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Op de foto; achter van links af: Jus-
tina van der Kooi, balie-assistente; 
Dorien van der Meer, preventie-
assistente; Tsjitske van der Vinne, 
mondhygiëniste; Jellie Zijlstra, 
preventie-assistente; voor: Eddy 
van der Wal (afwezig: Carin Pol, 
preventie-assistente). 
(foto: Johan Kootstra /redactie)

Jong zijn is leuk, jongeren bij lange 
na niet altijd. Een veel gehoorde 
mening is dat de jongere lastig 
en brutaal is, overlast veroorzaakt 
en weinig rekening met andere 
mensen houdt. Het is niet eenvou-
dig om van kind naar volwassene 
te groeien. Het is voor de meesten 
een fase van ‘proberen en uitpro-
beren’. Een periode die een nood-
zakelijke tussenstap is om zichzelf 
te leren kennen: waarin geëxpe-
rimenteerd wordt in omgang met 
andere mensen en maatschap-
pelijke situaties. En waarin ook wel 
eens het één en ander misgaat. 

Toch is het heersende beeld niet 
een die overeenkomt met de reali-
teit. In feite doet de grote meerder-
heid van de jongeren het gewoon-
goed, zonder verder echt op te 
vallen. Volgens recente cijfers valt 
meer dan drie-kwart van de jon-
geren in die categorie. In de reste-
rende 25% is er nog eens een drie-
kwart die, met de nodige builen en 
krassen, hetzij in een aanvaring 
met politie of via zorginstellingen, 
uiteindelijk wel ‘terecht komt’. 
Bokke-Jan Huitema van Stichting 
Welzijn ‘het Achtkant’ bevestigt 
dat ook in onze gemeente er met 
de grote meerderheid van de jon-
geren, “van bijna niets tot eigenlijk 
niks aan de hand is”. Eigenlijk kan 
daarmee vastgesteld worden dat 

het heel wat jongeren tekort doet 
door ze allemaal over de ‘pro-
bleem-kam’ te scheren.

Het deelplan Welzijn 2002-2004 
van de gemeente schrijft: ”Het doel 
van de opvang van jongeren moet 
zijn het realiseren van eigen iden-
titeitsvorming. Er zal duidelijkheid 
moeten komen over wat geschikte 
opvangplaatsen en activiteiten 
voor jongeren zijn”. Wethouder 
Arend Veenstra deelt de mening 
dat het de vraag is of er voldoende 
ruimte is voor jongeren. Huitema 
verwoordt het met: “zelfs al is er 
theoretisch de ruimte, dan wordt 
vaak praktisch het gebruik ervan 
moeilijk gemaakt”. Maar wordt hun 
geen plek geboden dan zoeken ze 
zelf wel één. Ook in ons dorp zijn  
‘hangjongeren’, op een stek naar 
eigen keuze, aanwezig. Niet zelden 
worden ze als op z’n minst sto-
rend, en soms zelfs als bedreigend 
ervaren. Plekken als het park, ‘het 
bruggetje bij de Mienskip’ en (sinds 
kort} het bankje bij de bibliotheek 
zijn in dat verband bekend. Van de 
politie wordt dan vaak gevraagd 
het maatschappelijk pijn op te 
lossen. Als het gaat om voorzienin-
gen voor de jongeren is het motto 
vaak: “overal is goed, behalve bij 
mij in de buurt”. Veenstra zegt 
hierover: “het lijkt er dikwijls op dat 
is in onze samenleving van minder 

sociale controle, er merkwaardig 
genoeg ook minder tolerantie is; 
met name richting de jongeren”. 

Typerend daarvoor is een kwestie 
die in Surhuisterveen al langer 
speelt (en ook bij ons actueel 
gaat worden): de hangplekken en 
andere voorzieningen voor jonge-
ren. Het voorstel om een hang- en 
tegelijkertijd skatevoorziening in 
het dorp te realiseren riep veel 
protest op, waardoor de realisatie 
voorlopig weer stilligt. Concreet 
wordt het ook in Buitenpost in de 
vorm van een skateplek.  Het geld 
om er één in te richten is er, nu 
moet er een lokatie komen. Bij het 
zoeken naar een geschikte plaats 
die op redelijke termijn kans van 

slagen heeft, lijkt bijna onvermij-
delijk alleen een verlaten stek 
‘uit het zicht’, een haalbare optie; 
bijvoorbeeld ‘ver weg op het indu-
strieterrein’. De skaters hebben 
wat dat betreft ook te lijden onder 
het beeld dat veel mensen van jon-
geren hebben. Niet iedereen gaat 
daarmee akkoord. Voorzitter Henk 
Koning van Plaatselijk Belang 
vat het bondig samen met: “deze 
actieve jongeren moeten gewoon 
een goede plek krijgen. Het is niet 
meer dan gezond verstand deze 
jongeren niet buiten te sluiten”.

In de volgende ‘Binnenste Buiten’ 
kunt u nader kennis met ‘de ska-
ters’ maken.

Van harte welkom
Wie zou bij deze meer dan vriendelijke aanblik nog met knikkende knieën de tandartsstoel beklimmen? 

De verslaggever overwon een slapeloze nacht en de spanning van de wachtkamer om,
naast een behandeling, de mensen achter tandartspraktijk van der Wal te bezoeken. 

Het verslag vindt u op pagina 7.

Van de redactie

Vrije wil
                     
De vrije wil van de mens staat in ons 
land vaak centraal. Je bent jong en je 
wilt wat. Je bent oud en je wilt wat, 
kan trouwens ook. De vrije wil heeft 
dus een vrij hoge status. Voor een 
ander begrip geldt dat niet zo zeer. Een 
beetje vreemd, want dat begrip bestaat 
uit dezelfde letters en dezelfde woord-
delen. Vrijwilliger. Ook dan doe je iets 
uit vrije wil. Je zet je belangeloos in. Je 
traint de voetbalkoters op woensdag-
middag. Je geniet van hun levendig-
heid en je lacht als Willempje de bal 
in het doel schiet en in een Calvé-
pindakaas-reclameachtig gejuich 
uitbreekt. En die ouders die elke week 
aan de kant van de lijn staan te kijken, 
maken altijd even een praatje met je. 
Het plezier is je beloning en je weet dat 
je gewaardeerd wordt. Of je schenkt 
koffi e in voor de oude mevrouw 
die aan de gezelschapstafel in het 
Haersmahiem zit. Dat  doet je goed:  
je weet dat je gewaardeerd wordt. Of 
je bent in It Koartling actief. Je helpt 
bij een speurtocht voor de kinderen en 
je ziet hoeveel plezier ze hebben. Met 
rode wangen van de frisse buitenlucht 
komen ze terug en hebben het hoogste 
woord. Daar doe je het voor. Met de 
andere vrijwilligers drink je nog een 
kopje koffi e. Jij waardeert hen en je 
weet dat jij gewaardeerd wordt. Die 
avond zit je op een verjaardagsfeestje. 
‘En wat doe jij?’, vraagt de carrière-
maker. ‘Ik ben vrijwilliger (waar dan 
ook)’, antwoord je enthousiast. ‘O’, 
weet de professional alleen te zeggen. 
Dat waren zijn zaken niet. Zijn vrije 
wil koos voor iets anders. Hij hield van 
zijn status. 

In dit 
nummer:

  ’Maskelyn’

 Ondernemen:
‘Wap-lektuur’

  Sportkoppen:
Freark Wijma

  Inspiratie:
Teun van der Wal

  “Wat ligt in 
het hoofd”

Wie heeft er nog ruimte voor jongeren?
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De Binnenste Buiten is een uitgave 
van de Vereniging voor Plaatselijk 
Belang Buitenpost. PBB is verant-
woordelijk voor de inhoud van deze 
krant en is dienaangaande aan te 
spreken als bestuur en als rechts-
persoon.

Oplage: 2500 exemplaren

Kopij:  Postbus 30, 
 9285 ZV  Buitenpost
     of kopijbus in ‘De Boekelier’
E-mail: bibupost@dolfi jn.nl

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

Contactpersoon redactie:
J. Kootstra, tel. 0511 541322

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

Vragen en klachten over de bezorging: 
J. Nijboer, tel. 0511 - 542528

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

Kopij voor het volgende nummer inle-
veren voor 3 november 2003. De vol-
gende editie verschijnt in week 47.

    
 Al Gelezen
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 De gemeente doet onderzoek op het 
vuilstort van Lutkepost naar de herkomst 
van het daar ingebrachte afval. Dit om 
inzicht te krijgen in hoe vaak de brengers 
komen en welke soorten afval er dan 
gebracht worden. De resultaten zullen 
van invloed zijn op de vraag of er in de 
toekomst betaalt moet gaan worden voor 
het brengen van het afval.
  Een terugkeer naar een 50 kilometer-
snelheidslimiet binnen de bebouwde kom, 
via een aanpassing van de regelgeving, 
mogelijk. Toch is dit niet waarschijnlijk 
vanwege de hoge kosten voor een nieuwe 
aanpassing.
  Om defi nitief een eind te maken aan 
de geluidsoverlast in het gebouw van 
streekmuziekschool ‘de Waldsang’  zal 
aanvullend onderzoek nodig.
  Het college van B&W en de gemeen-
teraad blijven voorkeur houden voor een 
horeca-bestemming voor het leegstaande 
‘Nijenstein’, bleek tijdens een recente 
raadsvergadering. Vestiging van een 
dergelijk bedrijf zal bijdragen aan een ver-
levendiging van het winkelcentrum.
  Het diamanten paar Douwe Hoekstra 
en Antje Hoekstra-Merkus kreeg op de 
60-jarige jubileumsdag bezoek van burge-
meester Lyklema.
  Door de slechtere economische omstan-
digheden zal de gemeente Achtkarspelen 
gedwongen worden fors te snijden in haar 
uitgaven. Ook gesubsidieerde instellingen 
in ons dorp zullen dit gaan voelen. Hoe ver 
deze bezuinigingsoperaties moeten gaan 
zal komende jaren duidelijk worden.

Van de bestuurstafel

We hadden altijd een vaste vergaderavond maar soms blijkt dat voor één 
of meerdere mensen problemen op te leveren. Vandaar dat we deze keer in 
plaats van op de woensdagavond op de donderdagavond 2 oktober bijelkaar 
kwamen. Ondanks dat bleken er toch een tweetal personen niet aanwezig 
te zijn, en gelukkig hebben we een paar ‘duizendpoten’ in ons midden die in 
zo’n geval het werk kunnen en willen overnemen. Die vaste avond aan het 
begin van de maand is niet alleen nodig om de kopij voor de dorpskrant op 
tijd aangeleverd te krijgen, maar blijkt in de praktijk ook het beste te werken. 
Afwijken van de regel zorgt voor meer afwijkingen: we hoorden dat één van 
onze mensen twee avonden eerder al voor de deur van de vergaderruimte 
had gestaan in de mening dat... Goed, zoiets kan elk overkomen en naar mijn 
mening wijst het in elk geval op het nodige enthousiasme van de betreff ende 
persoon. 
Enige tijd geleden was er een vergadering uitgeschreven waarin de speelplek-
ken en speeltuinen in Buitenpost ter sprake zouden komen. Hiervoor waren 
onder andere de buurtverenigingen uitgenodigd. Ik weet niet hoeveel dat er 
zijn in ons dorp maar ik schat toch wel een dikke twintig. Als je dan hoort dat er 
op de vergadering zegge en schrijve twee aanwezig waren, vraag je je af waar 
dat aan ligt. Geen tijd, geen zin, geen interesse? Maar zaken die de kinderen 
aangaan, gaan ons toch allen aan? 
Op onze vergadering kregen we een folder onder ogen van Pleegzorg Ne-
derland met de titel: ”Helpt u ons om pleegouderschap onder de aandacht 
te brengen?”, en een aantal om uit te delen. De brief was echt gericht aan de 
Vereniging van Plaatselijk Belang Buitenpost, maar je vraagt je wel af of dit 
wel tot onze taak behoort. Iets heel anders: we hebben een paar kandidaat-
bestuursleden (twee, misschien wel drie) en we besluiten hen uit te nodigen 
voor de volgende vergadering op woensdag 12 november.
Vandaag (4 oktober) staat er een advertentie in de krant waarin ‘Nijenstein’ te 
koop wordt aangeboden. Het pand staat nu al vier jaar leeg en we hopen dat 
daar snel verandering in komt. In de gemeenteraad is een ‘procedure om te 
komen tot verkoop’ behandeld, waarin staat dat het mogelijk is om naast een 
horeca-gelegenheid ook een kantoor en/of expositieruimte te vestigen. Wat 
ons opviel was dat de inrichtingsschets met plattegrond bij de beoordeling 
zwaarder gaat wegen dan het ondernemersplan waarin moet worden aange-
toond dat het te starten bedrijf (op termijn) levensvatbaar is. 
Uit de krant vernamen we dat de kosten van een loopbrug bij het station (de 
zogenaamde ‘fl y-over’) naar een aan de noordkant aan te leggen parkeerter-
rein zodanig in de papieren gaat lopen dat dit niet door kan 
gaan. We hopen echter wel op een parkeerterrein aldaar, 
zodat er een einde kan komen aan de chaos in de Stations-
straat. 
In de kranten hebben we ook kunnen lezen dat er een 
andere regeling voor het brengen van afval naar Lutkepost 
in de maak is. B en W hadden al een schema gemaakt van 
wat het allemaal zou moeten kosten, van koff erbak tot trek-
ker met landbouw-wagen, maar het lijkt er op dat de raad 
er zo niet mee akkoord gaat. We wachten maar (rustig) af.

Namens het bestuur, Sytze Harders

Wereldwinkel in 
Openbare Bibliotheek

Van 17 tot en met 28 november staat de Wereldwin-
kel Buitenpost weer met een stand in de Openbare 
Bibliotheek aan de Kerkstraat. Uiteraard is de Wereldwinkel in Poiesz 
Supermarkt op de gebruikelijke uren ook open, maar met het oog op de 
komende feestdagen in december is er een extra gelegenheid kennis te 
maken met de bijzondere producten uit de Derde Wereld.

De inkopers hebben ook dit jaar weer diverse beurzen bezocht en zijn 
met heel veel mooie artikelen teruggekomen, onder andere leuke tassen, 
prachtige sieraden, sierlijk glaswerk,  mooie kandelaars, bijzondere kerst-
versiering, enzovoorts. Omdat het niet mogelijk is om alles op te noemen, 
nodigt de Wereldwinkel u uit zelf eens te komen kijken in de bibliotheek of 
in de winkel. Dat is dan meteen een mooie gelegenheid om een bijzonder 
cadeautje voor St. Nicolaas of Kerst aan te schaffen.

Er worden in de Wereldwinkel ook voedingsmiddelen zoals koffi e, thee, 
rijst, honing, noten en wijn verkocht. Veel van deze producten zijn voor-
zien van het Max Havelaar-keurmerk. Dit keurmerk garandeert dat de 
producent in de ontwikkelingslanden een eerlijke prijs voor zijn produc-
ten heeft ontvangen. U bent van harte welkom in de bibliotheek en in 
de winkel. Onze vrijwilligers zullen u graag adviseren, maar u mag ook 
gewoon lekker op uw gemak rondkijken. Let u in december ook eens op 
de vitrine van de bibliotheek. In deze maand worden hier artikelen die 
verkrijgbaar zijn in de Wereldwinkel tentoongesteld. 

Winterweekend - 21/22 november
Opnieuw zijn ‘de Kruidhof’ en ‘It Koartling’ letterlijk en fi guurlijk 
verbonden in een winteraktiviteit. Na het trio succesvolle Kerst-
markten wordt nu in een afgeslankte versie van in het weekend 
van 21 en 22 november een winterweekend georganiseerd. Met 
het oog op de december-maand is er een aaneenschakeling 
van activiteiten. 

Naast de verkoop van Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw-arti-
kelen zijn er demonstraties van ambachten, muziek en andere 
ontspanning. Eén van de hoogtepunten is ook de aankomst van 
Sinterklaas in ‘It Koartling’ op de zaterdag. Een bijzondere pop-
penhuizen- en poppenserviezen-expositie in combinatie met 
een poppendokter (op de vrijdag) zal dit de nodige liefhebbers 
trekken. 

De toegang tot dit evenement is gratis! 
De openingstijden zijn op 21 november van 15.00 - 22.00 uur en 
op 22 november van 10.00 - 17.00 uur. Voor meer inlichtingen 
kunt u met ‘de Kruidhof’, telefoon 541253, of ‘It Koartling’ , tele-
foon 541214, bellen.

Tryater: ‘Blessuretiid’
Ek dit jier komt ‘Tryater’ wer mei in 
produksje dêr’t doarpsgenoate Aly 
Bruinsma in rol yn spilet. Fiif minsken yn in romte. Ien ding ha se gemien: 
se binne âld, hiel âld. De wrâld dêr´t se yn wend wiene te libjen, bestiet 
allinne noch yn har holle. De wrâld dêr´t se no yn libje is foar har net te 
begripen. Mar se litte har de kop net gek meitsje. Ek al wurdt it iten brocht 
yn kartonnen doaskes, giet it ljocht op de raarste mominten út en komt 
ynienen in dweiltrochwiete ûnbekende del… 
Spilers: Jan Arendz, Marijke Geertsma, Aly Bruinsma, Romke Toering en 
Nynke Borgman.
Woensdag 29 oktober 2003, aanvang 20.30 uur in The Point. 
Entree: € 10,50; 65+, C.J.P. en freonen Tryater: €  9,45.

Duo Ferbean & Shantykoor De Wâldsilers
De jongens van ‘Ferbean’ – Anko Bouma uit Wartena en Bertus Klazinga 
uit Veenwouden – maken samen nu drie jaar muziek. Ze brengen eigen 
geschreven liederen, doorspekt met humor. Hun muziek is eenvoudig en 
zonder fl auwe kul. De mannen spelen op gitaar, wasbord, ukelele, mond-
harp, kokosnoten en een strijkplank en gaan graag op tournee, maar waar 
ze ook komen, ze zijn overal Ferbean! 
Het folk/ en shantykoor ‘de Wâldsilers’ uit Achtkarspelen bestaat uit ruim 
40 mannen en 3 begeleidingsmusici op de originele trekzakharmonica´s. 
Het koor is nu ruim 6 jaar actief. Er zijn inmiddels 2 CD´s uitgebracht en de 
3e zal dit najaar verschijnen. Ze zingen driestemmig en beschikken over 
een uitgebreid – meertalig – repertoire aan ballades, folks en zeemanslie-
deren. Het ‘duo Ferbean’ en ‘de Wâldsilers’ staan garant voor een vrolijke 
avond, die uw bezoek zeker waard is. 
Zaterdag 8 november, aanvang 20.00 uur in The Point. Entree:€ 7,-.

Verbouwing politiebureau

Vanaf 1 oktober kunnen bezoekers van het politie-
bureau Buitenpost enige hinder ondervinden door 
een verbouwing. Het bureau wordt de komende maanden aangepast aan 
de eisen van deze tijd. De units die op het binnenterrein van het bureau 
staan, dienen als tijdelijk politiebureau. Bezoekers moeten vanaf 1 okto-
ber uitwijken naar de ingang aan de achterzijde van het bureau, aan de 
Kuipersweg tegenover de Rabobank. De ingang aan de voorzijde aan de 
Kerkstraat wordt tijdelijk gesloten. Wanneer alle werkzaamheden volgens 
planning verlopen, is de verbouwing in april 2004 afgerond. Dan wordt de 
hoofdingang aan de Kerkstraat weer in gebruik genomen.

Aangifte
Maak vooraf een afspraak wanneer 
u aangifte wilt doen. Dat voorkomt 
onnodig wachten. Het tijdelijke 
bureau heeft geen wachtruimte 
en de ruimte is beperkt. Wanneer 
u uw komst tijdig bekendmaakt 
wordt u vlot geholpen. 
Tijdelijk adres en openingstij-
den politiebureau Buitenpost,  
ingang Kuipersweg, tegenover de 
Rabobank; geopend: ma t/m vr.: 
8.00 tot 18.00 uur; zaterdag:   9.00 
tot 13.00 uur.

Bereikbaarheid 
Voor meer informatie, een afspraak, meldingen en aangiftes in de ge-
meenten Achtkarspelen en Kollumerland c.a. kunt u de politie bereiken 
via telefoonnummer 0900 – 8844. U wordt dan doorverbonden met het 
politiebureau Buitenpost of met uw buurtagent. De politie van de gemeen-
ten Achtkarspelen en Kollumerland ca. is ook per e-mail bereikbaar via:  
sec.pol.bpost@friesland.politie.nl. De politie is 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor dringende zaken belt u met het alarmnummer 112. Geen spoed, wel 
politie? Bel dan het algemene telefoonnummer 0900 – 8844.

De kopijbus hangt op uw bijdrage te 
wachten in ‘de Boekelier’. 

Stel ons op tijd op de hoogte van 
‘alles wat er in Buitenpost speelt’.
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rubriek: Jannie Jensma-Dijkema
foto’s: eigen foto’s / A. van Lune / redactie   

Jaap Noordhof - vroeger smid - vertelt over zijn jeugd: 
Onlangs kreeg ik het ver-
zoek om iets op papier 
te zetten aangaande het 
dorp- en het leven  in Bui-
tenpost ten tijde van mijn 
jeugd. Laat ik mij eerst 
even voorstellen: “Ik ben 
Jaap Noordhof, geboren in 
1931 als tweede zoon van 
dorpssmid Gerrit Noord-
hof en zijn vrouw Wietske 
Leegsma. De plek waar ik 
ben geboren is dezelfde als 
waarin ik nu nog woon, na-
melijk de Voorstraat 29.

Us Heit kocht in 1929 de toen 
reeds bestaande smederij 
over van Bertus Dijkema 
voor de prijs van f. 7000,-. 
De achterliggende tuin reikte 
toen zo ongeveer tot aan de 
huidige Berkenlaan. Dijkema 
kocht het pand (toen nog een 
café nu ‘Poi-mar’) naast de 
smederij  en begon daar een 
garagebedrijf. Na verloop van 
tijd bestond ons gezin uit Heit 
en Mem en vier zonen. Som-
mige noemden ons  wel eens 
‘dy swarten fan Noordhof’ van-
wege ons (toen nog) zwarte 
haardos. Het leven in die tijd 

was meestal eentonig. Het 
was werken, eten en slapen. 
Er was weinig te beleven. Een 
concert door één van de twee 
plaatselijke muziekverenigin-
gen (Concordia en de Woud-
klank) op een zomeravond 
in de muziekkapel achter 
hotel-restaurant Bolling (nu 
parkeerterrein) deed het hele 
dorp uitlopen.

Door de jaren heen is er 
natuurlijk veel ten goede 
veranderd, maar er is tege-
lijkertijd ook zo veel moois 
verloren gegaan. Neem nou 
de prachtige kerkstraat (ook 
wel Jordaan genoemd) met 
al z’n verscheidenheid aan 
woningen en steegjes. Waar 
nu electrowinkel Visser is, 
stond toen het zogenaamde 
‘âlde stasjon’. Een afgedankt 
houten stationsgebouw dat in 
de Kerkstraat weer opnieuw 
een plaatsje kreeg maar dan 
omgetoverd tot een – naar 

ik meen – drietal woninkjes. 
Zelfs een aantal kleine winkel-
tjes (groenteboer - melkboer - 
petroleumhandel- kruideniers 
- horlogemaker en niet te ver-
geten een voorloper van een 
Marskramerwinkel  namelijk  
het winkeltje van Meindertsma 
(‘De Kleine Winst’ geheten 
waar je destijds straatfoto’s 
kon afhalen) ontbraken niet. 
De horlogemaker - Jan klokje 
- vertelde je nooit wat er door 
hem gerepareerd was, maar 
gaf steevast als antwoord: “In 
bytsje pIne yn’t liif jou mar in 
ryksdaalder”. Maar ook een 
boerderij (Kornelis Beitsma 
nu ‘Aldi’) ontbrak niet. Dat al-
lemaal was toen het kloppend 
hart van Bûtenpost.

Het dorp
Het ‘Mounepaed’ is ook zo’n 
verloren gegaan stukje ro-
mantiek. Het pad liep vanaf de 
Voorstraat met een bocht he-
lemaal door tot aan de Kuiper-
weg.  Aan dit Mounepaed stond 
een prachtige monumentale 
boerderij en een nog mooier 
korenmolen. Het pad werd te-
vens gesierd met een tweetal 

houten bruggetjes. ’t Is helaas 
allemaal weg. De Schoolstraat 
met z’n diakoniewoninkjes 
(‘earmkeamers’ genoemd) en 
een tweetal grachten. Deze 
grachten liepen naar de Stati-
onsstraat en in de Schoolstraat 
overspannen met een beton-
nen brug. Ik kan het hele dorp 
in gedachten door wandelen 
en vrij nauwkeurig aangeven 
waar en wat er destijds stond. 
Er waren toen ook nog enkele 
markante gebouwen zoals een 
houtzaagmolen aan de Buiten-
postervaart; een twee verdie-
ping tellend stationsgebouw; 
een watertoren voor het bij-
vullen van de stoomlocomotie-
ven; de houten fietsenstalling 
van de Nederlandsche Spoor-
wegen (bij het Gale gat) met 
als beheerder Klaas Bruinsma; 
het aan de noordzijde van de 
spoorlijn gelegen groentevei-
ling-gebouw; ga zo maar door.

Geluiden in het dorp van toen 

verschilden nogal met die 
van vandaag de dag. In mijn 
jeugd waren het voorname-
lijk boerenwagens met stalen 
banden om de wielen; getrok-
ken door één of twee paarden 
met hoefijzers onder (troch ús 
heit of Sybe Post – ús knecht- 
oanbrocht). Ús heit hearde 
yn’e hûs sûver oan’e stap fan 
it hynder hokker boer oer de 
Foarstrjitte rottele.) Prachtig 
hè? Dat was het straatlawaai 
van toen. Nu moeten aangren-
zende huizen worden voorzien 
van geluidsisolatie om het 
leefbaar te houden.

Om een indruk te krijgen van 
de ‘rust’ in zo’n dorp denk ik 
vaak aan Ruurd van der Berg, 
de manufacturier vlak naast 
ons (nu Bremer baderie). Als 
Ruurd vloerbedekking (meest-
al zeil) had verkocht, dan werd 
de volle rol op de Voorstraat 
uitgerold en het verkochte 
deel op straat afgesneden 
zonder dat het verkeer daar 
enige hinder van ondervond en 
zonder dat Ruurd enig gevaar 
liep, Mocht er toevallig tóch 
een auto aan komen rijden dan 

liep de chauffeur daarvan bijna 
meer gevaar dan Ruurd zelf 
omdat Ruurd dan gebaarde  
dat  “menheer kieze koe út 
stopje en wachtsje, of der om 
hinne ride. Menheer moast 
it mar sizze”. De schamele 
straatverlichting bestond uit 
een enkele - midden boven de 
Voorstraat hangende - gloei-
lamp (bevestigd met een tus-
sen twee  woningen gespan-
nen draad). Het onderhoud 
daaraan werd verzorgd door 
de plaatselijke afdeling aan 
de Kuipersweg van de P.E.B. 
Klaas Klunder  kwam dan bij 
vervanging van de gloeilamp 
met een hengelstok waarop 
aan het eind een zuignap was 
gemonteerd die precies om 
de gloeilamp paste. Hij stond 
daarbij (ook weer zonder ge-
vaar) midden op de rijweg; 
draaide op die manier de lamp 
uit de fitting en verving deze 
op dezelfde wijze.

‘...’t is helaas allemaal weg...’

Ik weet nog, dat ‘ús heit’ z’n 
eerste auto kocht samen met 
twee vrienden (anders was het 
te duur) Die vrienden waren 
buurman Bonne IJlstra en  Mel-
le Feenstra toen manufacturier 
aan de Voorstraat. Zij kon-
den dan in onderling overleg 
deze auto (volgens mijn her-
innering van het merk Morris) 
gebruiken. Flitspalen van nu, 
waren toen niet nodig omdat 
je toch niet veel harder reed 
dan 50 of 60 kilometer per uur 
buiten de bebouwde kom. Van 
groot belang voor het dorp was 
in die tijd de centrale radio. 
De exploitatie daarvan was in 
handen van een particuliere 
dorpsgenoot namelijk siga-
renwinkelier Koos Oosterhof, 
gevestigd aan de Voorstraat 
waar nu mevrouw Hoekstra 
woont. Door het dorp hingen 
de draden van huis tot huis, 
of aan palen, allemaal aange-
legd en onderhouden door die-
zelfde Oosterhof. Wilde je een 
aansluiting, dan kreeg je van 
Oosterhof een eenvoudig bak-
je - of kastje waarin en waar-
aan  zich slechts één luidspre-
ker; een aan/uitknop en een 
volumeregelaar bevond. De 
radiokamer bevond zich achter 
de sigarenwinkel en als jon-
gens stonden wij vaak door het 
raam te kijken op het moment 
dat er werd uitgezonden. De 
uitzendingen werden vaak 
verzorgd door zijn dochter. 
Later is deze omroep verkocht 
aan de  PTT hetgeen hem een 
vaste baan opleverde terwijl 
zijn vrouw doorging met siga-
ren verkopen.

Waar ik nog altijd een goe-
de herinnering aan bewaar is 
kantonnier Hendrik Pol. Hij 
woonde ‘op’e bouwwyk’ zoals 
de Herbrandastraat toen heet-
te. Pol was in dienst bij Rijks-
waterstaat en was belast met 
het onderhoud van de belast 
met het onderhoud van de 
rijksweg tussen Visvliet en 
Kootstermolen. (De man hie 
allinnich een hânkarre; in bie-
zum en in bats ta syn beskik-
king en moast him dèr mar my 
rède.) Het sneeuwvrijhouden 
van dit traject viel ook onder 
zijn verantwoording en daar-
voor gebruikte hij een grote 
houten driehoek welke werd 
getrokken door twee paarden. 

Johannes Veenstra uit Lutje-
post (later geëmigreerd naar 
Canada) was dan de voerman. 
Pol liep dan achter de driehoek 
met in zijn handen een stuur-
boom. Hij moest dan probe-
ren een zo’n rechtmogelijke 
baan te trekken.”Oer in stik-
kene lea“ heeft geen mens 
hem ooit hardop horen kla-
gen.  Vaste prik was de zater-
dagmorgen. Pol kwam dan met 
zijn handkar; schop en bezem 
de Voorstraat aanvegen vanaf 
de bouwwyk tot cafe Klamer 
en dronk dan steevast bij ons 
koffie. Bij ons in de smederij 
werd  op de zaterdagochtend 
natuurlijk ook gewerkt maar 
er werd niet eerder koffiege-
dronken dan dat Pol was gear-
riveerd. Na zijn persionering 
kon hij het niet laten om iedere 
dag, jaren achtereen,  bij ons 
hand- en spandiensten te ver-
richten zowel in de tuin als in 
de smederij. Het was een soci-
alist in hart en nieren maar 
gedroeg zich ook heel sociaal. 
Ik kon het altijd goed met hem 
vinden.

De smederij
’s Winters was het bij ons in de 
smederij – vooral in de namid-
dag- altijd een gezellige boel. 
Regelmatig hokten dan ver-
schillende dorpelingen rond 
het smidsvuur en vertelden 
daar dan (al- dan niet aange-
dikt) het laatste nieuws uit het 
dorp. (It hynstebeslaen wie 
altyd leabrekkend wurk foar 
in smid en syn knechten.) Het 
waren stuk voor stuk allemaal 
werkpaarden; veelal zwaar, 

Overzichtskaart van Buitenpost in 1929. Mijn vader Gerrit bezig in de smederij

Jaap Noordhof
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stram en stijf. Ze gingen dan 
ook maar al te vaak hangen op 
de smid zelf als die één van zijn 
achter- of voorbenen op de knie 
had liggen. Een heel verschil 
met de de betrekkelijk lich-
te rijpaarden van nu. Zomers 
werd de gehele ochtend 
besteed aan ‘hynstebeslaen’. 
Van 7.00 tot 12.00 uur en dat 
6 dagen per week. Werkweken 
van 60 uur waren echt geen 
uitzondering. Sluitingstijden 
waren er niet en dus moesten 
wij als jongens aan tafel (“Tro-
chite”, zei us mem dan, ”aenst 
is der wer ien. It gefolg is, dat 
ik- en al myn broers hjoet de 
dei oan tafel nog altyd “trochi-
te”. De froulje hawwe it us nea 
wer afleare kint.)

Paardenmarkt
Handelaren en paarden kwa-
men van ver buiten Friesland. 
Na afloop moesten deze paar-
den – al dan niet verkocht- 
vervoerd worden. Dit vervoer 
ging per trein in houten vee-
wagons. Om beschadiging 
van de wagons te voorkomen, 
mochten alleen paarden zon-
der beslag ingeladen worden. 
Us heit – samen met Siebe Post 
-  gingen dan ’s middags naar 

het station om bij elk paard dat 
ingeladen werd de hoefijzers te 
verwijderen. 

De langdurige droogte van de 
afgelopen zomer doet mij den-
ken aan de tijd dat hier nog 
geen waterleiding was. Bij 
ieder huis was een regenbak 
in de grond, maar bij perio-
des van langdurige droogte 
was de inhoud niet toereikend. 
Iedereen kon dan terecht bij 
de ‘âld skoalle’ aan de School-
straat. Onder het school-
plein zat namelijk een grote 
regenbak (misschien nu nog 
wel) met daarboven een hou-
ten pomphuis. Wij gingen dan 
vaak met een aantal melkbus-
sen water halen uit die bak. De 
sleutel van het pomphuisje 
konden we dan halen bij Aal-
tje Struiksma die in één van 
de eerder genoemde ‘earm-
keamers’ woonde. Verhuizin-
gen – meestal boerenarbei-

ders – vonden plaats op 12 
mei, ieder jaar weer. Op die 
dag reden boerenwagens door 
het dorp met huisraad met 
meestal daarbovenop een lin-
nenrak. Meer dan één of twee 
boerenwagens waren ook niet 
nodig om je hele hebben en 
houden over te brengen. Als 
jongens stonden wij dan altijd 
te kijken of er ook leuke doch-
ters mee waren gekomen. De 
post werd twee keer per dag 
bezorgd door vaste postbe-
stellers, die je natuurlijk alle-
maal bij naam kende zoals 
Arjen Bruinsma; Ludger de 
Goede  en Adam Dijkstra. Het 
zijn nu vaak steeds weer ande-
ren al - dan niet vervangers of 
vakantiehulpen. De post werd 
toen per trein aangevoerd en 
per handkar afgehaald door de 
bestellers; gekleed in zomer- 
of in winteruniform. Stoom-
treinen liepen hijgend en puf-
fend het station binnen en bij 
vertrek werd door de machi-
nist een  stoomfluitsignaal 
gegeven. Voor ons als jongens 
prachtig en indrukwekkende 
geluiden. Kenmerkend vond 
ik altijd de houding van iedere 
machinist bij het binnenkomen 
en het wachten op het sein 

van het vertrek. Ze leunden 
dan altijd op hun ellebogen/
onderarm uit het open gescho-
ven zijraampje van de locomo-
tief met altijd een beetje door 
steenkolen bevuild gezicht en 
werkkiel. Zo hielden ze contact 
met de perronchef die het sein 
voor vertrek gaf.

Begrippen als zinloos geweld 
en vandalisme leefden toen 
totaal niet. Ik kan mij niet 
herinneren dat ik - of één van 
mijn maten in de puberjaren 
ooit iets opzettelijk vernield 
of beschadigd hebben. (“Wy 
hâlden de hânnen op ‘e rêch 
as earne yn’t doarp een glim-
mende auto parkeerd stie, sa 
bang wiene wy as der in kraske 
op kaem.”) Huisdeuren werden 
in die tijd ook nauwelijks afge-
sloten. Het is allemaal heel erg 
veranderd wat de mentaliteit  
betreft. Neem nou de melk-
rijders van toen. Eens in de 

veertien dagen werd door de 
fabriek de geleverde melk aan 
de boeren betaald. De melkrij-
der – die de melkbussen met 
melk naar de fabriek vervoer-
de met paard en wagen- had 
dan een houten bakje naast 
hem staan op de wagen met 
daarin enveloppen met geld 
voor de boeren. Hij bezorgde 
dit ‘molkejild’ persoonlijk bij de 
boeren. Het bakje met het ove-
rige melkgeld bleef dan zolang 
onbeheerd op de wagen achter 
en voor zover ik het weet werd 
er nooit wat uit gestolen.

De middenstand
De panden van winkels en 
bedrijven waren veelal voor-
zien van email reclameborden. 
Maar ook werden sommige 
huizen door een fabrikant met 
toestemming van de bewoner 
voorzien van dergelijke bor-
den wellicht tegen een kleine 
vergoeding. Zo herinner ik mij 
het oude tolhuis op de laatste 
stuiver. Dit huis stond op de 
plek waar nu de afslag naar 
Kollum vanaf de rijksweg is in 
het Oost. De zijgevels van dit 
huis waren bijna voor de helft 
behangen met soms prachti-
ge email borden van uiteenlo-
pende artikelen zoals van rij-
wielen; Erdal schoensmeer en 
Vredestein- of Hevea-banden. 
Bij bedrijven zag men borden 
aan de voorgevels met bij-
voorbeeld Elektrische bakkerij 
of Elektrische schoenmakerij. 
Ook bij ons hing aan de voor-
gevel een lichtbak met daar-
op ‘Electrische smederij - rij-
wielen - haarden en kachels’. 
In  zo’n betrekkelijk klein dorp, 
waren er verhoudingsgewijs 
onevenredig veel winkeliers 
van dezelfde branche te vin-
den. Ik vraag mij af hoe ieder 
nog brood op de plank kreeg. 
Er waren bijvoorbeeld 8 bak-
kers, te weten: Jan stokje - Ju-
lianalaan; Joh. Vlieg - West; 
Elema - Voorstraat; Pennin-
ga - Voorstraat; H. van der 
Wal - Voorstraat; Van Tij-
um - Kerkstraat; Miedema - Jel-
tingalaan en Kim of Smeding 
(later Vonk) - Stationsstraat. 
Er waren maar liefst 9 timmer-
bedrijven (Andries Bijker; P.J. 
Bulthuis; Roel Boersma; Roel 
Zijlstra; Sietse Boersma; Piet 
Heidema; Nanning Bulthuis; 
Tjipke van der Meulen; Hendrik 
de Vries) - ik kan ze me alle-
maal nog voor de geest halen 
- terwijl er nauwelijks nieuw-
bouw was. Ze moesten het dus 
louter met onderhoudswerk-
zaamheden draaiende zien te 
houden. Wat de kruideniers 
betreft kom ik op 10 stuks, ter-

wijl slechts het meest nodige 
werd gekocht. ‘Luxe’ als bier 
en frisdrank bijvoorbeeld werd 
nooit gekocht. Het beperkte 
zich tot zout, zeep, soda en een 
kilo ‘sjerp foar op’e  bôlle’ want 
sjem bijgelyks makke us mem 
sels wol fan’e krûsbeien op’e 
tún. Ik zal die kruideniers even 
noemen omdat zeker de oude-
ren onder ons ze zich onge-
twijfeld zullen herinneren: 
P.J. Bulthuis  (Wietske) - Jeltin-
galaan; Vrouw (Jarich) Roos-

ma - Schoolstraat; P.S. Bak-
ker  -  Voorstraat; Klaas de 
Jong - het Oost; Geert van der 
Veer - het Oost/Voorstraat; 
Teake Westr a - de Kuipers-
weg; Hotse de Jong - de Kerk-
straat; Van der  Laan,  wed. 
Zijlstra - de Kerkstraat en Bean 
van der Meer - de Kuipersweg. 
Vijf slachterijen  te weten: 
Gosse Kamminga - Bouwwyk; 
Y. Rusticus - Kerkstraat; Jan 
Terpstra - Kuipersweg; Jan 
Zijlstra - Voorstraat en Hen-
drik de Vries - Stationsweg.  
En voor alle bedrijven/winkels 
was het klantenbestand toen 
sterk afhankelijk de kerkelijke 
gezindheid; iets wat nu geluk-
kig niet - of nauwelijks nog een 
rol speelt.

Nostalgie
Wij hadden in die tijd natuur-
lijk ook enkele “dorpstypen” 
die toen in het dorp nadruk-
kelijk aanwezig waren maar 
die er wél bij hoorden en ook 
geaccepteerd werden door 
iedereen. Dat soort types wor-
den blijkbaar niet meer gebo-
ren, of er zijn zoveel van dat 
ze niet meer opvallen, maar 
duidelijk is, dat het ánders is 
en minder mooi. Al schrijven-
de bekruipt mij af en toe een 

gevoel van heimwee naar de 
tijd van toen, hoewel ik goed 
besef dat je gauw de neiging 
krijgt om die tijd ten onrechte 
te  romantiseren. Ik realiseer 
mij dan ook heel goed dat we 
gelukkig in de vaart der volke-
ren zijn meegegaan en dat we 
het met z’n allen op het gebied 
van de arbeidsomstandighe-
den zowel als op het financiële 
gebied nogal wat beter af zijn 
dan toen.

Even heel kort over de laatste 
wereldoorlog. Toen in 1940 
de duitsers ons land binnen 
vielen en dus ook bij ons zin-
gend door het dorp marcheer-
den stond het hele dorp buiten 
te kijken. Niemand wist toen 
dat dit Duitsers waren, terwijl 
de grote dreiging bij iedereen 
bekend was. Enkele uren die 
dag werd volgehouden, dat dit 
Franse troepen waren “dy’t ús 
helpe soene de Dútsers tsjin 
te halden”. Dat betekent, dat 
toen ook niemand de Duitse 
van de Franse taal kon onder-
scheiden. De nieuwsversprei-
ding was toen ook heel gebrek-
kig, want ik bedoel Koos Oos-
terhof, “hie us toch al lang op’e 
hichte stelle moatten fanút syn 
radiokeamer, dat dit dútsers 
wiene?, as nèt dan?”. Nee, het 
was dominee van der Net die 
na verloop van tijd de mensen 
met zekerheid kon vertellen 
dat hier de vijand marcheerde. 

Het straatbeeld van de Voorstraat in de jaren ‘30.

De eerste maaimachine in Buitenpost; op de foto van links af: onbekend, Dijkstra,
Jan Kamstra, Adam Dijkstra, onbekend, Gerrit Noordhof

De smederij van Noordhof, van links af: IJlstra, B. IJlstra, mw. Noordhof-Leegsma, smid Noordhof, onbekend.

Wat er nu nog van de smederij rest....



kom ook een kijkje nemen naar onze collectie 
fietsen en kleding van alle grote merken

Doe uw voordeel bij V&B 

Voetbal-
trainingspakken

20% korting!



Pag. 7

 In:  de tandartsstoel
Weinig mensen gaan voor de lol naar 
de tandarts. Het is voor de meesten 
een noodzakelijk kwaad, en voor 
sommigen iets waar het liefst met een 
grote boog omheen gelopen wordt. 
Ook voor de verslaggever die het 
nuttige met ‘het onaangename’ be-
sloot te combineren. Toch is tandarts 
Eddy van der Wal al 22 jaar “met veel 
plezier” praktizerend in ons dorp. 
Zijn plek in het Medisch Centrum 
aan de Groenkamp heeft iets van een 
goed geolied bedrijfje, waar het een 
continu en soepel komen en gaan van 
patienten is. Iets wat, met opluchting, 
ook zelf werd ondervonden.

De wachtkamer is in niets meer het 
met gespannen mensen uitpuilende 
‘zweetkamertje’ van de tandarts-
aan-huis van weleer. Ruim, licht en 
voorzien van gedempte muziek kan er 
worden gewacht tot men  aan de beurt 
is. Er staan ruim 7000 namen in de ad-
ministratie van de praktijk; wat grootte 
betreft is het daarmee gemiddeld voor  
het ‘plattelands’. Niet alleen Buitenpost 
wordt bediend, ook mensen uit de 
omliggende dorpen. Soms komen de 
patiënten zelfs uit het zuiden van het 
land. Vaak zijn dit oud-Buitenposters 
die ‘hun tandarts’ niet kwijt willen.   
De helft van het bestand is aktief, 
dat wil zeggen is onder controle. “De 
andere helft neemt de moeite niet, of 
durft niet meer”, vertelt tandarts Eddy 
van der Wal, “Voor een standaard-con-
trole hebben we vijf minuten, Andere 
behandelingen worden ook qua tijd 
zorgvuldig ingepland. Het is voor de 
mensen prettig om niet lang te hoeven 
wachten en het maakt het tandarts-
werk ook efficiënter”. Het verklaart 
ook de werkwijze van drie gescheiden 
behandelkamers. Hoewel het mis-
schien lopende-band-achtig aandoet, 
is het voor Van der Wal een enorme 
vooruitgang. “Met de hulp van mijn 
assistentes kan er veel meer aandacht 
besteed worden aan zaken die vroeger 
niet konden. Voorlichting, plak- en 
tandsteenverwijdering en een goede 
voorbereiding op wat er gaat gebeuren 
is nu mogelijk. Als tandarts houdt ik 
me daardoor ook veel meer bezig met 
het echte tandartsenwerk. Het geeft 
mij zeker meer voldoening”. Voor het 

goed functioneren van de praktijk is er 
een team aan mensen nodig. Naast de 
tandarts, is er een balie-assistente, drie 
preventie-assistentes en een mondhy-
gieniste. Samen met de praktijk van 
collega-tandarts Mulder werken er 
negen mensen.  Het is ook het resultaat 
van de voortdurende vernieuwing en 
verbeteteringen in de gebitszorg. “Er is 
steeds meer mogelijk en de vraag van 
de klanten volgt dat op de voet.  Niet 
alleen het onderhoud van het gebit 
maar ook ‘esthetische’ of schoonheids-
aspecten worden steeds belangrijker. 
Veel mensen zijn kritischer geworden 
op hun gebit. Het is voor mij ook een 
voortdurende uitdaging om al die ont-
wikkelingen bij te benen”.

“Als tandarts ben je creatief bezig, 
krijg je resultaat te zien van datgene 
wat je doet en je kunt ook wat voor de 
mensen betekenen”, motiveert Van der 
Wal zijn keuze om tandarts te worden. 
“Je hebt voortdurend te maken met 
andere mensen, en met andere uit-
dagingen. Ik heb er nooit spijt van 
gehad dat ik dit gekozen heb”. Toch is 
het vak van tandarts niet populair, en 
is het landelijk tandartsen-tekort een 
steeds nijpender probleem. Dat het 
aandeel vrouwen in de beroepsgroep 
steeds groter wordt heeft daar niets 
aan afgedaan. Voor een tandarts met 
een eigen praktijk wordt er steeds 
meer mogelijk. “Kleine kaakchirurgie, 
prothese-werk en andere behandelin-
gen die anders door de kaakchirurg 
gedaan zouden worden, kan ik steeds 
meer toepassen”. Nieuwe materialen 
maken het steeds meer mogelijk om 
sterk aangetaste gebitten te restaure-
ren’. “Momenteel is het gebruik van 
implantaten, tot in het kaakbeen, in 

opmars”, vertelt de tandarts. Het is 
ook steeds meer praktijk geworden dat 
mensen op oudere leeftijd hun gebit 
laten corrigeren. “De mogelijkheden 
zijn vergeleken met twintig, dertig jaar 
terug enorm uitgebreid, en het gaat 
nog steeds door”. Maar niet iedereen 
is voor Van der Wal te behandelen. Er 
is een categorie mensen met extreme 
tandartsangst, ook Eddy maakt dit 
mee: “Natuurlijk proberen we ieder-
een zo goed mogelijk gerust te stellen 
en proberen zoveel mogelijk pijn en 
ongemak te voorkomen. Maar het 
komt wel eens voor dat iemand on-
danks zijn en onze goede bedoelingen 
in de stoel zit en het niet lukt om let-
terlijk de mond open te krijgen”. In die 
gevallen wordt er doorverwezen naar 
een speciale praktijk in Leeuwarden of 
Groningen. 

Het is trouwens niet zo dat het gebit 
van de doorsnee-patient er alleen 
maar beter op wordt. “Voor volwas-
senen geldt dat over de laatste decen-
nia zeker wel. Maar bij de jeugd is er 
ook een tegengestelde tendens te zien. 
Door het grote gebruik van fris- en 
andere dranken met bijvoorbeeld 
citroenzuur erin, tref ik veel meer ge-
bitten aan met een aangetaste glazuur-
laag. De introductie van fluoride en 
betere mondhygiëne hebben dit niet 
kunnen keren. En schade aan glazuur 
is niet te herstellen. Mensen die zuinig 
zijn op hun gebit moeten niet alleen de 
moeite nemen om regelmatig te poet-
sen en te flossen, maar ook hun eet- en 
drinkpatroon eens beter bekijken.” Er 
is werk genoeg dus; voor Van der Wal 
is dat geen probleem, “want het tand-
artswerk wordt voor mij nog steeds 
leuker en interessanter .”

Tuin(be)leven
Varens: planten uit de oudheid

Varens behoren tot de oudste planten ter wereld. Ze hebben de mens 
altijd verbaasd door hun vorm en hun manier van voortplanten, die lang 
onbekend is geweest. Het gebruik van varens als sierplanten is zelfs een 
ware rage geweest in de Victoriaanse tijd, toen men ontdekte hoe men 
varens kon vermeerderen. Al in oude mythen en sagen komen verhalen 
voor over varens. Men schreef er bijzondere krachten aan toe. Voor de 
middeleeuwse mens was het een raadsel dat varens wel zaden hadden 
(de sporen aan de onderkant van de bladeren), zonder dat men ooit een 
bloem aan een varen zag. Men dacht dat de bloemen er alleen ’s nachts 
aan kwamen, en vooral in de midzomernacht. Ook dacht men dat als je 
in de nacht door de sporen werd aangeraakt, bijvoorbeeld omdat ze op 
je schoenen vielen, dat je dan tot de dageraad onzichtbaar was. Als men 
de wortelstok van de mannetjesvaren (Dryopteris filix) op het ooglid van 
een slapende persoon legde, zou diegene verliefd worden of de eerste de 
beste die hij bij het ontwaken zou zien. Shakespeare gebruikte deze mythe 
in het toneelstuk ‘Een Midzomernachtsdroom’.

Maar ook als geneeskruid werden varens gebruikt. Adelaarsvaren (Pteri-
dium aquilinum) werd bijvoorbeeld gebruikt tegen allerlei parasieten en 
insecten, en zelfs tegen de pest. Tot in de 19de eeuw werd de varen gebruikt 
als verpakkingsmiddel voor onder andere vis en fruit, bijvoorbeeld voor 
aardbeienvervoer naar de markt. Niet alleen kwam het fruit daardoor heel 
op de markt aan, de stoffen in de varens zorgden er ook voor de het fruit 
niet werd aangetast door schimmel. Tegenwoordig weten we dat dit komt 
omdat er in varens onder andere cyanide voorkomt, een stof die inder-
daad beschermt tegen schimmels en insectenvraat.

Bij veel mensen bestaat het misverstand dat varens alleen op zure grond 
groeien. Er is echter voor elke grondsoort wel een geschikte varen te 
vinden. Door hun mooie groeiwijze en makkelijke onderhoud worden 
varens tegenwoordig weer meer en meer als sierplant gebruikt.  

Weinig mensen uit ons dorp zullen iets te zoeken heb-
ben op het industrieterrein ‘De Swadde’. Misschien om 
de hond er uit te laten, maar zeker niet om de dage-
lijkse boodschappen te doen. Toch loont het wel eens 
de moeite om er een kijkje te nemen. Het was dan ook 
bij toeval dat wij er een nieuw bedrijf ontdekten: ‘Wap 
Lektuur Friesland’.

Lectuurpakketten
Toch is Wap (West Friese aanbiedingspakketten) al 
langer dan een jaar gevestigd aan de Einsteinstraat 
(het voormalige gebouw van Stichting ‘de Oanset’). 
Wap is voornamelijk een seizoenbedrijf in afgeprijsde 
lectuurpakketten. De pakketten bestaan uit tijd-
schriften, puzzelbladen, stripboeken en pockets die 
zijn overgebleven in de winkels en niet meer actueel 
zijn. Deze lectuur wordt door het bedrijf opgehaald en 
opgeslagen in het magazijn, waar er pakketten van 
worden gemaakt. De onderneming levert aan zo’n 200 
klanten en gaat in het vakantieseizoen één keer per 
maand bij campingparken langs waar een kampwinkel 
of supermarkt aanwezig is. “Omgerekend is dat onge-
veer 6 à 7 keer per seizoen,” zegt Wiebe van de Veen, 
eigenaar van het bedrijf. Er worden per bezoek zo’n 
150 pakketten per winkel afgeleverd. Op dit moment 
is het magazijn aardig leeg, want de ‘handel’ ligt even 
stil, maar periodiek komen de tijdschriften weer bin-
nen en tussentijds gaan de werkzaamheden gewoon 
door voor het volgende seizoen. De drukste periode is 
van maart tot september en de topmaanden zijn juli en 
augustus.

Een grotere lokatie
In 1986 zijn Wiebe en Roelfina van der Veen in 
Warfstermolen gestart met het bedrijf. “Het werkter-

rein was eigenlijk Friesland, maar campingparken met 
een winkel zijn in de regio minder talrijk,” zegt Van der 
Veen, “dus we leveren meer buiten dan in de provin-
cie.” Aanvankelijk waren er vier soortgelijke bedrijven 
in het noorden, maar die zijn allemaal gestopt.  “Wap 
is nu de enige in het noorden met zulke goedkope lec-
tuur.” In de loop der jaren werd het in Warfstermolen 
toch wat te klein en ging de familie op zoek naar een 
grotere lokatie. Het pand aan de Einsteinstraat was 
toevallig beschikbaar en heeft veel meer mogelijkhe-
den om door te groeien. 

Ook woonplek
Tevens zijn er naast de bedrijfsruimte voldoende 
mogelijkheden om geriefelijk te kunnen wonen in het 
pand. Ook de familiebanden in Achtkarspelen waren 
één van de redenen die meespeelden bij het besluit 
zich hier te vestigen. De familie Van der Veen verblijft 
een groot gedeelte van de tijd in het nieuwe pand, maar 
woont officieel nog in Warfstermolen. Het wachten is 
op een woonvergunning. De gemeente moet eerst een 
akoestisch rapport honoreren. Een akoestisch rapport 
houdt in dat de eventuele geluidsoverlast wordt geme-
ten en weergegeven in een rapport. De reden hiervoor 
is dat de omliggende bedrijven en woningen geen last 
van elkaar mogen hebben wat een reden zou kunnen 
zijn om te klagen bij de gemeente. Wiebe van der 
Veen: “Ik ben niet van plan te gaan klagen over over-
last. Je weet van bepaalde bedrijven dat ze op bepaal-
de momenten van de dag hun werk aan het doen zijn 
met alles wat daar bij hoort, daar hebben ze ook een 
vergunning voor. Daar komt nog bij dat we er zelf voor 
gekozen hebben ons hier te vestigen. Dan weet je wat 
de consequenties zijn.” Van der Veen weet dat de buren 
heel blij zijn dat de familie ook op tijden aanwezig is 

wanneer hun bedrijf 
verlaten is. Zo is 
er een stukje soci-
ale controle. “Het 
gebeurt wel eens 
dat hier ’s avonds 
iemand rondstruint 
die hier niets te zoe-
ken heeft. Dan is het 
geruststellend dat 
wij voor onze buren 
een oogje in het zeil 
kunnen houden,” 
zegt Van der Veen.

Particulieren
Naast de afname 
van bedrijven, 
krijgt Wap lektuur 
ook tweedehands 
lectuur binnen van 
particulieren. “Zestig procent van wat we binnen krij-
gen komt van bedrijven. De overige veertig procent 
van particulieren,” vertelt de bedrijfsleider. “Ook ver-
kopen we leesboekjes uit de Kluitman-serie, zoals De 
Kameleon, Floortje en Snelle Jelle. Uiteraard wel tegen 
de adviesverkoopprijs.” Sinds twee jaar levert Wap 
Lektuur ook aan ‘Landal Greenparks’. Zelfs aan vakan-
tieparken in Duitsland wordt er verkocht. “Tachtig pro-
cent van de vakantiegangers daar komt namelijk uit 
Nederland,” weet Van der Veen. Hoewel Wap Lektuur 
een groothandel is en dus levert aan de detaillist, zijn 
ook particulieren welkom er eens een kijkje te nemen.

Wap Lektuur: onopgemerkt, wel aanwezig

Vanuit de Gazebo een mooi overzicht over de varentuin         (foto: Peter Ferro)

Het pand aan de Einsteinstraat
(foto: redactie)

De praktijk, met de opvallende hoge opbouw, in het 
Medisch Centrum aan de Groenkamp (foto: redactie)
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Periode 21 oktober tot en met 22 november

Activiteiten
21 oktober: 19.45 uur, De Schakel – NVVH – Dr. F.O.J. van der Steen, 
‘Lepra in Tanzania’, over zijn werk voor de Lepra stichting
29 oktober: 20.30 uur, ‘The Point’ – ‘Tryater’ – Blessuretiid, spelers: Jan Arendz, 
Marijke Geertsma, Aly Bruinsma, Romke Toering en Nynke Borgman
2 november: 14.30 uur, concert in ‘het Behouden Huis’, Julianalaan 34,
Veselina Manikova, viool, Dijana Koleva, piano met werken van o.a. Mozart, 
Hristoskov. Beperkt aantal plaatsen; reserveren: 0511-542012; entree  7,-
4 november: 9.30 uur, De Schakel – NVVH – Doe morgen: doosje versieren, door 
mevr. H. Jansma-van der Velde, inlichtingen bij L. Arendse-Veenstra, tel: 544586 
(opgave verplicht)
8 november: 20.00 uur, ‘The Point’ - ‘Maskelyn’, Duo Ferbean & Shantykoor 
De Wâldsilers
9 november: 14.30 uur, ‘de Kruidhof’, zondagmiddagconcert (‘de Kruidhof/
Behouden Huis); strijkkwintet Alaudo met werken van Mozart en Dvorak
Entree:  5,- (tevens toegang tot de tuin)
18 november: 19.45 uur, De Schakel – NVVH – dhr. J. Keizer: Slaven van de 
bezetter. Friese dwangarbeiders in Duitsland. Mannen welkom.

In deze rubriek willen wij u per maand een overzicht geven van acti-
viteiten 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 evene-
ment het liefst zo vroeg mogelijk contact met ons op. De kopij moet 
in ieder geval de volgende informatie bevatten: datum, activiteit en 
eventuele omschrijving hiervan, tijd en lokatie.

 Uit in Buitenpost

 Potten en Pjutten door Janne Oosterwoud  

Hoe’t se der kommen binne wit ik net, de duopotten. Twa gelikense 
potten neist elkoar yn it fi nsterbank, mei twa gelikense planten. 
Net ien strjitte dy’t se net hat. Hjir en dêr gnúft in pjut op in bankje 
ûnbeskamme tusken de blompotten troch yn ‘e hûs op. Dêr hingje 
de muorrefersieringen ek kreas twa by twa. Even haw ik miend dat it 
echt wie, dat berntsje, mar it krige hieltyd mear kammeraadsjes.

Hie ús beppe destiids ek net twa deselde stelten op it kammenet? 
Op elke hoeke ien, wyt porslein mei blomkes. Oan it bêdsket de 
portretten fan de foarâlden, pear by pear. Pjutten hoefde se net 
te meitsjen, dy kamen fansels. Omt beppe it smoardrok hie, stie 
der altyd wol ien bûten oan ‘t tou. By suterich waar hat ús heit 
grif hunkerjend foar ‘t rút stien. Dat ús leave âlderwetske beppe 
Sjoerdtsje har tiid sa fi er foarút wie, hie se net betinke kind!

!

Teun van der Wal, houtsnijder
Teun van der Wal woont met zijn vrouw op het Molenerf. Zijn hob-
by is  houtsnijden, ‘Fries kerfwerk’, om precies te zijn. Het is maar 
goed dat mevrouw Van der Wal helemaal achter haar man’s hobby 
staat, want het zijn vooral huishoudelijke sier-en gebruiksvoor-
werpen  die hij maakt. Er staat en hangt al heel wat moois in huis: 
een prachtig bewerkt dienblad, een theelepelrekje, een taart-
vorkjesdoosje. Regelmatig gaat Van der Wal weer met iets nieuws  
aan de slag, gezellig in de huiskamer. Aanvankelijk was Van der 
Wal werkzaam in de metaal; in 1976 kwam hij bij de gemeente 
Achtkarspelen in dienst, eerst als vrachtwagenchauffeur en later 
als beheerder van de sporthal. In 1979 kreeg hij zo’n last van zijn 
rug dat hij zes weken in gips moest liggen. Die zes weken waren 
voor de actieve Van der Wal verschrikkelijk moeilijk om door te 
komen, vandaar dat hij een bezigheid zocht. Dat werd het hout-
snijden: met drie kussens onder het hoofd en een oefenplankje 
op de rand van het gips. Dat is nu 24 jaar geleden, maar de hobby 
is gebleven! Van der Wal heeft zich het houtsnijden helemaal zelf 
aangeleerd: met een oefenplankje waarop een patroon stond in 
Oost-Indische inkt, een heel dun instructieboekje en een paar 
mesjes van de hobbyzaak. Vroeger, op de Technische School, leek 
het hem al leuk, maar het kwam er toen niet van. Van der Wal: “Je 
moet eigenlijk wel een beetje hulp hebben. Mijn oom  deed het 
ook, die heeft me gestimuleerd. Maar er waren er niet veel die me 
konden helpen. Jurjen Bulthuis, de timmerman van de School-
straat had als hobby houtdraaien. Die maakte doosjes en tabaks-
potten. Hij was al met pensioen en adviseerde me een beetje.”
Het Friese kerfwerk is al oud. Het bestaat uit traditionele patro-
nen, die steeds herhaald worden. Die patronen komen ook wel 
voor in andere landen, bijvoorbeeld in Oostenrijk en Skandinavië. 
Vroeger waren er voor de hobbyist bouwpakketjes te koop, soms 
zelfs met patrooncarbonpapier erbij. Die handel is nu failliet, dus 
maakt Van der Wal alles zelf. Hij werkt alleen met bestaande Frie-
se patronen. Vooral het uittekenen op het hout moet heel zorg-
vuldig gebeuren: je moet alles uitmeten, want als je niet precies 
uitkomt is het mislukt. De opleiding op de Technische School komt 
hem hier nog goed van pas!  Het tekenen van iets als een naaidoos 

of een dienblad kost hem wel 60 uren; het uitsnijden 135 uren. 
Daar is hij dus maanden mee bezig geweest. 
Niet elke houtsoort is geschikt voor kerfwerk. Lindehout is het 
beste: dat is zacht en kortdradig. Hout met lange vezels splijt 
gauwer. Paardekastanje kan ook wel, maar esdoornhout en 
eikenhout zijn veel te hard: “Dan verstuik je je pols.”  Als het ker-
ven en in elkaar zetten is gedaan, geeft Van der Wal zijn werkstuk 
nog een fi nishing touch met donkere wasbeits. Dat is voor de ech-
te oud- Friese look  en het oude geurtje. Want als je traditioneel 
kerfwerk doet, moet het er ook echt oud uitzien, vindt hij. 
Op de  vraag of hij ook in opdracht werkt, antwoordt Van der Wal 
met een hartgrondig: “Nee!”  Hij maakt eigenlijk alleen dingen op 
eigen iniatief: “Anders raak je je eigen kwijt.Het blijft een hobby: 
niet moeten, maar mogen.” Bij wijze van uitzondering heeft hij 
een keer een antieke brillendoos van een foto nagemaakt voor 
een lid van een Friese skots- ploeg. Een koker voor een lange 
pijp staat nog voor hem op stapel: “Die wil hij vasthouden bij het 
optreden.” Er zijn meer houtsnijders zoals hij. In het Noorden zit-
ten enkele houtsnijd- clubs, maar daar heb je niet veel aan: het 
is ieder voor zich. Van der Wal zou wel graag wat patroontekenin-
gen willen ruilen om eens wat nieuws te kunnen maken, maar de 
meesten zijn daar niet zo happig op. Hij is zelf lid van ‘Ambachte-
lijk Friesland’, een club  van oude ambachten die demonstraties 
geeft door heel Nederland. “Dat is leuk, dan komen er vaak oude 
mensen bij de kraam die het kerfwerk nog van vroeger kennen. 
Hun opa’s deden het ook. In de mobilisatietijd, in 1914 en de 
jaren dertig kregen soldaten er les in, in het Militair Tehuis. En de 
arbeiders deden het ook wel, ’s winters bij de boer aan tafel. Dan 
hadden ze een tijdverdrijf en een bijverdienste. Ze maakten toen 
veel kapstokken en krantenhangers.” Een enkele keer vindt Van 
der Wal nog wel eens zo’n oud stuk op een markt, maar hij koopt 
eigenlijk nooit meer iets. Zelf maken vindt hij veel leuker. “Als je 
iets helemaal zelf maakt, vanaf dat het een boomplank is, geeft 
dat heel veel plezier. Eigenlijk ben ik heel jachtig. Snijden maakt 
me rustig. Een fi ets of een brommer schoonmaken vind ik ook 
heerlijk. Je ziet iets moois onder je handen vandaan komen. De 
tijd vliegt dan!”

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

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons 

gemakkelijk !
Let op de kopij-
inleverdatum:

maandag 3 november 
Het blad verschijnt in 

week 47.
Houdt u daar ook 

rekening mee?

Cursus kinderen met 
druk gedrag
Stichting Wel-
zijn ‘het Acht-
kant’ start in 
novermber weer 
de oudercursus 
‘Doerakken’. De 
cursus is bedoeld voor ouders 
van kinderen met ‘druk’ gedrag 
in de leeftijd van 0 tot 8 jaar. De 
cursus bestaat uit zes bijeen-
komsten.

Elk kind is wel eens druk, sommige 
kinderen zijn heel vaak of altijd 
druk. Deze zijn heel beweeglijk, 
altijd in de weer, snel geprikkeld 
en snel afgeleid. Het kind lijkt geen 
rem te hebben, heeft altijd haast 
en kan moeilijk luisteren... Ouders 
kunnen veel vragen en twijfels 
hebben over het drukke gedrag 
van hun kind. Het leren omgaan 
met dit gedrag gaat niet vanzelf. 
Toch is druk gedrag te beïnvloeden 
op verschillende gebieden.

In de oudercursus krijgen de deel-
nemers naast zicht op de ontwik-
kelingen en behoeften van het 
kind, ook zicht op factoren, oor-
zaken en achtergronden van druk 
gedrag. Ook hun eigen handel-
wijze ten aanzien van het omgaan 
met druk gedrag wordt onder 
de loep genomen. Ouders leren 
veranderingen aan te brengen in 
de dagindeling en leefomgeving, 
krijgen handreikingen in positieve 
interacties en oefenen vaardighe-
den in de opvoeding, bijvoorbeeld 
hoe om te gaan met ongewenst 
gedrag. Daarnaast krijgt men 
achtergrondinformatie in de vorm 
van een werkboek en huiswerk-
opdrachten. De cursus start op 
maandag 10 november om 19.30 
in It Koartling, Schoolstraat 31 in 
Buitenpost. De andere cursus-
avonden zijn op 17 en 24 novem-
ber, en op 1, 8 en 15 december. 
Deelname aan de oudercursus 
is gratis. Voor meer informatie en 
aanmelding (vóór 7 november) 
kan men contact opnemen met 
‘het Achtkant’, telefoon 0512-
368500 (van maandag tot en met 
donderdag).

Bibliotheek ook op 
zaterdag open
De openbare bibliotheek Bui-
tenpost gaat met ingang van 1 
november ook op de zaterdag-
morgen open. Het betreft een 
proefperiode van 4 maanden. De 
bibliotheek wil door middel van 
deze openstelling (van 10.00 uur 
tot 12.00 uur) de interesse van de 
gebruikers voor deze uitbreiding 
van openingsuren in het weekend 
peilen. Bij voldoende belangstel-
ling denkt de bibliotheek er over 
om in het vervolg iedere winter op 
zaterdag de deuren te openen. 
Voor informatie: telefoon 541558



Onze Sinterklaasfolder 
is uit!

 
Friese Steden monopoly

(beperkte oplage)
op = op

Binnenkort !
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Cursuswerk
mededeling

Wanneer u zich op heeft gege-
ven voor een cursus, maar het 
blijkt in latere instantie dat het 
toch niet voor u mogelijk is om 
deze te volgen, wilt u dit zo snel 
mogelijk doorgeven? U geeft 
dan iemand, die op de reserve-
lijst staat, de kans om toch de 
cursus, waar hij of zij zich voor 
opgegeven heeft, te volgen. 
Ook voor de organisatie is dit 
van belang in verband met het 
wel of niet doorgaan van een 
cursus of workshop.
Namens de cursuswerkgroep, 

Lydie Plantenga

Stichting Sociaal Cultureel Werk
‘It Koartling’
Schoolstraat 31     9285  NE   Buitenpost
tel. 0511 541214
Beheer: Arjen Heidbuurt  tel.nr. ‘It Koartling’
Jongerenwerker:
Cursuswerk: Lidy Plantenga   0511 543189
Jongerenwerk: Meine van der Veen   0511 543445
Kinderwerk: Pytsje Veenstra   0511 542271

Jongeren
tekenen/schilderen 
Hierbij bieden wij nogmaals de 
schilder en/of tekencursus voor 
jongeren aan. Deze cursus is 
bedoeld voor jongens en meis-
jes van 9 jaar tot 14 jaar. In het 
verleden zijn wij regelmatig be-
naderd met de vraag of er voor 
deze leeftijdscategorie geen 
‘beeldende’ cursussen konden 
worden georganiseerd. Onze 
vaste docente tekenen en schil-
deren heeft aangegeven graag 
aan die wens te willen voldoen. 
De inhoud van deze cursus 
is mede afhankelijk van de 
wensen van de deelnemers. De 
lessen staan gepland op de late 
woensdagmiddag. De cursus 
kan alleen van start gaan bij vol-
doende deelname, dus opgave 
op korte termijn is belangrijk. 

Cadeaudoosje 
in piramide-vorm

en
Kaarten met rand 
van embossing

maandag 3 november; 
19.30-21.30 uur; 1 les

kosten  5,50 (incl. materiaal)

Quilten
Beginnersgroep - 6 lessen; 

1x per maand
dinsdags van 9.00-11.00 uur

Kosten:  30,- (excl. materiaal)

Opgave bij Sjoukje van Lune, 
telefoon 541430

Hangende punt van 
gaas en takken

donderdag 13 november; 
kosten  14,-

Kersthanger van ijzerframe 
met mos en groen

donderdag 11 december; 
kosten  25,-

Opgave bij Elly Kramer, tele-
foon 543242

Antroposofi sche poppen
Poppen die geschikt zijn voor 

zowel baby’s als peuters.
woensdag 29 oktober en 

5 november; 9.00-11.00 uur

Opgave bij Jettie Kronenburg, 
telefoon 542024

Film en gezelligheid 
in de wintermaandenEurobios

The Green Mile
Speelfi lm - drama - 180 min; Regie: Frank 
Darabont; naar een verhaal van Stephen King; 
Cast: Tom Hanks, Michael Clark Duncan, David 
Morse, Bonnie Hunt,  Harry Dean Stanton
Paul Edgecomb (Tom Hanks) is gevange-
nisbewaker op de beruchte ‘Death Row’ 
van de Cold Mountain-gevangenis. Hij is er 
verantwoordelijk voor de bewaking van vier 
ter dood veroordeelden. Een van hen, John 
Coffey, wacht de elektrische stoel omdat hij 
twee kleine meisjes zou hebben vermoord. 
Coffey is een reusachtige vent, sterk als 
een beer, maar ook erg verlegen, naïef, aan-
doenlijk beleefd en... bang in het donker.
Hij blijkt bovendien over wonder-
lijke bovennatuurlijke gaven te beschikken.
Edgecomb begint dan ook te twijfelen aan Cof-
feys schuld.

Het is rustig op straat. Buiten het geluid van de ruisende bomen en het 
ritselen van een krant is er geen geluid te horen. Boaite sluit zijn ogen en snuift 
genietend de frisse herfstlucht op.  “Heden, heden”, mompelt Binne ineens. 
Boaite opent zijn ogen en kijkt fronsend naar zijn vriend. “Wat, heden, heden?”, 
wil hij weten. 
“Hier”, Binne drukt hem de krant onder zijn neus, “Nijenstein staat te koop, 
nog steeds.” Boaite leest vluchtig de advertentie door: “…het college van 
burgemeester… vraagt geïnteresseerden om hun plannen voor dit pand voor 
1 januari 2004 in te dienen”, citeert hij. Boaite schudt zijn hoofd: “En dan te 
bedenken dat ze het pand voor maar een euro hebben aangeboden. Wie laat 
zo’n koopje nu schieten?” Binne staat op, steekt zijn hand in zijn broekzak en 
diept een euro op. “Wat ga jíj doen?” vraagt Boaite. Binne gooit het muntstuk 
in de lucht en vangt hem handig op. “Ik denk dat ik míjn plannen maar eens bij 
de gemeente ga indienen.”

Binne Lutje en Boaite Post

Cursussen en workshops

Computerworkshops

Wenskaart maken op de pc
woensdag 26 oktober; 

Hoe vind ik wat op internet
woensdag 26 november; 

Onderhoud van mijn pc
woensdag 17 december;

Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Kosten:  7,50 p/workshop

In november start opnieuw een 
Basiscursus computergebruik 

voor de (echte) beginner. U 
kunt zich hiervoor nu al 

inschrijven.
Duur: 5 donderdagavonden

Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Kosten:  32,50

Daarnaast start een vervolg op 
de basiscursus onder de naam: 

Beter computergebruik
In deze 5-delige cursus wordt 
dieper ingegaan op het instel-

len van Windows, de tekst-
verwerking en het internetge-
bruik. Ook mensen die niet de 
basiscursus gevolgd hebben, 
maar wel enige computervaar-
digheid hebben kunnen mee-
doen. Heeft u interesse, meldt 

u zich hiervoor nu al aan. 

Opgave bij Lydie Plantenga, 
telefoon 543189

Zoals aangekondigd is er het komende halfjaar een Euro-bios 
op elke laatste zaterdagavond van de maand. De Eurobios biedt 
van 20.00-24.00 uur een goede fi lm en een stuk gezelligheid in It 
Koartling. Ideaal voor mensen die ‘low-budget’ een fi lmpje willen 

pikken en ‘er even tussenuit willen’ in eigen dorp. De kosten van elke 
vertering (koffi e/thee, fris, licht-alcoholisch) bedragen ook 1 euro.

Makkelijker kunnen wij het niet maken. Graag tot dan!

Zaterdag
29 november

20.00 uur

“Als je wilt, kun je alles”, was de stelling tijdens de voorstelling op woens-
dag 15 oktober in de Grote Zaal van It Koartling. Het bewijs daarvoor werd 
door de theatergroep onmiddellijk geleverd met gebruikmaking van hun 
eigen publiek. Zoals in elke herfstvakantie kwam de gemeentelijke ‘Thea-
terkaravaan’  weer langs.

             

Wie kaatst kan de dans terug verwachten

Ketting dansend zilver vijfentwintig jaar
Kaatsen met de Franse slag: Roel Weidenaar
Schoonhoven, Biesbosch, Nagele: een wals gelijk
Spectaculair, capriolen parturen: een frisse nieuwe kijk?

Bedrijven tonen nieuwe initiatieven
Kamstra biedt keukens aan naar believen
Raderwerk voor mensen op weg naar een passende baan
De toverhoed: reïntegratie en daar komt het werk al aan !

Commotie over B&W’s afvaltarieven
De Raad kwam met vele alternatieven
Hoe simplistisch reageert wethouder Pieter van der Veen
Geen mens is eerlijk: addergebroed: betaal en ga heen !

Bij niemand brandde het lampje: buitengemeentelijk stortgedrag
Last van NON-Achtkarspelianen: wij betalen hun boetebedrag
Wellicht een advies: B&W eet een duindoorntaart en benoem een pomoloog
U bent uw afval heel snel kwijt, dat behoeft geen hard betoog.

PEVADKO

Kinderwerk-programma oktober / november

Vrijdag 24 oktober: Voorronde van de Regionale Playbackshow in de Grote zaal!

Woensdagmiddag 5 november: Creatieve middag voor groep 1 t/m 4 ‘Een mobiel maken’
tijd: van 13.30 - 15.00 uur; kosten  0,50

Vrijdagavond 7 november: Kinderdisco voor groep 1 t/m 4 
in de Grote Zaal van 19.00 - 20.30 uur; kosten  0,50

Woensdagmiddag 12 november: (eindelijk!) de fi lm ‘de Kameleon’
voor groep 1 t/m 4, tijd: van 13.30 - 15.00 uur, kosten  1,-

Vrijdagavond 14 november: (opnieuw!) de fi lm ‘Kameleon’
voor groep 5 t/m 8, tijd: 19.30 - 21.00 uur; kosten  1,-

Zaterdagavond 15 november: fi nale Regionale Playbackshow in ‘the Point’

Zaterdagmiddag 22 november: Aankomst van St. Nicolaas
Ronde door Buitenpost en ontvangst in de Grote Zaal in ‘It Koartling’ 

Vrijdagavond 28 november: Kinderdisco voor groep 5 t/m 8 in de Soos
tijd: 19.15 - 20.45 uur; kosten  0,50



Zulke kunststukjes kunnen 
we niet verrichten...

ook niet in het Buitenposter belang. 
Ons best doen we wel, 

om te doen wat we kunnen doen. 
U kunt daarin ook een kleine bijdrage 
leveren. Wordt lid van de Vereniging 

Plaatselijk Belang Buitenpost. 
Om het contributiebedrag à 5,- hoeft 

u het niet te laten!

Buitenposter ondernemers,
laat ook uw naam hier zien

Hier adverteren werkt, 
in uw,

èn het ‘Buitenposter’
belang
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Incl. BTW, roetmeting en afmeldingskosten.

����������� Alexander Cohenwei 1 • tel. (058) 2 333 444
����������� Marconistraat 2 • tel. (0511) 54 83 33



Hoe is het op ‘Lyndensteyn’?
In enkele vorige nummers van 
dit blad hebben wij impressie 
gegeven van enkele scholen in 
Buitenpost. Maar niet alle 
kinderen uit ons dorp gaan 
naar een school in de eigen 
woonplaats. Bijvoorbeeld 
Orjon Berjisha, die wekelijks 
naar speciaal onderwijs in het 
revalidatiecentrum in Beet-
sterzwaag gaat. Hieronder 
geeft hij daarover verslag.

Ik moet meestal om kwart over zeven uit bed, want ik wordt om kwart voor 
acht opgehaald door taxi Waaksma. Deze brengt mij naar mijn school ‘Lyn-
densteyn’ in Beetsterzwaag. Ik doe fysiotherapie en ook wel psychologische 
testen en ik heb ook rolstoelgym. En we hebben ook schoenen- spreekuur; dan 
geven de mensen die daar werken je schoenen die goed voor je zijn. En we 
hebben o.i.m., dat is dat je spalken voor je voeten en handen krijgt. We eten 
fruit en brood op school en we moeten altijd tanden poetsen na het brood 
eten, en we drinken altijd thee aan het eind van de middag en we gaan dit 
jaar misschien naar Emmen naar de dierentuin. Ik zwem ook twee keer per 
week. Verder hebben we ook dezelfde vakken als op de gewone basisschool 
en ik moet twee keer per maand in de maand rolstoelhockey-training. Om 
ongeveer twintig over vier ben ik weer thuis.

groetjes, Orjon Berisha
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Viswedstrijd Concourslaan
Ieder jaar houdt buurtvereniging 
Concourslaan 2 keer een viswedstrijd 
voor de jeugd uit onze straat. Aan het 
eind van het seizoen wordt het aantal 
centimeters gevangen vis opgeteld. 
Wie de meeste heeft krijgt een echte 
beker, die gehouden mag worden. 
Daarnaast is er ook nog een tweede 
en derde prijs. Dertien juni was de 
eerste wedstrijd, het was een heer-
lijke zomerse dag en de opkomst was 
matig. Desondanks was er aardig beet 
en er gebeurde van alles. Niet alleen 
vissen werden uit het water gehaald, 
ook op een schoen werd gevist, en 
de hond Whiskey die als supporter 
meeging kreeg een vishaak in zijn 
rug. Bovendien kwamen twee echte 
nonnetjes (van een vossejacht) die de 
weg kwijt waren, gezellig langs voor 
een babbel.  De tweede visavond, die 
voor 19 september op de kalender 
stond, werd een druk bezochte avond. 
De leiding kwam ogen en oren tekort 
om de vis op te meten. Als uiteinde-
lijke winnaar kwam uit de bus. Johan 
Westra met 40,6 centimeter; en hij 
ging met de beker en iets moois naar 
huis. Tweede was Martine Koopman 
met 35,4 centimeter en derde haar 
broertje Oene Douwe met 27 centi-
meter. Verder deden nog mee Alina, 
Hendrik, Ale, Wouter en Hillie. Ook 
hadden we visite van de Barrage, 
enkele kinderen wilden ook graag 
meevissen. Er kwamen verscheidene 
ouders langs die onder het genot van 
een kopje koffi e de wedstrijd mooi 
konden bekijken. Het werd weer een 
prachtige zomeravond.

1/2

Freark Wijma, 37 jaar, zet elke ochtend de tele-
visie aan op de Teletekst-sportpagina. Voor zijn 
werk als sportverslaggever bij Omrop Fryslan, is 
het namelijk belangrijk dat hij op de hoogte blijft 
van wat er zoal binnen de sportwereld gebeurt. 
Ook de sportpagina´s van de dagbladen neemt 
hij uitgebreid door. Maar Frearks interesse is 
zeker niet alleen beroepsmatig.

Passie
“Sport was altijd mijn hobby al. Op de basisschool 
was gymnastiek mijn passie. ‘s Winters gingen we 
schaatsen, ‘s zomers polsstokspringen en we voet-
balden altijd met de hele buurt. Vanaf mijn achtste 
heb ik gekorfbald. Ook zat ik op fi erljeppen, dat is een 
zomersport. Na het korfbalseizoen begon het fi erljep-
pen en als dat afgelopen was, kon ik weer korfballen. 
Om sportverslaggever te worden, is het ook wel een 
voorwaarde dat je een passie voor de sport hebt. Ik 
kan me in de sporter inleven, maar ook  in de trainer, 
omdat ik het CIOS gedaan heb. Ik ben benieuwd hoe 
anderen dat beleven. Ik ga bijvoorbeeld vaak vrijdags 
naar de training van SC Heerenveen, met de bedoe-
ling een vooruitblik te maken naar het weekend: wat 
is de opstelling, zijn er geblesseerden, zijn er andere 
bijzonderheden. Ik vind het machtig interessant om te 
zien hoe ze dingen waar ze op trainen, in de wedstrijd 
uitvoeren. Elke sport heeft zijn eigen doelstellingen. 
De sporter moet zichzelf verbeteren, dat gaat altijd 
met vallen en opstaan. Dat proces boeit mij heel erg.”  

Ambitie
Zelf heeft Freark dat proces ook doorgemaakt. Toen 
hij acht jaar was, werd hij lid van korfbalvereniging 
Flamingo´s. “Ik wilde zelf graag voetballen, maar 
van mijn vader moest ik eerst maar een jaartje korf-
bal proberen. Daar ben ik toen in doorgegaan. Vanaf 
de pupillen tot de senioren speelden we steeds met 
dezelfde mensen. Je raakt dan heel goed op elkaar 
ingespeeld en op een gegeven moment hebben we 
heel veel kampioenschappen behaald. Toen speelden 
we op het één na hoogste niveau van Friesland.” Of 
het nu voetbal of korfbal was, Freark was vastbesloten 
om goed te worden. “Ik ben zelf altijd heel ambitieus 
geweest. Ik trainde alle dagen. We hadden een korf 
in de tuin en dan gingen we elke dag even schieten. 
Ik had er alles voor over.” Zo kwam hij in het Fries 
juniorenteam terecht; het betekende wel wat als je 

daarvoor geselecteerd werd. Op de mid-
delbare school veroverde hij zich niet alleen 
een plaatsje in het schoolkorfbalteam, maar 
ook in het voetbal-, volleybal- en het basket-
balteam. Tijdens zijn studie aan het CIOS in 
Heerenveen , kwam hij daar bij korfbalver-
eniging ‘Blauw Wit’ terecht, waar hij een tijd 
in het eerste speelde en later in het tweede. 
“Echt fanatiek kan nu niet meer. De leef-
tijd speelt mee en ik heb een blessure aan 
mijn enkel gehad. Als ik even stevig bezig 
ben, dan heb ik al last. Het hoge niveau kon 
niet meer, daar moet je dan afscheid van 
nemen.” 

Hobby
Al snel kwam er een andere hobby. Na het CIOS en de 
militaire dienst, als sportinstructeur, stond het spor-
ten even op een laag pitje. “Ik dacht toen: volgens mij 
is er wel meer te beleven op de wereld. Ik heb me bij 
een uitzendbureau ingeschreven en van alles gedaan. 
Ik deed ook een cursus techniek en we hadden een 
oefenproef solliciteren. Je moest op een echte baan 
solliciteren. Mijn docent kwam toen met een adver-
tentie voor een Audiovisuele baan. Ik ben daar op 
gesprek geweest en werd ingeloot, wat mijzelf wel-
verbaasde. Met nog drie anderen maakten we fi lmpjes 
voor een bedrijf. Toen in 1994 Omrop Fryslân werd 
opgericht, konden we daar samen zo aan de slag. Het 
was wel totaal wat anders dan de sport. Maar daar had 
ik het meeste al wel van meegemaakt.” Even uit het 
oog, maar niet uit het hart. Sport bleef Freark boeien 
en toen er een plaatsje vrijkwam op de sportredactie 
van de Omrop, greep hij zijn kans. “De uitdaging van 
sportverslaggeving is om objectief te blijven en met 
alle informatie die je krijgt een goed verhaal te maken. 
Je hebt meestal maar vijf minuten zendtijd, terwijl 
bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd negentig minuten 
duurt. Het is dan de kunst om juist die momenten te 
kiezen die een goed beeld van de wedstrijd geven, 
zodat de mensen die de wedstrijd gezien hebben, zeg-
gen: ja, dit klopt. En het verveelt nooit. Ik kan dit werk 
nog heel lang doen. Ik ben in de gelukkige omstan-
digheid, dat ik van mijn hobby mijn werk kon maken. 
Dit werk is heel breed. Je komt op heel verschillende 
terreinen en heel verschillende typen sport. Je maakt 
veel mee.”                 

Emotie
Zelf is Freark ook nog actief in de sport. Hij doet ’s 
zomers mee aan de Iepen Fryske Kampioenskippen 
Skûtsjesilen. Maar behalve deze stoere, typisch Friese 
sport, beoefent de Buitenposter ook de sport waarmee 
hij groot geworden is. “Je moet zelf ook wat bewegen 
om fi t te blijven.” Dat doet hij bij zijn vroegere club 
Flamingo´s, een club die volgens Freark veel te bie-
den heeft. “De vereniging heeft een belangrijke func-
tie. Het is een plaats waar de jeugd zich thuis voelt. Ze 
organiseert ook veel evenementen om het korfballen 
heen, en ik denk dat je het daarin zoeken moet, wil je 
als sport overleven. De binding met de club wordt dan 
beter en dan ontstaat er wat. Van de huidige junioren-
groep is al een aantal spelers jeugdtrainer, ze komen 
vaak bij het eerste te kijken en ze zijn fanatiek. Ze zijn 
een keer uit zichzelf met zijn allen naar een wedstrijd 
van NIC, een hoofdklasser, geweest. Dat hoge niveau 
willen ze zelf ook. Je ziet duidelijk een prestatiecurve 
in de vereniging.” Zelf een ambitieuze sporter, kan 
Freark deze prestatiegerichtheid van de jongeren 
wel waarderen. “Ik vind het mooi als mensen gepas-
sioneerd zijn, in combinatie met sport. Ik versla ook 
liever wedstrijden van hoog niveau. Het moet op het 
scherpst van de snede gaan. Bij de inwijding van het 
kunstgras van SC Cambuur werd er een vriendschap-
pelijke wedstrijd tegen SC Heerenveen gespeeld. Dan 
denk ik: waar gaat het om. Dat vind ik dus minder 
boeiend. Hoe hoger de spanning, hoe mooier ik het 
vind. Een klein dingetje in de wedstrijd kan soms het 
verschil tussen geluk en verdriet bepalen. Dat span-

Een fraaie kleurplaat 
door Donny Windsant
Een fraaie kleurplaat 
door Donny Windsant

Weet jij het?

Waar kun je ‘het ding’ 
dat hiernaast op de foto 
staat vinden? Oplos-
singen voor 5 november in de 
kopijbus in ‘de Boekelier”. Er 
is  5,- te winnen voor de 
gelootte winnaar.

Winnaar van de vorige prijsraadsel: 
Marije van der Meulen, Parcours 25. 
De prijs komt binnenkort naar je toe!

Freark Wijma
‘het moet op het scherpst van de snede gaan’ 

Freark interviewt Jeffrey Talan van Sc Heerenveen          (foto: eigen foto)



prijs:  15,95 
Ook in kleur leverbaar!



In 1988 kwamen een aantal VUT’ters en gepen-
sioneerden op het idee een biljartclub op te 
richten. Het doel was de vrije tijd die ontstaat 
als men uit het arbeidsproces stapt, aangenaam 
door te komen. Dat er vijftien jaar later ongeveer 
honderd leden zouden zijn, hadden de oprichters 
niet kunnen vermoeden. Er is zelfs een wachtlijst 
om lid te kunnen worden.
Als de tijd voorbij is om dagelijks er op uit te 
moeten om brood op de plank te krijgen, komen 
soms oude jeugdzonden weer naar boven. Dan 
herinneren  veel mannen zich dat zij bijvoorbeeld 
in de militaire dienst wel eens gebiljart hebben; 
en ook: dat het toen zo’n aangenaam tijdverdrijf 
was. Biljarten is de laatste jaren bij 55+ers een 
populair genoegen geworden. Dit resulteert in 
ons dorp er in dat vijf dagen in de week de bil-
jartzaal van ‘Herbranda’ in gebruik is. Door het 
grote aantal leden kan er  niet  tegelijk gespeeld 
worden, daarom wordt de deelnemer in een van 
de vijf groepen ingedeeld. Deze groepen zijn 
samengesteld naar speelsterkte: de A, B, C, D en 
E-groep. Elke speler speelt een ochtend en een 
middag in de week. Ieder nieuw seizoen wordt 
het gemiddelde uitgerekend en kunnen de deel-

nemers al naar gelang  hun prestaties degrade-
ren of promoveren. Tijdens de ledenvergadering 
worden de diverse prijzen, zoals de hoogste serie 
en de best presterende van zijn of haar groep, 
uitgereikt. Want het is niet per se een mannen-
club: ook dames kunnen lid worden. De dames 
zijn echter nog niet dik gezaaid, want tot nu toe is 
er zegge en schrijve nog maar een dame lid. 

In competitieverband worden er diverse spel-
soorten gespeeld. De hoofdmoot bestaat uit 
‘libre’, daarnaast is er bandstoten en ‘penta-
thlon’. De laatste bestaat uit verschillende spel-
soorten. Om de drie biljart-tafels hangt altijd een 
ontspannen en gezellige sfeer, maar iedereen 
speelt natuurlijk wel om te winnen. De ‘ach en 
wee’s’ zijn bij vlagen niet van de lucht, maar 
ook sportieve aanmoedigingen in de trant van 
“mooie bal” en “jee, wat jammer” klinken  regel-
matig.  Aan het eind van iedere spelronde gaan 
de meesten toch met een voldaan gevoel huis-
waarts en wordt er veelal weer uitgekeken naar 
de volgende keer. Mocht u interesse hebben om 
mee te doen, dan kunt u voor informatie terecht 
bij W. Meyer, de Wiek 19, telefoon 544383.

1950 - 4

• In hotel Klamer werd weer de jaarlijkse 
konijnententoonstelling gehouden. Ope-
ning door burgemeester H. van Ek. Ook 
notaris Peereboom sprak een humoris-
tisch woordje.
• Met blijdschap geven wij kennis van de 
geboorte van ons dochtertje en zusje: 
Aaltje Trijntje. J. Klamer en W. Klamer-Aalders. Lucas. Buiten-
post, 21 januari 1951.
• Naar ons offi  cieel werd medegedeeld, zal de eerwaarde heer 
J. van der Net, voorganger der Ned. Herv. Evangelisatie in en 
ten bate van de Ned. Herv. Kerk te Buitenpost, per 1 april a.s. 
zijn arbeid als zodanig neerleggen, wegens het bereiken van de 
65-jarige leeftijd. Ruim 24 jaar was hij in zijn huidige functie 
werkzaam. In Buitenpost en ook in de naaste omgeving staat de 
heer van der Net in hoog aanzien. Zijn werk in de Evangelisatie 
te Buitenpost en ook ver daarbuiten, wordt zeer gewaardeerd.
• Gevraagd voor direct: een 1e monteur. L.W. Dijkema, Buiten-
post. Off . Ford Dealer.
• Buitenpost. Zaterdag sprak onze vroegere plaatsgenoot 
Dr. Garmt Stuiveling, de 2e voorzitter van het Humanistisch 
Verband, over: “Denken zonder dogma’s”.
• Buitenpost. In hotel “De Roskam” zijn de laatste maanden 
verschillende veranderingen aangebracht, waardoor diverse 
verbeteringen zijn verkregen. De plannen voor deze restauratie 
werden ontworpen door de architecten Mulder uit Groningen en 
Velding uit Buitenpost. Het timmerwerk werd uitgevoerd door 
de fa. P. Bulthuis te Buitenpost en het schilderwerk door de 
fa. Dekker, alhier. Wij wensen de heer Bolling veel succes met 
deze vebouwing.
• Donderdagavond had de algemene ledenvergadering plaats 
van de Hengelsportvereniging “Buitenpost en Omstreken”. Als 
penningmeester werd herkozen de heer A. Jutte.
• Aanstaande dinsdag, 6 februari, heropening van de nieuw 
ingerichte kapperszaak. Speciaal ingericht voor al uw rookar-
tikelen. Grote keuze. Beleefd aanbevelend: R. Hoekstra, kapper, 
Buitenpost.
• Donderdagavond werd in de Geref. kerk een familieavond 
gehouden uitgaande van de Ned. Chr. Landarbeiderbond. Door 
de voorzitter Sj. Y. van Lune werd de bijeenkomst geopend. Er 
werden enige fi lms vertoond. Verder was er declamatie van de 
heer K.B. Stiksma en het slotwoord werd gesproken door dr. 
C.J. Goslinga.
• Donderdag had in het West van Buitenpost een vrij ernstig 
verkeersongeluk plaats. De kruidenier G. van der Veer, die be-
stellingen ophaalde, had bij het oversteken van de rijksstraat-
weg, de signalen van een naderende auto niet gehoord. Niet-
tegenstaande het krachtig remmen van de chauff eur, kon een 
aanrijding niet worden voorkomen. De heer van der Veer werd 
over de weg geslingerd en met vrij ernstige verwondingen aan 
een been en schouder opgenomen en naar het Diaconessenhuis 
te Leeuwarden gebracht.
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Maar is even een ander berichtje dan anders. De onstuimigheden 
van de herfst hebben onze organisatie midscheeps getroff en. Had-
den we – zoals u weet – te maken met een populier van 27 meter die 
op onze praktijk stort en alle gevolgen van dien, afgelopen tijd zijn 
we opgeschrikt door een echte kwaadaardigheid.
Onze Erik, slachtoff er van zinloos geweld. Ja, dan kan het lijken dat 
zulke zaken relatief ver weg gebeuren en dat alleen een journaal of 
de krant je brengen in het bereik van zoveel onrecht, we hadden bijna 
zelf een stille tocht kunnen organiseren. Erik van de Swarte Bes, onze 
Erik, wordt op een avond half dood gevonden in de goot van een 
straat. Tot niets meer in staat en zwaar gewond. Politie en ambulance 
hebben kunnen zorgen voor een goed vervolg na deze ramp.
Maar Erik heeft wel het ziekenhuis van binnen meegemaakt; meer 
dood dan levend en ‘stervend’ van de pijn en zonder te weten waar-
om en hoe dit hem is overkomen.
De dader is inmiddels aangehouden. De juridische compensatie 
zal zijn beslag wel krijgen, maar het onrecht een medemens aan-
gedaan is van een orde die met pleisters niet is te verhelpen. Na het 
ziekenhuis is Erik thuis verzorgd. Hij montert weer een beetje op en 
de meeste uiterlijke bewijzen van zijn ongeluk zijn zich aan het terug-
trekken. Zijn gebroken ribben en zijn gescheurde emotie zullen nog 
een tijd parten spelen.
Er is al zoveel gezegd over toenemend geweld en vermeerdering van 
agressie in onze maatschappij. Toch gebeurt het welhaast elk week-
end opnieuw dat een onschuldig mens slachtoff er wordt van groot 
onrecht. 
Als Stichting ‘JOB’ hebben wij momenteel te maken met veel narig-
heid en pijn. Uit ervaring weten we dat zulks altijd wordt gevolgd 
door prachtige tijden en rijke oogst. “Als door vuur heen, wordt goed 
gelouterd”, zegt de Bijbel. 
God zij dank is Erik van goud. 

door Hans Hamers Biljartclub 55+
“Plezier belangrijker dan prestaties”

Fokke Gerben IJtsma (36), ‘dienaar der justitie’, wonende te Bui-
tenpost, ging het op 29 december 1825 niet voor de wind. Wat 
was er gebeurd? IJtsma moest Douwe Thomas Dijkstra naar de 
gevangenis in Leeuwarden brengen, die door Dirk Keimpes van 
der Meer (59), politiebediende te Drogeham, was gearresteerd. 
Fokke Gerbens ging met de gevangene op reis naar Leeuwarden, 
maar deze missie mislukte. 
Het zat er niet anders op dan om dit aan Dirk Keimpes te ver-
tellen en in de nacht hierna kwam IJtsma stiekum bij van der 
Meer aan huis met het verhaal. Deze deed hiervan aangifte bij 
de Vrederechter van het Kanton Buitenpost en zo stond IJtsma 
ruim vijf maanden later, op 10 mei 1826, voor zijn rechters in 
Leeuwarden. 
Er waren een drietal getuigen opgeroepen, die de beklaagde en 
zijn gevangene op de dag van het transport naar Leeuwarden 
hadden gezien. Eén en ander ging nog te voet. Jilles Ate Tjoelker 
(27), winkelier te Augustinusga, moest op die dag ook naar de 
Friese hoofdstad en was voor de gezelligheid tot Tietjerk met 
het tweetal meegelopen. Hij had toen gezien “dat de gevangene 
ongeboeid en ongebonden was en dus los medeliep”. Verder 
viel het hem op dat de Buitenposter veldwachter “wat ligt in het 
hoofd was”. 
Het was een hele voettocht naar Leeuwarden en het lag dan 
ook voor de hand dat er eens moest worden uitgerust. Dit ge-
beurde bij Hendrik Heikamp (43), tapper onder Bergum. Deze 
verklaarde voor de rechtbank dat IJtsma “bij hem wel een borrel 
gedronken had, maar niet gezegd kon worden dat hij beschon-
ken was”. Hierna werd de reis voortgezet, maar vlak voor de 
stad nam Dijkstra de benen, die blijkbaar de logeerpartij daar 
niet zag zitten. IJtsma rende achter zijn gevangene aan en riep 
de hulp in van de schipper Hidde Heins Hiemstra (52), die daar 
met zijn schip lag. Deze verklaarde “dit evenwel niet te hebben 
gedaan, daar hij zo hard niet konde lopen”. 
IJtsma, die was aangeklaagd voor het laten ontvluchten van een 
gevangene, werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 
maanden. Voor welk feit Douwe Thomas Dijkstra was opgepakt, 
viel niet te achterhalen. Het liep echter wel tragisch met hem af, 
want nog in het zelfde jaar van zijn veroordeling, op 5 novem-
ber 1826, stierf hij in de infi rmerie (ziekenhuis voor militairen) 
te Harderwijk. Dijkstra was toen nog maar 29 jaar oud. In de 
overlijdensakte kunnen we lezen, dat hij werd geboren te Dro-
geham en “fuselier was bij de eerste divisie van het algemeen 
depot der Landmacht in het garnizoen).
(tekst: Dirk R. Wildeboer)

“Wat ligt in het hoofd”
Nieuws van 
M.A.A.S.

Na de vakantie is M.A.A.S. alweer 
druk bezig met trainen. Dus is het 
ook weer tijd om een stukje in ‘de 
Binnenste Buiten’ te maken. Sinds 
de vakantie heeft M.A.A.S. een 
eigen web-site: www.websitemak
er,kennisnet.nl/gvmaas  Hier staan 
de laatste nieuwtjes op en je kunt 
zelf ook reageren. Enkele lestijden 
zijn aangepast. op dinsdag begint 
dance om 16.45 uur in plaats van 
16.30 uur. Meisjes en jongens van 
6 tot en met 8 jaar die dansen en 
bewegen op muziek leuk vinden 
kunnen hier terecht. Ook bij beide 
lessen streetdance zijn meiden en 
jongens van harte welkom. Van 
17.30-18.30 uur van 9 tot en met 
12 jaar en van 18.30-19.30 uur is 
het voor de oudere jeugd en ieder-
een die het leuk vindt om te doen. 
Na de herfstvakantie op dinsdag 
21 oktober van 20.30-21.30 uur 
begint Angelica weer met een 
cursus Salsa.
Op 10 november houdt M.A.A.S. 
haar Algemene Ledenvergade-
ring, we zijn nog steeds dringend 
op zoek naar een voorzitter of 
penningmeester. Wie maakt tijd 
vrij om ons bestuur te versterken? 
Men kan zich tot een kwartier 
voor aanvang van de vergadering 
melden bij het bestuur. Voor infor-
matie kunt u bellen naar Annette 
van der Horst, tel. 542003 of 06-
21846124.

Bestuur M.A.A.S.




