froukje Braaksma van het Achtkant en Pytsje Veenstra van It Koartling. 

Skaters en rolschaatsers, opgelet!
Kort geleden werd bekend (overigens alleen voor een oplettende lezer!), 
dat de realisatie van de skatebaan in Surhuisterveen in een vergevorderd 
stadium is. Wat er niet bij werd vermeld is dat ook Buitenpost, volgens de 
toezegging van de gemeente Achtkarspelen enkele maanden geleden, 
recht heeft op deze voorzie-
ning. Bij navraag is gebleken 
dat voor ons dorp nog geen 
actie is ondernomen. Zowel 
Plaatselijk Belang Buiten-
post als ‘It Koartling’ zullen 
zich daarom gaan inzetten 
om hierin verandering te 
brengen. Hiervoor is het wel 
nodig dat duidelijk in kaart 
wordt gebracht waar een 
goede plek is om de banen (ook wel ‘ramps’ genoemd) te plaatsen. Wij 
vragen daarom de skatende jeugd om aan ons kenbaar te maken wat hun 
wensen hierover zijn. Ook leden van buurtverenigingen, al of niet actief in 
het speelplaatsenproject, worden uitdrukkelijk uitgenodigd hierin een bij-
drage te leveren. De aanschaf van de banen is een kostbare zaak, en het 
is niet waarschijnlijk dat er snel weer de gelegenheid zal zijn om dit voor 
elkaar te krijgen. Neem daarom je kans waar, en laat van je/jullie horen. 
Dat kan op verschillende manieren. Lever een reactie in in de kopijbus van 
‘de Binnenste Buiten’ of in de brievenbus van ‘It Koartling’. 
Ook kun je bellen met Johan Kootstra (Plaatselijk Belang), telefoon 
541322, of bestuurslid jongerenwerk Meine van der Veen van ‘It Koartling’, 
telefoon 543445.

En... wacht niet te lang ermee,
want voor ons is de skatebaan niet van de baan!

De Toneelclub !
Er zijn nog enkele plaatsen vrij 
in de toneelclub die in de derde 
week van januari begint. De kosten 
van de 12 lessen onder leiding van 
Roel Heidema en Ylse Veenstra 
bedragen 22,50 euro. Voor meer 
info of aanmelding: It Koartling, 
telefoon 541214 of bij Ylse 
Veenstra op 542271. En, wees er 
snel bij. 

Nieuwjaarsborrel 3 januari - 20.00 uur
Voor alle vrijwilligers en belangstellenden van ‘It Koartling’ is vrijdag-
avond 3 januari  een gezellige ‘nieuwjaarsborrel’ in de hal. Vanaf 20.00 
uur is men van harte welkom om, onder het genot van drankjes en 
hapjes, kennis te maken, bij te praten of zelfs plannen te maken. 
Tot dan!
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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.

Periode 17 december t/m 25 januari

Activiteiten
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

20 december: 19.00 uur, Nederlands-Hervormde Kerk, kerstdienst 

verzorgd door bewoners van Tjaskerhiem, leiding: Joop Visser

22 december en 19 januari: 12.00 – 17.00 uur, sporthal De 

Houtmoune, Zaalkaatsen voor leden kaatsclub Buitenpost, 

aanmelden bij F. de Vries, tel: 541444

3 januari: 19.30 uur, Zalencentrum The Point, Schutjassen 

(kaartspel)

6 januari: 17.00 uur, achterzaal The Point, BUVO-nieuwjaarsreceptie, 

voor bedrijven, middenstanders en belangstellenden; bekendmaking 

van plannen en activiteiten van de BUVO in 2003

7 januari: 9.30 uur, De Schakel, NVVH – Nieuwjaarsreceptie

11 januari: hele dag, sporthal De Houtmoune,Turnen: 

plaatsingswedstrijd turnsters verplicht niveau 5, 6, 7 en 8

14 januari: 9.00 uur, De Schakel, vrijwilligers van het Rode Kruis 

– mevr. J. Grijpma uit Zuidhorn komt vertellen over haar belevenissen 

op een modern vrachtschip

21 januari: 19.45 uur, De Schakel, NVVH – Alles over bliksem en 

veiligheid, verzorgd door de heer Pols uit Buitenpost

25 januari: 20.00 uur, The Point, concert georganiseerd door 

stichting ‘Maskelyn’ met de band ‘Reboelje’, 

voorverkoop 12 euro, kassa 13 euro

Exposities
Tot en met 6 januari: Tijdens kantooruren, hal en leeszaal 

gemeentehuis, Jannie Baas-Grooteman: schilderen op porselein en 

Bennie van der Heide: gedichten

Bridgeclub Buitenpost:
“Bridge: een gezonde verslaving”

Bridge is één van de snelst groeiende sporten in 
ons land. Meer dan 150.000 leden spelen wekelijks 
in teamverband met veel plezier. Bridge is niet zo-
maar een spel, het is een echte denksport en niet te 
vergelijken met andere kaartspelletjes. “Dat zou net 
zoiets zijn als appels met peren vergelijken”, wordt 
met nadruk door de leden gezegd. Ook Buitenpost 
heeft een actieve club die dit jaar 30 jaar bestaat en 
wekelijks spelen er zo’n 80 mensen in een onderlinge 
competitie verdeeld over 3 lijnen: een A, B en C lijn 
met promotie- en degradatieregeling. Er worden 3 
competitieronden per seizoen gespeeld en nog een 
vrije competitie met alle lijnen door elkaar. Je speelt 
bridge met een vaste partner. Per seizoen promove-
ren er 2 paren per lijn en dus degraderen er ook 2 
paren. Het paar dat over alle 3 de competitieronden 
het best presteert mag zich clubkampioen noemen. 
Verder doen er nog enkele paren mee aan een pro-
vinciale competitie en ook hier staat de bridgeclub 
Buitenpost haar mannetje/vrouwtje. Het zijn altijd 
gezellige maar serieuze avonden in de grote zaal 
van horecagelegenheid ‘the Point’, en veel mensen 
kunnen er na zo’n clubavond weer een weekje te-
gen, hoewel ook veel mensen lid zijn van meerdere 
clubs. Bridge kun je niet zo maar even leren. Om de 
grondbeginselen onder de knie te krijgen kun je een 
cursus volgen, die ook in Buitenpost of in de directe 

omgeving wordt gegeven. Voorzitter de Vries verzorgt 
een paar keer per seizoen een cursus en mensen die 
hier iets voor voelen kunnen zich dan ook bij De Vries 
aanmelden, telefoon 0511- 541852. Veel mensen die 
leren bridgen worden door het spel gepakt, er zijn 
dan ook velen die verslaafd zijn aan dit spel. Dus 
zoekt u een leuke hobby dan is bridge misschien een 
alternatief om uw hersenen aan het werk te zetten en 
misschien kunt u straks ook niet meer zonder bridge. 
U bent in ieder geval van harte welkom om naar de 
mogelijkheden te informeren.

Kerstdienst in 

de Hervormde Kerk 

Vrijdag 20 december om 19.00 uur, verzorgd door de bewoners 
van ‘Tjaskerhiem’. Zij voeren het kerstspel op, lezen voor, zingen 
en vertellen over zichzelf.

Thema: 

je eigen aard is goud waard.

leiding  Joop Visser.

komt allen 

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons 

gemakkelijk !
Let op de kopij-
inleverdatum:

maandag 6 januari 

De krant verschijnt in 
week 4

Houdt u daar ook 
rekening mee?
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 Stichting Sociaal Cultureel Werk
 ‘It Koartling’
 Schoolstraat 31
 9285  NE   Buitenpost
 tel. 0511 541214

Kinderwerk 
de komende maand

18 december:
kerstmarkt voor kinderen (en 
hun ouders): een workshop, een 
kerstspullen-markt alléén voor 
kinderen, een leuke kerstfi lm, 
spelletjes, een kerstsoos en veel 
kerstgezelligheid op deze speci-
ale kinderinstuif.
Kosten: gratis !
Tijd: half twee tot vier uur

20 december:
kinderdisco - kerstbal
voor groep 7 en 8
Kosten: 1 euro
Tijd: kwart over zeven tot kwart 
voor negen

8 januari:
Sneeuwbal - 
speciale nieuwjaarsinstuif
groep 1 t/m 4
Kosten: 1 euro
Tijd: half twee tot drie uur

10 januari:
Sneeuwbal - 
speciale nieuwjaarsinstuif
groep 5 t/m 8
Kosten: 1 euro
Tijd: half zeven tot half tien

22 januari:
instuif - alle groepen
Knutselen - maken van een pop-
petje op een stok
Kosten: 1 euro
Tijd: half twee tot drie uur

Nieuws van de Jeugdsozen! 

Nog even en dan is het lekker kerstvakantie. Twee weken lang geen 
leraren aan je hoofd en huiswerk wat op je ligt te wachten. Maar je 
hoeft je niet te vervelen, want de jeugdsoos blijft gewoon open. Op 
maandagavond, vrijdag-middag en -avond ben je van harte welkom!

Filmavonden
Na het succes van Slackers van de laatste fi lmavond, is het alweer tijd 
voor de vierde fi lmavond van dit seizoen. Deze avond staat gepland op 
vrijdagavond 27 december. We hebben dan een leuke verassing voor 
jullie. Wie kent niet de bekende cartoon Scooby Doo? Van deze cartoon 
is een bioscoopfi lm gemaakt. Een hilarische komedie, met in de hoofdrol 
Scooby zelf natuurlijk en Sarah Michelle Gellar (Buffy the Vampire Slayer) 
als Daphne. Kom kijken hoe de striphelden Shaggy, Fred en Velma er 
op fi lmdoek eruit zien! Ben je tussen 12 en 18 jaar, dan ben je op deze 
avond van harte welkom!! De entree is als vanouds gratis!

X-Mas Party
De vrijwilligersgroep PartyHouse (vrijdagavond) organiseren voor alle 
jongeren van 12 t/m 18 jaar op 20 december een heuse X-Mas Party. 
De ultieme kans voor een ieder om in de kerststemming te komen. 
Compleet met muziek, aankleding, lekkere hapjes en nog veel meer 
verassingen! Vanaf 21 uur is iedereen van 12-18 jaar van harte welkom 
in de soos. Come in and taste the X-mas spirit!

E-mail
Het jongerenwerk van it Koartling heeft sinds kort een eigen e-mail adres. 
Heb je wat te vragen, te vertellen? Heb je goede ideeën, opmerkingen, 
kritiek? Mail het naar ons op koartlingjongerenwerk@hotmail.com. We 
staan open voor al je vragen/opmerkingen!

De Grote Jeugdsoos Enquête 2002
Ben jij tussen 12 t/m 18 jaar oud en woon je in Buitenpost? Dan krijg 
je in de week voor kerstmis een vragenlijst in je brievenbus. Met deze 
enquête willen we kijken wie er behoefte heeft bij de jeugdsoos van “it 
Koartling. Of je nu vaak of nooit in onze jeugdsoos bent geweest…je 
kunt de vragenlijst altijd invullen. Dus doe een kleine moeite en vul hem 
in! Onder de inzenders verloten we 3 cadeaubonnen. De vragenlijst kun 
je tot 31 december op verschillende plaatsen in Buitenpost deponeren 
in de “enquêtedoos”. We rekenen op jullie medewerking. Alvast hartelijk 
bedankt.

Tafelvoetbalcompetitie
Een aantal vrijwilligers en bezoekers van de soos hebben samen met 
het jeugdhonk uit Augustinusga een tafelvoetbal competitie opgezet. 
Het is de bedoeling dat beide dorpen tegen elkaar uitkomen, en dat 
er zowel in Augustinusga als in Buitenpost zal worden gespeeld. Wil 
je nog meedoen? Geef je snel op bij Jefta (0511 542987) of bij Jan 
Hendrik (0511 541528). De eerste competitieavond wordt in Buitenpost 
gehouden op woensdag 18 december om 19.30 uur.

Er blijkt toch wel weer heel veel te melden te zijn. Fijn dat het 
jongerenwerk zo in beweging is. Tot zover de nieuwtjes van het 
jongerenwerk, we wensen u fi jne feestdagen en 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 Binnenste Buiten’ van november hebben we al enige 
informatie gegeven over de cursus:

Creatieve fotografi e
Hier volgen nog enkele mededelingen. Startdatum van de 
cursus op 23 januari. Dag en tijd: donderdag, 19.30-21.30 
uur. Kosten: � 22,50 Cursusleidster: Tonny Groenhuysen.
Opgave en informatie: Sjoukje van Lune, tel. 541430
 

Mini-kerstboom
Nog iets maken voor de kerst? Nu, dat kan op woensdag 
18 december van 19.30-21.30 uur. Kosten � 20,00 (inclu-
sief het materiaal), onder leiding van B. Altena. 
Opgave en informatie: E. Kramer, tel. 543242

De meeste mensen weten vaak niet hoe leuk het is 
om blokfl uit te spelen. Ze kennen alleen de sopraan-
blokfl uit, die vroeger op de basisscholen gebruikt 
werd tijdens de muzieklessen. Deze fl uit was vaak 
vals.Blokfl uitorkest Cum Bona Corde uit Buitenpost 
weet wel beter! De sopraanblokfl uit wordt door de 
leden van het orkest volop met plezier bespeelt, al is 
het wel op het betere type. Naast de sopraanblokfl uit 
gebruikt het blokfl uitorkest nog vele andere soorten 
fl uiten: de alt-, tenor-, bas-, c-bas- en contrabasblok-
fl uit. Laatstgenoemde is wel twee meter lang.

Blokfl uitorkest Cum Bona Corde is onderdeel van 
muziekschool ‘De Wâldsang’ en bestaat 
uit ongeveer 22 leerlingen, variërend in 
leeftijd van 9 tot 69 jaar. “Het is een groep 
voor beginners en gevorderden, voor 
jongeren en ouderen,” vertelt Dinie Goed-
hart, docent aan de muziekschool.

Dinie Goedhart schrijft zelf de bewerking 
van de muziek. Omdat het een groep is 
van beginners én gevorderden, houdt ze 
rekening met het schrijven van de par-
tijen. Sommige gevorderden spelen naast 
het orkest ook nog in  ensemble-verband. 
Het is niet alleen ‘saai’ blokfl uit spelen. 
Er wordt ook gebruik gemaakt van de 
techniek van het tegelijkertijd zingen en 
bespelen van de blokfl uit. ‘Zingen in de 

blokfl uit’, noemt Dinie Goedhart het. “Je maakt dan 
geluiden met je mond, terwijl de blokfl uit andere tonen 
voortbrengt.”

Je kunt gratis meedoen aan het blokfl uitorkest als je 
les hebt op de muziekschool. Je moet minimaal tenor-
blokfl uit kunnen spelen. Tenorblokfl uiten met barokke 
greepwijze worden door de muziekschool verhuurd. 
De repetities zijn elke donderdagavond om 19.05 uur 
in muziekschool ‘De Wâldsang’ in Buitenpost.
Heb je geen les maar wil je wel in het orkest spelen, 
bel dan voor informatie met ‘De Wâldsang’ (541616) of 
Dinie Goedhart (0519-296219).

De blokfl uit: niet saai maar juist veelzijdig

Kinderraad houdt eerste zitting
Door de medewerking van de drie basisscholen in ons dorp is opnieuw 
een Kinderraad geïnstalleerd. Op woensdag 4 december werd de 
eerste vergadering geopend en werd er kennisgemaakt. Zowel met de 
eigen raadsleden als met de begeleiders van van het kinderwerk van ‘It 
Koartling’ en welzijnsinstelling ‘het Achtkant”. Als eerste werd een taak-
verdeling gemaakt en de brief van bedrijfsleidster Lia Hummelen van 
botanische tuin ‘de Kruidhof’ onder de loep genomen.  Hierin is een ver-
zoek gedaan aan de Kinderraad om te helpen bij het herinrichten van  ‘de 
school- en beestjestuin’. Dit stukje tuin, speciaal bedoeld voor de jeugd, 
is dringend aan een grondige opknapbeurt toe, en ‘de Kruidhof’ wil graag 
deze zo aantrekkelijk mogelijk maken. De handen uit de mouwen dus. Op 
de foto van links af: raadsleden Jorrit Jans, Sietske Dijkstra, Ricardo Brou-
wer, Kaihan Popal, Marian Feenstra en Tom de Jong. Op de achtergrond: 
Froukje Braaksma van het Achtkant en Pytsje Veenstra van It Koartling. 

Skaters en rolschaatsers, opgelet!
Kort geleden werd bekend (overigens alleen voor een oplettende lezer!), 
dat de realisatie van de skatebaan in Surhuisterveen in een vergevorderd 
stadium is. Wat er niet bij werd vermeld is dat ook Buitenpost, volgens de 
toezegging van de gemeente Achtkarspelen enkele maanden geleden, 
recht heeft op deze voorzie-
ning. Bij navraag is gebleken 
dat voor ons dorp nog geen 
actie is ondernomen. Zowel 
Plaatselijk Belang Buiten-
post als ‘It Koartling’ zullen 
zich daarom gaan inzetten 
om hierin verandering te 
brengen. Hiervoor is het wel 
nodig dat duidelijk in kaart 
wordt gebracht waar een 
goede plek is om de banen (ook wel ‘ramps’ genoemd) te plaatsen. Wij 
vragen daarom de skatende jeugd om aan ons kenbaar te maken wat hun 
wensen hierover zijn. Ook leden van buurtverenigingen, al of niet actief in 
het speelplaatsenproject, worden uitdrukkelijk uitgenodigd hierin een bij-
drage te leveren. De aanschaf van de banen is een kostbare zaak, en het 
is niet waarschijnlijk dat er snel weer de gelegenheid zal zijn om dit voor 
elkaar te krijgen. Neem daarom je kans waar, en laat van je/jullie horen. 
Dat kan op verschillende manieren. Lever een reactie in in de kopijbus van 
‘de Binnenste Buiten’ of in de brievenbus van ‘It Koartling’. 
Ook kun je bellen met Johan Kootstra (Plaatselijk Belang), telefoon 
541322, of bestuurslid jongerenwerk Meine van der Veen van ‘It Koartling’, 
telefoon 543445.

En... wacht niet te lang ermee,
want voor ons is de skatebaan niet van de baan!

De Toneelclub !
Er zijn nog enkele plaatsen vrij 
in de toneelclub die in de derde 
week van januari begint. De kosten 
van de 12 lessen onder leiding van 
Roel Heidema en Ylse Veenstra 
bedragen 22,50 euro. Voor meer 
info of aanmelding: It Koartling, 
telefoon 541214 of bij Ylse 
Veenstra op 542271. En, wees er 
snel bij. 

Nieuwjaarsborrel 3 januari - 20.00 uur
Voor alle vrijwilligers en belangstellenden van ‘It Koartling’ is vrijdag-
avond 3 januari  een gezellige ‘nieuwjaarsborrel’ in de hal. Vanaf 20.00 
uur is men van harte welkom om, onder het genot van drankjes en 
hapjes, kennis te maken, bij te praten of zelfs plannen te maken. 
Tot dan!
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� De vorige week hield de Rijvereniging “de 
Postruiters” in hotel Bolling te Buitenpost een 
fi lmavond voor donateurs en belangstellen-
den. De voorzitter de heer W. Hoeksma, sprak 
een begroetingswoord, waarna de secretaris 
J. Elzinga zich tot de jongeren richtte en in ‘t 
bijzonder tot hen, die een paard en liefde voor 
het paard bezitten, om als lid van de rijvereniging toe te treden. De heer 
B. van der Ploeg werd hartelijk dank gebracht voor het afstaan van een 
stuk land. Hierna werd genoten van een pracht fi lm waarin het leven en 
de gewoonten van een paard naar voren werden gebracht. Het was een 
gezellige en geslaagde avond.
� Te koop: 1e dr. varken, werptijd 15 februari, W. Westra, Buitenpost.
� Buitenpost (Mieden). Een 4-tal kinderen alhier was op een aanhang-
kar, geladen met zand, geklommen om een eind mee te rijden. Bij het 
afspringen kwam het 9-jarig jongetje van de arbeider J. Tjoelker te vallen 
en raakte onder één der wielen van de kar. Met een verbrijzelde pols, een 
gebroken neusbeen en een diepe vleeswonde in één der benen werd 
het kind opgenomen. Hij werd onmiddelijk naar het Diaconessenhuis te 
Leeuwarden overgebracht. Zijn toestand is zeer ernstig.
� Te koop: zware overjas, geschikt voor voerman of melkboer. Te bevra-
gen bij J. Wijma, Buitenpost.
� Buitenpost. De tot orkaan aangewakkerde stormwind die dinsdag over 
het land trok, heeft ook hier zijn sporen nagelaten. Bij steenhouwerij Klaas 
de Vries zijn 3 marmeren platen en 5 grafmonumenten omgewaaid. De 
lichtleiding raakte op sommige plaatsen defect, waardoor menig huisge-
zin zich ‘s avonds met een petroleumlamp of kaarsje moest behelpen. Het 
radiodistributienet was totaal kapot.
� Te koop: Goed beklante petroleumzaak. Te bevragen bij J. Spoelstra, 
Kerkstraat 190, Buitenpost (later gekocht door S. Postuma, aldaar).
� Buitenpost, momenteel is men bezig met de ondergrondse kabel van 
het electrische net aan de Jeltingalaan. Dit is een belangrijke verbetering. 
De vele storingen zullen dan wel zijn weggenomen
� De timmerzaak van de heer R. Boersma alhier, is in koop overgegaan 
aan de heer R. Zijlstra te Buitenpost.

1949 - 1

“Mag ik mij even voorstellen? Ik ben een 
gedenksteen van ongeveer een halve meter 
lang en sta al meer dan 65 jaar op een hoek 
aan de Julianalaan in Buitenpost. Staande op 
mijn voetstuk bij het huis met nummer 11, kan 
ik alle voorbijgangers in de gaten houden. Op 
mijn voorkant staat geschreven: “7 januari 
1937, boomplanting door de schoolkinderen 
van Buitenpost”. Toen ik in 1937 ter wereld 
kwam, stond mijn persoon zeker in de belang-
stelling. De Kollumer Courant deed destijds 
verslag van de feestelijkheden in verband 
met het huwelijk van Juliana en Bernhard 
en we konden het volgende lezen: “BUITEN-
POST. Donderdag des voormiddags te 9.00 
uur speelden de muziekcorpsen ‘Concordia’ 
en ‘de Woudklank’ voor het gemeentehuis 
enige liederen. De schoolkinderen werden 
opgesteld, waarna gezamenlijk werd gemar-
cheerd naar de Julianalaan, waar een 80-tal 
bomen werden geplant. Met een toepasselijk 
woord onthulde de burgemeester der Ge-
meente, de heer P. Eringa, de Gedenksteen, 
aan de burgerij, ter gedachtenis aan de blijde 
gebeurtenis en de boomplanting”. Het was in 
mijn jeugd nog wel een gezellige boel aan de 
Julianalaan. Er was van alles te beleven en er 
kwamen veel mensen aan mij voorbij, die hier 
naar het postkantoor moesten. De postkan-
toorhouder was Brik. Verder kon men kaas 
kopen bij Douwe Zijlstra, die daarom door het 
leven ging onder de naam ‘Douwe Tsiiske’. De 
groentenwinkel van Douwe Hoekstra was er 
ook nog te vinden. Op mooie zomeravonden 
klonk er prachtige muziek uit de muziektent in 
de laan en de burgers van het dorp stonden 
er bij en bespraken de dingen van de dag. Dat 
alles is in de loop der allemaal jaren verdwe-
nen en niemand zag mij letterlijk en fi guurlijk 
meer staan. Dit kwam omdat de heg van 
de buren om mij heen groeide. De geplante 
bomen zijn wel hoger dan 25 meter gewor-
den, maar ik moet het nog steeds doen met 
mijn ruim halve meter. In latere jaren werden 

in mijn buurt riante woningen gebouwd. 
Prominente gemeente-ambtenaren uit lang 
vervlogen tijden en andere pommeranten zijn 
er komen wonen. Ik voel me hierdoor ook wat 
belangrijker geworden en mag dan ook niet 
klagen. Wel heb ik nog één wens en dat zou u 
kunnen weten, wanneer u mij eens kwam op-
zoeken. Ik zie er bepaald niet schoon meer uit 
en zie letterlijk groen van ellende vanwege de 
aanslag van de algen. Nu wordt ieder mens 
er niet mooier op, wanneer de tijd daar is, dat 
er maandelijks een bedrag aan AOW binnen 
de deur komt rollen. Dat neemt niet weg dat 
ik op mijn oude dag er toch graag nog wat 
netjes wil uitzien. Zou er niet iemand zijn, die 
me eens een wasbeurt wil geven?
(tekst en foto: Dirk Wildeboer) 

Programma
overzicht 

Zoals u wellicht in de fl yer heeft kunnen zien is dat stichting Maskelyn 
deze maand alleen het zwemfestijn voor de jeugd op het programma had 
staan. Iedereen heeft het druk gehad met Sinterklaas en over ruim een 
week vieren we met z’n allen het Kerstfeest. Dus daarom heeft Maskelyn 
besloten om deze maand een pauze in te lassen maar… Zaterdag 25 
januari staat er op de agenda de wereldberoemde, in ieder geval in 
Friesland, band ‘Reboelje’. Dit optreden mag u zeker niet missen. En de 
muziek is voor iedereen toegankelijk zowel voor jonger als ouder dan 
dertig jaar.

Voor de kinderen in de leeftijd tussen 4 en 9 jaar organiseert Maskelyn 
woensdag 5 februari een feestmiddag samen met Clown Pepino en 
Martin Anthony. De kinderen beleven deze middag grote avonturen met 
onze 2 vrienden. Voor en na de voorstelling zullen de kinderen vermaakt 
worden met allerlei actviteiten. Tip: Leuk voor een verjaardagsfeestje. 
Zaterdag 8 februari komt de friese schrijfster Riek Landman samen met 
vocaal kwartet Roerend Goed het programma “Spring” presenteren. De 
schrijver van dit stuk vervalt in herhaling maar ook dit mag u niet mis-
sen. U zult aan het eind van de voorstelling beamen dat het wel heel 
mooi was. Woensdag 19 maart komt Tryater met een luchtig stuk over 
de perikelen van een cabaretduo. Hierover hoef ik weinig te vertellen 
want alleen het feit al dat Tryater dit stuk speelt geeft garantie dat het een 
prachtig optreden zal zijn. Niet te vergeten dat een dorpsgenoot één van 
de hoofdrollen speelt. Als laatste dit seizoen speelt op zondagmiddag 23 
maart het Zuidema kapel Tjechische volksmuziek.

Dit was in het kort wat er dit culturele seizoen de revue nog passeert. 
Meer informatie over de optredens kunt u terugvinden in de volgende 
edities van deze krant.Wij hopen dat u in grote getale op de activiteiten 
afkomt om ervoor te zorgen dat cultuur in Buitenpost een toekomst heeft. 
We wensen u bij deze Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig en Cul-
tureel Nieuwjaar toe. 

Het verhaal van een gedenksteen

De laatste tijd verschijnen er veel berichten over de te verwachten zeespiegelstijging in 
onze tijd. Dat komt volgens de deskundigen door ons energieverbruik dat onder andere 
grote hoeveelheden CO2 uitstoot, een verhoging van de gemiddelde temperatuur 
meebrengt. En dat heeft tot gevolg dat er meer ijs van de polen smelt. Dit kan volgens 
sommigen leiden tot een verhoging van de zeespiegel van 40 tot 100 centimeter in deze 
eeuw. 
 Stijging van de zeespiegel is geen nieuw verschijnsel maar is sinds de laatste 
ijstijd een normaal gebeuren. Volgens het afgebeelde staatje van prof. Waterbolk, ge-
publiceerd in het boek “Waddenzee” van 1976 is  het zeepeil de laatste 7000 jaar meer 
dan 8 meter gestegen. Dat is niet bekend van overlevering maar voor een groot gedeelte 
wel gebleken bij ontgravingen langs de kust waar men op grote diepte soms nog stuit op 
resten van vroegere bewoning.
 Ook de omgeving van Buitenpost heeft door die zeespiegelstijging in het ver-
leden een totale verandering ondergaan. Bij de aanleg van de aardgasleiding van de 
Hesseweg naar Gerkesklooster ten oosten van Buitenpost werd onder 2 meter zeeklei 
nog een laag hoogveen gevonden die in vroegere tijden op drogere zandgronden in een 
zoetwatermilieu is ontstaan. Bij het bouwen van SWA-woningen aan de Wiek in de 70’er 
jaren werd de fundering daar op zandgrond gemetseld. Om de vaste grond te bereiken 
moest men eerst de klei afgraven en daarna nog een laag veen. Men zat dan wel vrij 
diep op ongeveer 1,5 meter, maar dat was voordeliger dan heien. Op het einde van een 
woningblok liep de vaste grond echter dieper naar beneden tot wel drie meter onder het 
maaiveld. Het bleek dat men daar op de rand van een dobbe (pingo?) zat en men vond 
daar nog een omgewaaide beukenboom. Een gedeelte van die kienstobbe staat bij mijn 
voordeur en is na 30 jaar in weer en wind nog even hard of misschien nog harder dan 
3000 jaar geleden, toen de boom gegroeid is (zie voorpagina foto).
 Al die klei of kuip ten oosten en zuiden van Buitenpost is in het verleden door 
de zee aangespoeld en dus zover heeft het zeewater ons huidige Buitenpost benaderd. 
Door de eeuwen heen heeft men het nieuwe land, soms kwelder voor kwelder, in gebruik 
genomen en bedijkt. De laatste dijk ligt nu ongeveer 10 kilometer noordelijk van ons en 
is in 1968 op Delta-hoogte gebracht. Een watersnoodramp zoals in 1953 in Zeeland 
zou door die nieuwe dijkhoogte maar eens in de zoveel eeuwen kunnen voorkomen. 
Maar heeft men wel rekening gehouden met de eventuele veel snellere stijging door het 
broeikas-effect? Het Normaal Amsterdams Peil is door Rijkswaterstaat met bouten aan-
gegeven. In Buiten-
post ligt dat ook op 
meerdere plaatsten 
vast, onder andere 
op de hoek van de 
Voorstraat en de 
Stationsstraat in de 
gevel van de Mars-
kramer op ongeveer 
30 centimeter boven 
het trottoir. Deze bout 
ligt op 1,55 centime-
ter boven NAP. De 
meeste straten in 
het Molenerf liggen 
ongeveer 45 centi-
meter boven NAP. 
De kruishoogte van 
de zeedijk langs de 
Wadden ligt op 8,80 
meter boven NAP. 
Met zo’n dijk kunnen 
we voorlopig nog wel 
rustig slapen.

(tekst en afbeelding: 
Jurjen Adema) 

De zeespiegelstijging en Buitenpost (I)

Door een fout in de communicatie heeft Bumata niet opgetreden bij de 
intocht van St. Nicolaas. De intocht in Buitenpost was dit jaar een week 
later dan in voorgaande jaren. Twijzel had ons eerst gevraagd voor 
23 november, maar onze leden hadden ervoor gekozen in Buitenpost 
op te treden, maar dit was niet mogelijk. Door de organiserende com-
missie is geen contact meer met ons opgenomen hierover, wat wel was 
afgesproken. We hopen dat dit misverstand éénmalig was en volgend 
jaar wel weer bij de intocht aanwezig te mogen en kunnen zijn.

Bestuur Bumata

Bumata en de Sinterklaasoptocht

Kerstconcert met 
samenzang
De Fonteinkerk heeft net een 
piano aangeschaft. Deze is te 
bewonderen en... te beluisteren: 
Wouter van Essen zal hierop 
enkele stukken van Chopin en 
Beethoven uitvoeren tijdens het 
concert op vrijdag 20 december 
in de Fonteinkerk aan de Acht-
kant 48. Vanaf 19.30 uur kunt u 
genieten van veel muziek. Het 
Drachtster Mannenkoor, o.l.v. 
Bert Duijst, verleent haar mede-
werking aan dit concert. Het koor 
heeft meer dan 90 leden, die niet 
alleen afkomstig zijn uit Drachten, 
maar ook uit omliggende dorpen 
zoals Buitenpost. Naast het koor 
is er veel samenzang en zijn er 
muzikale intermezzo’s. Aan deze 
avond wordt verder medewerking 
verleend door vaste organist van 
het koor: Jan Kobus en Bariton 
Jan de Jong.U bent van harte uit-
genodigd! 
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Lichtende Voorbeelden 
uit Buitenpost

een alternatieve Lichtroute

In deze maand kunnen mensen weer heel wat gloeiende lichtjes 
en fl akkerende kaarsen zien bij de boerderijen, de rijtjes- en vrij-
staande huizen, winkels, kerken en andere gebouwen van Bui-
tenpost. Op de fi ets, wandelend, skeelerend (?), met de auto of 
een rolstoelbusje kunnen in ons dorp mooie lichttochten gelopen 
of gereden worden. Een offi ciële route-kaart is daarbij niet nodig. 
Gewoon de tijd nemen en goed uitkijken. Kijk daarbij eerst ook of 
er in je omgeving is die je mee kunt vragen. Oudere mensen die 
slecht ter been zijn bijvoorbeeld, vinden het vaak prachtig om ge-
vraagd te worden om een verlichtingsrit te maken. Ook de buiten-
wijken Oost en West en buurtschappen zoals Blauwverlaat, Rohel 
(langs het kanaal - waar het verleden jaar echt schitterend was) en 
de Laatste Stuiver, zijn het waard bewonderd te worden.

Er is ook een alternatieve tocht voor jo(u) bedacht. Eind november 
is aan diverse mensen in Buitenpost gevraagd wat voor hen ‘Licht 
in de maand december’ betekent. Hun reacties kunt u in deze 
‘Bi-Bu-Post’ lezen. Zo krijgt u een gevarieerde lichtslinger door 
Buitenpost...

Herma Weerstra

Postbodes in het duister

Bij ‘licht in december’ denk ik aan de korte 
tijden dat er daglicht is in deze maand. Een 
voor ons als postbodes drukke tijd, waarin 
we vaak van duister tot duister bezig zijn 
om al de post op plaats van bestemming 
te krijgen. Ondanks de drukte ook een heel 
gezellige tijd, omdat je er samen voor gaat. 
‘s Morgens, laat licht en ‘s middags weer 
vroeg donker, vooral als het daarbij ook 
nogal eens regenachtig weer is. Wat kun 
je dan genieten van een stralende dag 
tussendoor, of van het felle zonlicht op de 
witte sneeuw, die de sombere dagen weer 
een mooie afwisseling geven en waar je 
weer nieuwe krachten uit kunt putten. Als 
er zo weinig daglicht is, kun je met kunst-
licht in huis de boel opvrolijken en zo thuis 
gezellig maken. Dan kom je als vanzelf ook 
in de mooiste dagen van december, de 
kerstdagen. Dagen van samenzijn, genie-
ten thuis en in de kerk, als we stilstaan bij 
de geboorte van Christus, Licht dat in de 
wereld is gekomen. En over de kribbe heen 
te kijken naar het kruis van Golgotha, waar 
Hij zijn leven gaf om ons uit de duisternis 
van de zonde te redden.

N. Driebergen, 

A. Driebergen-van der Gugten

November of december,
heldere taal uit 
het Tjaskerhiem

“...ik graag naar de electronica-
zaak...”(M.)
“... en ik vind kerstlichtjes in november 
belachelijk, maar in december vind ik 
het goed...”(V.)
“...ja, licht betekent voor mij heel wat 
want het Licht is de hemel...”(A.)

Enkele mensen van 

het gezinsvervangend tehuis

Langere nachten?

Als de dagen korten, worden de nachten langer,
weet u hiervoor een goede “opvanger”?
Geniet van de gezelligheid in huis dan meer
die ‘vangt’ de korte dagen dan weer!
Wees dankbaar voor het goede,
en geniet blij van zin.
Wees weldoen nimmer moede,
zoek steeds uw vreugd daarin.
Dan kunnen donkere dagen lichter zijn
en geeft het kerstlicht zonneschijn!

H. Stiksma-Dijk, Eringalaan 52

Licht in december

“Wie bereid is zijn of haar geloof of ongeloof overboord te gooien, creëert 
de voorwaarde om Licht te zien. Licht kun je hoogstens blind ontvangen. 
Besef van blindheid ontstaat wanneer je inziet dat licht - of, waarheid 
- middels overtuigingen bereikt kan worden. Vooral in december leidt bui-
tenlicht af van binnenlicht.”

Gustaaf Rutgers, Troelstralaan

Zicht op het eeuwige

“...ik vind de kersttijd een blijde tijd want het feest van de 
geboorte van Christus geeft zicht op het eeuwige leven...”

N.N., Bernhardlaan

Tevreden mensen,
glunderende kindergezichtjes

“...mensen aandacht geven, tevreden mensen te 
zien..., december is voor mij een drukke denk- en 
doemaand vanwege allerlei aktiviteiten waar ik met 
plezier bij betrokken ben. Er zijn ook de herinnerin-
gen aan mijn overleden man. We vier(d)en altijd een 
sober kerstfeest...Mijn kinderen en kleinkinderen 
zijn voor mij heel belangrijk. Wat ik heel prachtig vind 
zijn die glunderende kindergezichtjes...”

mevrouw Heidbuurt, West

Na de hersenbeschadiging

“Dat ik met mijn handicap goed functioneren 
kan binnen het gezin en dat ik rust en regel-
maat in mijn bestaan heb, dat zijn lichtjes in 
mijn leven. Thuis en in aktiviteitencentrum 
‘St. Noorderbrug’ in Leeuwarden ben ik graag 
creatief bezig. Ik ben nu grote glazen aan het 
vullen met dennenappels, lampionnetjes en 
een lampjesketting erin...”
“De wereld wordt donkerder als je sombere 
krantenberichten leest...als de mensen meer 
respect voor elkaar hebben wordt het eerder 
vrede in de wereld...”

H.W., het Oost

Belangrijke contacten

“Sfeer en gezelligheid en het aanhouden van 
belangrijke familiecontacten zijn voor mij licht-
puntjes in de laatste maand van het jaar.”

Thea Oosterman, receptioniste Haersmahiem

Drukte

“Na de drukte van de decemberwerkzaamheden gaan 
we met vakantie naar een gebied met veel zonlicht.”

N.N., Centrum

Krachtstraler

“Van 9 december tot 3 januari zijn alledrie 
onze kinderen jarig. Samen met de andere 
feestdagen is het in december dus bij ons 
een drukte van belang met een komen en 
gaan van familie, vrienden en vriendinnetjes. 
Ik hoef dus in december geen lichtpuntjes 
te zoeken! Elk van onze kinderen is geen 
lichtpuntje maar een krachtstraler en dan niet 
alleen in december!”

Jacqueline Nome, Voorstraat 49

De lichten in de donkere dagen...

“Omdat ik dit schrijf als ambulance-verpleegkun-
dige bedoel ik natuurlijk de blauwe lichten op onze 
ziekenauto. Het lijkt alsof het in heel Buitenpost niet 
meer echt donker wordt, door alle soorten en maten 
december-verlichting. Al die lampjes stralen gezel-
ligheid en geborgenheid uit. Maar als wij de blauwe 
lampen aanzetten wordt dat wreed verstoord. Want 
wie wil er nu in deze dagen van vrede en geluk ge-
confronteerd worden met ziekte en andere ellende? 
Het lijkt wel wanneer men eind december hiermee 
wordt geplaagd, men veel harder wordt getroffen 
dan bijvoorbeeld in juli. Ik wens daarom iedereen 
een gezond einde van 2002 toe, en een gezonde 
start van 2003.”

Nanne van der Meulen, Ambulancepost ‘t West

Licht met een hoofdletter

“Licht met een hoofdletter is voor mij de kerstgedachte, 
de geboorte van Jezus. Wat ik zelf nooit zo onder woor-
den zou kunnen brengen maar mij heel erg aanspreekt 
las ik op liturgie van zondag 1 december: ...Licht over-
dek mij, vuur mij aan dat ik niet uitval, dat wij allen, zo 
zwaar en droevig als wij zijn, niet uit elkaars genade 
vallen en doelloos en onvindbaar zijn...”

H. Corporaal, koster, Voorstraat 15

Geboorte en frisse start

“Decemberlicht doet mij gelijk denken aan de geboorte 
van Jezus en daarna ga je denken aan een frisse start 
voor het nieuwe jaar!”

Grietje Tuinstra van de kinderopvang Irenestraat

Niet alleen met Kerst

“Ik ervaar dat de Here Jezus altijd in 
mijn hart is. Mijn Licht schijnt steeds 
voor ons”

Pilat, Rohelsterweg
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het land trok, heeft ook hier zijn sporen nagelaten. Bij steenhouwerij Klaas 
de Vries zijn 3 marmeren platen en 5 grafmonumenten omgewaaid. De 
lichtleiding raakte op sommige plaatsen defect, waardoor menig huisge-
zin zich ‘s avonds met een petroleumlamp of kaarsje moest behelpen. Het 
radiodistributienet was totaal kapot.
� Te koop: Goed beklante petroleumzaak. Te bevragen bij J. Spoelstra, 
Kerkstraat 190, Buitenpost (later gekocht door S. Postuma, aldaar).
� Buitenpost, momenteel is men bezig met de ondergrondse kabel van 
het electrische net aan de Jeltingalaan. Dit is een belangrijke verbetering. 
De vele storingen zullen dan wel zijn weggenomen
� De timmerzaak van de heer R. Boersma alhier, is in koop overgegaan 
aan de heer R. Zijlstra te Buitenpost.

1949 - 1

“Mag ik mij even voorstellen? Ik ben een 
gedenksteen van ongeveer een halve meter 
lang en sta al meer dan 65 jaar op een hoek 
aan de Julianalaan in Buitenpost. Staande op 
mijn voetstuk bij het huis met nummer 11, kan 
ik alle voorbijgangers in de gaten houden. Op 
mijn voorkant staat geschreven: “7 januari 
1937, boomplanting door de schoolkinderen 
van Buitenpost”. Toen ik in 1937 ter wereld 
kwam, stond mijn persoon zeker in de belang-
stelling. De Kollumer Courant deed destijds 
verslag van de feestelijkheden in verband 
met het huwelijk van Juliana en Bernhard 
en we konden het volgende lezen: “BUITEN-
POST. Donderdag des voormiddags te 9.00 
uur speelden de muziekcorpsen ‘Concordia’ 
en ‘de Woudklank’ voor het gemeentehuis 
enige liederen. De schoolkinderen werden 
opgesteld, waarna gezamenlijk werd gemar-
cheerd naar de Julianalaan, waar een 80-tal 
bomen werden geplant. Met een toepasselijk 
woord onthulde de burgemeester der Ge-
meente, de heer P. Eringa, de Gedenksteen, 
aan de burgerij, ter gedachtenis aan de blijde 
gebeurtenis en de boomplanting”. Het was in 
mijn jeugd nog wel een gezellige boel aan de 
Julianalaan. Er was van alles te beleven en er 
kwamen veel mensen aan mij voorbij, die hier 
naar het postkantoor moesten. De postkan-
toorhouder was Brik. Verder kon men kaas 
kopen bij Douwe Zijlstra, die daarom door het 
leven ging onder de naam ‘Douwe Tsiiske’. De 
groentenwinkel van Douwe Hoekstra was er 
ook nog te vinden. Op mooie zomeravonden 
klonk er prachtige muziek uit de muziektent in 
de laan en de burgers van het dorp stonden 
er bij en bespraken de dingen van de dag. Dat 
alles is in de loop der allemaal jaren verdwe-
nen en niemand zag mij letterlijk en fi guurlijk 
meer staan. Dit kwam omdat de heg van 
de buren om mij heen groeide. De geplante 
bomen zijn wel hoger dan 25 meter gewor-
den, maar ik moet het nog steeds doen met 
mijn ruim halve meter. In latere jaren werden 

in mijn buurt riante woningen gebouwd. 
Prominente gemeente-ambtenaren uit lang 
vervlogen tijden en andere pommeranten zijn 
er komen wonen. Ik voel me hierdoor ook wat 
belangrijker geworden en mag dan ook niet 
klagen. Wel heb ik nog één wens en dat zou u 
kunnen weten, wanneer u mij eens kwam op-
zoeken. Ik zie er bepaald niet schoon meer uit 
en zie letterlijk groen van ellende vanwege de 
aanslag van de algen. Nu wordt ieder mens 
er niet mooier op, wanneer de tijd daar is, dat 
er maandelijks een bedrag aan AOW binnen 
de deur komt rollen. Dat neemt niet weg dat 
ik op mijn oude dag er toch graag nog wat 
netjes wil uitzien. Zou er niet iemand zijn, die 
me eens een wasbeurt wil geven?
(tekst en foto: Dirk Wildeboer) 

Programma
overzicht 

Zoals u wellicht in de fl yer heeft kunnen zien is dat stichting Maskelyn 
deze maand alleen het zwemfestijn voor de jeugd op het programma had 
staan. Iedereen heeft het druk gehad met Sinterklaas en over ruim een 
week vieren we met z’n allen het Kerstfeest. Dus daarom heeft Maskelyn 
besloten om deze maand een pauze in te lassen maar… Zaterdag 25 
januari staat er op de agenda de wereldberoemde, in ieder geval in 
Friesland, band ‘Reboelje’. Dit optreden mag u zeker niet missen. En de 
muziek is voor iedereen toegankelijk zowel voor jonger als ouder dan 
dertig jaar.

Voor de kinderen in de leeftijd tussen 4 en 9 jaar organiseert Maskelyn 
woensdag 5 februari een feestmiddag samen met Clown Pepino en 
Martin Anthony. De kinderen beleven deze middag grote avonturen met 
onze 2 vrienden. Voor en na de voorstelling zullen de kinderen vermaakt 
worden met allerlei actviteiten. Tip: Leuk voor een verjaardagsfeestje. 
Zaterdag 8 februari komt de friese schrijfster Riek Landman samen met 
vocaal kwartet Roerend Goed het programma “Spring” presenteren. De 
schrijver van dit stuk vervalt in herhaling maar ook dit mag u niet mis-
sen. U zult aan het eind van de voorstelling beamen dat het wel heel 
mooi was. Woensdag 19 maart komt Tryater met een luchtig stuk over 
de perikelen van een cabaretduo. Hierover hoef ik weinig te vertellen 
want alleen het feit al dat Tryater dit stuk speelt geeft garantie dat het een 
prachtig optreden zal zijn. Niet te vergeten dat een dorpsgenoot één van 
de hoofdrollen speelt. Als laatste dit seizoen speelt op zondagmiddag 23 
maart het Zuidema kapel Tjechische volksmuziek.

Dit was in het kort wat er dit culturele seizoen de revue nog passeert. 
Meer informatie over de optredens kunt u terugvinden in de volgende 
edities van deze krant.Wij hopen dat u in grote getale op de activiteiten 
afkomt om ervoor te zorgen dat cultuur in Buitenpost een toekomst heeft. 
We wensen u bij deze Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig en Cul-
tureel Nieuwjaar toe. 

Het verhaal van een gedenksteen

De laatste tijd verschijnen er veel berichten over de te verwachten zeespiegelstijging in 
onze tijd. Dat komt volgens de deskundigen door ons energieverbruik dat onder andere 
grote hoeveelheden CO2 uitstoot, een verhoging van de gemiddelde temperatuur 
meebrengt. En dat heeft tot gevolg dat er meer ijs van de polen smelt. Dit kan volgens 
sommigen leiden tot een verhoging van de zeespiegel van 40 tot 100 centimeter in deze 
eeuw. 
 Stijging van de zeespiegel is geen nieuw verschijnsel maar is sinds de laatste 
ijstijd een normaal gebeuren. Volgens het afgebeelde staatje van prof. Waterbolk, ge-
publiceerd in het boek “Waddenzee” van 1976 is  het zeepeil de laatste 7000 jaar meer 
dan 8 meter gestegen. Dat is niet bekend van overlevering maar voor een groot gedeelte 
wel gebleken bij ontgravingen langs de kust waar men op grote diepte soms nog stuit op 
resten van vroegere bewoning.
 Ook de omgeving van Buitenpost heeft door die zeespiegelstijging in het ver-
leden een totale verandering ondergaan. Bij de aanleg van de aardgasleiding van de 
Hesseweg naar Gerkesklooster ten oosten van Buitenpost werd onder 2 meter zeeklei 
nog een laag hoogveen gevonden die in vroegere tijden op drogere zandgronden in een 
zoetwatermilieu is ontstaan. Bij het bouwen van SWA-woningen aan de Wiek in de 70’er 
jaren werd de fundering daar op zandgrond gemetseld. Om de vaste grond te bereiken 
moest men eerst de klei afgraven en daarna nog een laag veen. Men zat dan wel vrij 
diep op ongeveer 1,5 meter, maar dat was voordeliger dan heien. Op het einde van een 
woningblok liep de vaste grond echter dieper naar beneden tot wel drie meter onder het 
maaiveld. Het bleek dat men daar op de rand van een dobbe (pingo?) zat en men vond 
daar nog een omgewaaide beukenboom. Een gedeelte van die kienstobbe staat bij mijn 
voordeur en is na 30 jaar in weer en wind nog even hard of misschien nog harder dan 
3000 jaar geleden, toen de boom gegroeid is (zie voorpagina foto).
 Al die klei of kuip ten oosten en zuiden van Buitenpost is in het verleden door 
de zee aangespoeld en dus zover heeft het zeewater ons huidige Buitenpost benaderd. 
Door de eeuwen heen heeft men het nieuwe land, soms kwelder voor kwelder, in gebruik 
genomen en bedijkt. De laatste dijk ligt nu ongeveer 10 kilometer noordelijk van ons en 
is in 1968 op Delta-hoogte gebracht. Een watersnoodramp zoals in 1953 in Zeeland 
zou door die nieuwe dijkhoogte maar eens in de zoveel eeuwen kunnen voorkomen. 
Maar heeft men wel rekening gehouden met de eventuele veel snellere stijging door het 
broeikas-effect? Het Normaal Amsterdams Peil is door Rijkswaterstaat met bouten aan-
gegeven. In Buiten-
post ligt dat ook op 
meerdere plaatsten 
vast, onder andere 
op de hoek van de 
Voorstraat en de 
Stationsstraat in de 
gevel van de Mars-
kramer op ongeveer 
30 centimeter boven 
het trottoir. Deze bout 
ligt op 1,55 centime-
ter boven NAP. De 
meeste straten in 
het Molenerf liggen 
ongeveer 45 centi-
meter boven NAP. 
De kruishoogte van 
de zeedijk langs de 
Wadden ligt op 8,80 
meter boven NAP. 
Met zo’n dijk kunnen 
we voorlopig nog wel 
rustig slapen.

(tekst en afbeelding: 
Jurjen Adema) 

De zeespiegelstijging en Buitenpost (I)

Door een fout in de communicatie heeft Bumata niet opgetreden bij de 
intocht van St. Nicolaas. De intocht in Buitenpost was dit jaar een week 
later dan in voorgaande jaren. Twijzel had ons eerst gevraagd voor 
23 november, maar onze leden hadden ervoor gekozen in Buitenpost 
op te treden, maar dit was niet mogelijk. Door de organiserende com-
missie is geen contact meer met ons opgenomen hierover, wat wel was 
afgesproken. We hopen dat dit misverstand éénmalig was en volgend 
jaar wel weer bij de intocht aanwezig te mogen en kunnen zijn.

Bestuur Bumata

Bumata en de Sinterklaasoptocht

Kerstconcert met 
samenzang
De Fonteinkerk heeft net een 
piano aangeschaft. Deze is te 
bewonderen en... te beluisteren: 
Wouter van Essen zal hierop 
enkele stukken van Chopin en 
Beethoven uitvoeren tijdens het 
concert op vrijdag 20 december 
in de Fonteinkerk aan de Acht-
kant 48. Vanaf 19.30 uur kunt u 
genieten van veel muziek. Het 
Drachtster Mannenkoor, o.l.v. 
Bert Duijst, verleent haar mede-
werking aan dit concert. Het koor 
heeft meer dan 90 leden, die niet 
alleen afkomstig zijn uit Drachten, 
maar ook uit omliggende dorpen 
zoals Buitenpost. Naast het koor 
is er veel samenzang en zijn er 
muzikale intermezzo’s. Aan deze 
avond wordt verder medewerking 
verleend door vaste organist van 
het koor: Jan Kobus en Bariton 
Jan de Jong.U bent van harte uit-
genodigd! 
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Lichtende Voorbeelden 
uit Buitenpost

een alternatieve Lichtroute

In deze maand kunnen mensen weer heel wat gloeiende lichtjes 
en fl akkerende kaarsen zien bij de boerderijen, de rijtjes- en vrij-
staande huizen, winkels, kerken en andere gebouwen van Bui-
tenpost. Op de fi ets, wandelend, skeelerend (?), met de auto of 
een rolstoelbusje kunnen in ons dorp mooie lichttochten gelopen 
of gereden worden. Een offi ciële route-kaart is daarbij niet nodig. 
Gewoon de tijd nemen en goed uitkijken. Kijk daarbij eerst ook of 
er in je omgeving is die je mee kunt vragen. Oudere mensen die 
slecht ter been zijn bijvoorbeeld, vinden het vaak prachtig om ge-
vraagd te worden om een verlichtingsrit te maken. Ook de buiten-
wijken Oost en West en buurtschappen zoals Blauwverlaat, Rohel 
(langs het kanaal - waar het verleden jaar echt schitterend was) en 
de Laatste Stuiver, zijn het waard bewonderd te worden.

Er is ook een alternatieve tocht voor jo(u) bedacht. Eind november 
is aan diverse mensen in Buitenpost gevraagd wat voor hen ‘Licht 
in de maand december’ betekent. Hun reacties kunt u in deze 
‘Bi-Bu-Post’ lezen. Zo krijgt u een gevarieerde lichtslinger door 
Buitenpost...

Herma Weerstra

Postbodes in het duister

Bij ‘licht in december’ denk ik aan de korte 
tijden dat er daglicht is in deze maand. Een 
voor ons als postbodes drukke tijd, waarin 
we vaak van duister tot duister bezig zijn 
om al de post op plaats van bestemming 
te krijgen. Ondanks de drukte ook een heel 
gezellige tijd, omdat je er samen voor gaat. 
‘s Morgens, laat licht en ‘s middags weer 
vroeg donker, vooral als het daarbij ook 
nogal eens regenachtig weer is. Wat kun 
je dan genieten van een stralende dag 
tussendoor, of van het felle zonlicht op de 
witte sneeuw, die de sombere dagen weer 
een mooie afwisseling geven en waar je 
weer nieuwe krachten uit kunt putten. Als 
er zo weinig daglicht is, kun je met kunst-
licht in huis de boel opvrolijken en zo thuis 
gezellig maken. Dan kom je als vanzelf ook 
in de mooiste dagen van december, de 
kerstdagen. Dagen van samenzijn, genie-
ten thuis en in de kerk, als we stilstaan bij 
de geboorte van Christus, Licht dat in de 
wereld is gekomen. En over de kribbe heen 
te kijken naar het kruis van Golgotha, waar 
Hij zijn leven gaf om ons uit de duisternis 
van de zonde te redden.

N. Driebergen, 

A. Driebergen-van der Gugten

November of december,
heldere taal uit 
het Tjaskerhiem

“...ik graag naar de electronica-
zaak...”(M.)
“... en ik vind kerstlichtjes in november 
belachelijk, maar in december vind ik 
het goed...”(V.)
“...ja, licht betekent voor mij heel wat 
want het Licht is de hemel...”(A.)

Enkele mensen van 

het gezinsvervangend tehuis

Langere nachten?

Als de dagen korten, worden de nachten langer,
weet u hiervoor een goede “opvanger”?
Geniet van de gezelligheid in huis dan meer
die ‘vangt’ de korte dagen dan weer!
Wees dankbaar voor het goede,
en geniet blij van zin.
Wees weldoen nimmer moede,
zoek steeds uw vreugd daarin.
Dan kunnen donkere dagen lichter zijn
en geeft het kerstlicht zonneschijn!

H. Stiksma-Dijk, Eringalaan 52

Licht in december

“Wie bereid is zijn of haar geloof of ongeloof overboord te gooien, creëert 
de voorwaarde om Licht te zien. Licht kun je hoogstens blind ontvangen. 
Besef van blindheid ontstaat wanneer je inziet dat licht - of, waarheid 
- middels overtuigingen bereikt kan worden. Vooral in december leidt bui-
tenlicht af van binnenlicht.”

Gustaaf Rutgers, Troelstralaan

Zicht op het eeuwige

“...ik vind de kersttijd een blijde tijd want het feest van de 
geboorte van Christus geeft zicht op het eeuwige leven...”

N.N., Bernhardlaan

Tevreden mensen,
glunderende kindergezichtjes

“...mensen aandacht geven, tevreden mensen te 
zien..., december is voor mij een drukke denk- en 
doemaand vanwege allerlei aktiviteiten waar ik met 
plezier bij betrokken ben. Er zijn ook de herinnerin-
gen aan mijn overleden man. We vier(d)en altijd een 
sober kerstfeest...Mijn kinderen en kleinkinderen 
zijn voor mij heel belangrijk. Wat ik heel prachtig vind 
zijn die glunderende kindergezichtjes...”

mevrouw Heidbuurt, West

Na de hersenbeschadiging

“Dat ik met mijn handicap goed functioneren 
kan binnen het gezin en dat ik rust en regel-
maat in mijn bestaan heb, dat zijn lichtjes in 
mijn leven. Thuis en in aktiviteitencentrum 
‘St. Noorderbrug’ in Leeuwarden ben ik graag 
creatief bezig. Ik ben nu grote glazen aan het 
vullen met dennenappels, lampionnetjes en 
een lampjesketting erin...”
“De wereld wordt donkerder als je sombere 
krantenberichten leest...als de mensen meer 
respect voor elkaar hebben wordt het eerder 
vrede in de wereld...”

H.W., het Oost

Belangrijke contacten

“Sfeer en gezelligheid en het aanhouden van 
belangrijke familiecontacten zijn voor mij licht-
puntjes in de laatste maand van het jaar.”

Thea Oosterman, receptioniste Haersmahiem

Drukte

“Na de drukte van de decemberwerkzaamheden gaan 
we met vakantie naar een gebied met veel zonlicht.”

N.N., Centrum

Krachtstraler

“Van 9 december tot 3 januari zijn alledrie 
onze kinderen jarig. Samen met de andere 
feestdagen is het in december dus bij ons 
een drukte van belang met een komen en 
gaan van familie, vrienden en vriendinnetjes. 
Ik hoef dus in december geen lichtpuntjes 
te zoeken! Elk van onze kinderen is geen 
lichtpuntje maar een krachtstraler en dan niet 
alleen in december!”

Jacqueline Nome, Voorstraat 49

De lichten in de donkere dagen...

“Omdat ik dit schrijf als ambulance-verpleegkun-
dige bedoel ik natuurlijk de blauwe lichten op onze 
ziekenauto. Het lijkt alsof het in heel Buitenpost niet 
meer echt donker wordt, door alle soorten en maten 
december-verlichting. Al die lampjes stralen gezel-
ligheid en geborgenheid uit. Maar als wij de blauwe 
lampen aanzetten wordt dat wreed verstoord. Want 
wie wil er nu in deze dagen van vrede en geluk ge-
confronteerd worden met ziekte en andere ellende? 
Het lijkt wel wanneer men eind december hiermee 
wordt geplaagd, men veel harder wordt getroffen 
dan bijvoorbeeld in juli. Ik wens daarom iedereen 
een gezond einde van 2002 toe, en een gezonde 
start van 2003.”

Nanne van der Meulen, Ambulancepost ‘t West

Licht met een hoofdletter

“Licht met een hoofdletter is voor mij de kerstgedachte, 
de geboorte van Jezus. Wat ik zelf nooit zo onder woor-
den zou kunnen brengen maar mij heel erg aanspreekt 
las ik op liturgie van zondag 1 december: ...Licht over-
dek mij, vuur mij aan dat ik niet uitval, dat wij allen, zo 
zwaar en droevig als wij zijn, niet uit elkaars genade 
vallen en doelloos en onvindbaar zijn...”

H. Corporaal, koster, Voorstraat 15

Geboorte en frisse start

“Decemberlicht doet mij gelijk denken aan de geboorte 
van Jezus en daarna ga je denken aan een frisse start 
voor het nieuwe jaar!”

Grietje Tuinstra van de kinderopvang Irenestraat

Niet alleen met Kerst

“Ik ervaar dat de Here Jezus altijd in 
mijn hart is. Mijn Licht schijnt steeds 
voor ons”

Pilat, Rohelsterweg
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En daar zijn de Kerstdagen weer. Wat is de tijd snel gegaan. Je kunt 
er niet naar kijken of de dagen die ons traditioneel in stilte en met 
goed gemoed doen verheugen, zijn zomaar voorbij. Sint Maarten, 
voor het eerst dit jaar sinds tijden zonder regen en stuk gewaaide 
kunstwerken, heeft voor je gevoel niet eens plaats gehad. En Sinter-
klaas leek wel een week te vroeg gekomen. En dan is er nu de Kerst 
en voor je het weet oliebollen en champagne. Over Kerst gesproken, 
enig idee hoe men er bij komt om een Kerstster, u weet wel zo’n plant 
met groene bladeren van onder en rode van boven, te bombarderen 
tot Kerstplant? Had ik ook niet…tot dat mijn studiedagen, die ik regel-
matig heb om medisch bij te blijven en mijn punten te kunnen halen, 
het inzicht brachten. De Kerstster (Euphorbia pulcherrima) is geen 
onschuldige plant. Ofschoon pulcherrima de ‘allermooiste’ betekent 
is ze gezegend met een misleidende naam. De Kerstster is relatief 
giftig. Ze bevat een toxische hallucinogene stof, bekend bij druïden en 
heksen. Anders gezegd, de plant is giftig wanneer je er veel van eet 
of er een papje van kookt. Een mens sterft er van, maar heeft voor die 
tijd een ‘mooie’ droom. De droom wordt veroorzaakt door de gifstoffen 
die met name dié hersendelen prikkelen waardoor een onweerstaan-
baar helder en kleurig licht wordt opgeroepen. In de caleidoscoop 
van beelden verliest de mens zijn zinnen en zijn leven. In andere 
tijden werd deze plant wel ingezet om rituele moorden te plegen en 
vijanden te misleiden met een betovering van licht. Vroeger werd de 
Kerstster gestuurd naar iemand om hem te waarschuwen met het 
licht des doods. Een aanzegging van onheil. Niet uitproberen zou ik 
zeggen. De brenger van dit ‘licht’ kent in oorsprong zijn bloeitijd rond 
de Kerst, het feest van het echte licht. Alweer zo’n heidens gebruik 
dat er ingeslopen is om het Kerstfeest op te luisteren met schijnbare 
pracht. Nu wordt de Kerstster het hele jaar wel gekweekt en pronkt 
met zijn mooie rode bladeren te pas en te onpas in tal van bloemstuk-
ken. Het Kerstfeest is bedoeld om in mensen het welbehagen van heil 
te helpen herinneren. Tegengesteld aan de Kerstster is het Kind in de 
Kribbe de brenger van het Licht des Levens. Fijne dagen toegewenst 
en (nog) meer Licht in uw leven.

door Hans Hamers  Bij:  de ‘onzichtbare’ dorpswachten

De weg nu niet meer kwijt 
in Buitenpost
Ja zoals het nu is gesteld met het informatiebord op de Kuipersweg dat is 
volgens mij niet verstandig geweest, je trekt alle verkeer naar de Kuipers-
weg. Wil je het goed doen, dan moet er een overzichtelijk infomatiebord bij 
alle invalswegen, maar dat zal fi nancieel wel moeilijk worden, want daar 
hoort ook een parkeerplaats bij. Mijn voorstel is: Zet bij alle invalswegen 
een I (informatie) met een verwijzing naar de rotonde, ze zijn dan direct 
gedraaid en kunnen zo het dorp weer in. Het bord kan dan wel bij de ijs-
baan, maak er dan wel een parkeerplaats bij, zo groot dat een vrachtwa-
gen daar kan staan die z’n weg zoekt. Zorg voor een goed informatiebord, 
met straatnamen-index en de voorzieningen die hier in Buitenpost zijn, 
en het liefst met een overkapping. Rij even Heerenveen-Drachten (afslag 
29, de Haven). Daar heb je een bord te staan, dat hoort bij een vooruit-
strevend dorp als Buitenpost. Een alternatief is het bord plaatsen op de 
carpoolplaats (dan hoef je geen parkeerterrein meer, maar dan moeten 
de in- en uitritten wel voor het vrachtverkeer worden aangepast). En dan 
zou ik zeggen, raak je de weg in Buitenpost niet meer kwijt. Ik ben name-
lijk al meer dan 30 jaar vrachtwagenchauffeur, en volgens mij moeten die 
informatieborden voor het dorp staan, en niet er in. Dat geeft alleen maar 
allemaal onnodig vrachtverkeer in het dorp.

A. Banga, Jeltingalaan 19,

Ik heb in een schrijven aan de 
gemeente een voorstel gedaan 
tot inrichting van het gebied rond 
de Buitenpostervaart. Daarbij ging 
ook een idee over recreatieve 
zones rond de Rohelsterpolder 
en Buitenpost. Als begin van een 
recreatieplan.
 Het idee is: Zet onze 
regio herkenbaar op de kaart. 
Geef Buitenpost en omgeving een 
uitgesproken recreatieve functie. 
Samen met Staatsbosbeheer en 
Kollumerland is een gebied te 
creëren dat een duidelijk recreatief 
gezicht heeft. Tegelijk wordt aan 
inwoners meer natuurschoon en 
recreatie geboden. Daartoe zou 
het een goede zaak zijn om het 
prachtige gebied Rohelsterpolder 
door te trekken om Buitenpost 
en zo mogelijk richting Trekvaart. 
Daar zou aansluiting met Kollu-
merland kunnen komen, eventueel 
ook via Egypte, Veenklooster. Ook 

het gebied ten oosten van Buiten-
post zou er in betrokken kunnen 
worden. Er zijn genoeg landschap-
pelijke schoonheden aanwezig of 
uit te breiden.
 Als begin kan een ruime 
zone langs de Buitenpostervaart 
geschikt gemaakt worden voor 
bijvoorbeeld kleinschalige recre-
atie, zoals kano’s, vissen, wan-
delroutes, en dergelijke. Ook een 
camping zou in het plan passen. 
Daarbij is een aansluiting tussen 
het gebied rond de Tjoele en het 
gebied achter het woonwagen-
kamp te denken. Zie de bijge-
voegde kaart. Nu de discussie 
gaat over de streekfunctie van Bui-
tenpost, Surhuisterveen en Kollum 
kies ik voor een landschappelijke, 
recreatie-functie van Buitenpost 
samen met Kollum. Ik denk dat 
dit onze kracht kan worden bij ver-
dere ontplooiing van onze streek. 
Ik geef hieraan de voorkeur boven 

steeds meer huizen/forenzen en 
bedrijven. Daarvoor zijn andere 
kernen veel beter geschikt en ge-
legen. Laten we daarom ons maar 
richten op klein- en grootschalige 
recreatie. Campings, jachthavens, 
fi ets- wandel- en vaarroutes, enzo-
voorts. Uiteindelijk zal dit ook voor 
onze middenstand perspectieven 
openen.
 Ik besef dat voor een 
brede aanpak subsidies nodig 
zijn. En dat dat politiek aangekaart 
moet worden. Maar een eerste 
aanzet zou besproken kunnen 
worden. Ik ben erg benieuwd naar 
opbouwende reacties. Misschien is 
er in de politiek ook iemand die dit 
wil aankaarten. Wie weet hebben 
we hier over een aantal jaren een 
frisse, groene en fi jne omgeving. 
Met veel variatie passend in het 
mooie landschap.

Harry Velvis, Zwanebloem 13, 

Erik van der Veen en Sybren Schaafsma, beiden 17 
jaar, hebben heel wat in hun mars. Samen organi-
seerden ze een geslaagd aprés ski-feest, waar 16 no-
vember maar liefst 350 mensen op afkwamen. Deze 
mensen, voornamelijk jongeren, waren op de hoogte 
gebracht door fl yers die de jongens gemaakt hadden. 
Ze deelden deze uit op de scholen in Buitenpost en 
omgeving. Ook aanplakbiljetten kon-
digden het feest aan. Erik van der 
Veen: “Wij vonden dat er weinig te 
doen was voor de jeugd. Wij hopen 
dat we dit vaker mogen doen samen 
met The Point of ergens anders in 
Buitenpost.”
De mensen van The Point, waar het 
feest plaatsvond, hebben de jongens 
een handje geholpen. De organisatie 
aprés ski zorgde voor een zanger, 
Hans Stevens en voor spelletjes, 
zoals spijkerslaan. De decorstukken, 
de eerdergenoemde aanplakbiljet-
ten, krasloten die cadeautjes of 
een fl esje Flügel opleverden en 100 
kerstmutsen kregen de jonge organi-
satoren van Flügel. De kerstmutsen 
werden uitgedeeld aan de eerste 

100 feestgangers. Ook de ouders droegen hun steen-
tje bij. Het initiatief en de uitvoering kwamen bij Erik en 
Sybren (ook wel bekend als: dj Syb) zelf vandaan. Ze 
zijn tevreden over het resultaat. Erik:” Dit feest mogen 
we een groot succes noemen. We kregen de hele zaal 
vol en er was een echte aprés ski sfeer.” Het feest 
duurde tot ongeveer twee uur. (foto: eigen foto)

Voor welke toekomst kiest Buitenpost?

“We kregen de hele zaal vol...”

Begin dit jaar deed het feno-
meen dorpswacht haar intrede in 
Achtkarspelen. In samenwerking 
met Kollumerland werden er zes 
dorpswachten geïnstalleerd om 
onder supervisie van de politie in 
de dorpen van beide gemeenten 
te surveilleren. Menigeen was 
het de laatste tijd opgevallen dat 
de dorpswachten niet regelmatig 
meer te zien waren en dacht dat 
het experiment alweer afgelopen 
was. 
 Bij navraag op het po-
litiebureau, en bij monde van 
hoofdagent Kees de Zwart, werd 
het duidelijk dat de dorpswachten 
er nog wel degelijk zijn. De Zwart 
kon zelfs melden dat de sterkte 
nog verder uitgebreid wordt. Op 
dit moment bestaat het team uit 
zes leden, en begin volgend jaar 
komen daar nog twee bij. Na een 
gedegen opleiding worden de 
wachten beëdigd, waarna zij hun 
collega’s gaan helpen bij de assi-
stentie die aan de politie verleend 

wordt. Om volwaardig toezicht-
houder te worden moet er het 
nodige gestudeerd worden. Eerst 
een twee-maandelijkse cursus 
aan het Friesche-Poort College.  
Daarna is studie nodig voor het 
halen van nog diverse certifi caten. 
Onderdelen daarvan zijn onder 
ander EHBO (ook wel trauma-care 
genoemd) en brandpreventie. Als 
dit deel gehaald is heeft men het 
A-lgemeen B-eveiligings D-iploma. 
 Politieman De Zwart is 
ook coördinator en begeleider van 
de toezichthouders en onder zijn 
leiding worden de leden van het 
team op verschillende politietaken 
ingezet. Dat hun werk niet alleen 
uit surveillance en aanwezig-zijn 
bestaat werd door Gelske Bakker 
en Anke Alma uitgelegd. Het kan 
bijvoorbeeld het assisteren bij ver-
keersongevallen inhouden en zelfs 
bij politie-onderzoek zijn er taken 
voor hen weggelegd. Het publiek 
reageert overigens meestal posi-
tief op het werk van de dorpswach-

ten. Vaak voelt men zich door de 
op politie-uniformen lijkende outfi t 
min of meer veiliger. In hun ont-
moetingen met (hang)jongeren is 
vaak gebleken dat ook zij meestal 
op een goede manier reageren. De 
conclusie mag toch wel getrokken 
worden dat de dorpswacht een 
goede aanvulling op het politie-
werk is. “Zij zijn vaak de extra oren 
en ogen van de politie”, zegt De 
Zwart daarover. 
 Ook dorpswachten Alma 
en Bakker zijn goed te spreken 
over het functioneren van het 
project: “we gaan dagelijks met 
veel plezier naar ons werk”. Eind 
volgend jaar loopt het eerste con-
tract af, maar het is waarschijnlijk 
dat er in ieder geval nog een jaar 
verlenging op volgt. Nu zijn de 
dorpswachten nog in dienst van 
de betrokken gemeentes, maar 
het politiekorps zou graag zien 
dat het onderdeel helemaal onder 
hun verantwoordelijkheid komt te 
vallen.

Op sneon 11 jannewaris spilet wegens 
grut sukses de Krite Bûtenpost, op ‘e nei 
har earste produksje fan dit winterskoft: ‘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 boppedat kinne se sokke jounen 

lekker rabje. As ien fan de freondinnen, Flo-
ressee Unfer, ek skiede sil, stelt Oliver foar 
om mar in skoftsje by har komme te wenjen. 
Wolle jimme witte hoe of’t utpakt kom dan 
nei ‘the Point’. Begjin: 8 oere. Kaarten binne 
no al te krijen by ‘the Point’ - kosten: 5 euro. 
Of reservear op nûmer 541580. 

De Fryske Krite spilet op ‘e nei ‘In Frjemd Stel’


