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Herinnert u zich het redactie-oproepje in ‘de Binnenste Buiten’ van
afgelopen september nog? Het had
resultaat. Als kersvers redactielid
stel ik mij eerst even voor. Mijn
naam is Marieke van der Veen.
In het dagelijks leven ga ik naar
school. Mijn interesse voor schrijven heb ik al van jongs af aan. Eind
maart hoop ik de opleiding ‘Officemanagement’ afgerond te hebben.
Bijkomend voordeel daarvan is dat
ik wat secretariële taken over kan
nemen. Zo benutten we de vaardigheden van ieder redactielid.
Het valt mij op dat het niet stil is
in Buitenpost. Als nieuw redactielid weten de mensen mij nu al
te vinden. Ik word bestookt met
onderwerpen voor ‘de krant’. Buitenposters weten precies waar ze
het over willen hebben. Van hondenpoep tot het winkelcentrum.
Buitenpost leeft. Toch is het aanbod
aan ideeën en nieuws in de kopijbus
meestal matig. De redactie opent
iedere maand opnieuw met spanning de kopijbus, maar de meeste
onderwerpen schijnen ons alleen
maar mondeling (en op verjaardagen) te kunnen bereiken.
Mijn voorstel aan alle Buitenposters: Schroom niet! Laat de redactie
van ‘de Binnenste Buiten’ gewoon
weten wat de Buitenposters ondernemen en waar ze over willen lezen.
Hoe meer u schrijft, hoe meer wij
kunnen schrijven!

De herfst was op z’n hoogtepunt tijdens het maken van deze uitgave.
Dit wordt mooi geïllustreerd door deze, vorige week aan de Hoefslag gemaakte, foto.

Wat heeft de gemeente voor ons dorp in petto?
Hoe zou Buitenpost er in 2015
uit kunnen zien? De gemeente
Achtkarspelen heeft samen
met Kollumerland, Dongeradeel
en Dantumadeel zijn licht laten
schijnen over een toekomstvisie voor Noord-Oost Friesland
in het rapport “Sterk op eigen
wijze”. Op zoek naar wat onze
plek hierin is, namen we het
werkstuk door en kwamen al
bekende èn opmerkelijke zaken
tegen.
Blinken de meeste ambtelijke
rapporten uit in kraakwitte zakelijkheid, “Sterk op eigen wijze” is een
veelkleurig, royaal vormgegeven,
soms haast kunstzinnig en in een
ongewoon vierkant formaat uitgevoerd boekwerkje. Die uitstraling
wordt ook teruggevonden in de
inhoud: ambitieus, met een ruime
kijk op velerlei ontwikkelingen en
ideeën en een positieve insteek.
Soms zelfs in prikkelend contrast
met de grote hoeveelheid negatieve berichten van het laatste jaar.
Nadrukkelijk wordt er in de inleiding
gesteld dat het geen ‘blauwdruk’ is
maar alleen voer voor discussie;
bijvoorbeeld voor het door de Provincie nog te maken Streekplan.
Uitwerking van hoe de visie financieel en planologisch gerealiseerd
zou kunnen worden komt men er
dan ook niet in tegen. Het lijkt de
verbeeldingskracht van de makers
gestimuleerd te hebben.

In het inleidende deel wordt een
beschrijving gegeven van de
huidige situatie. Het bevestigt het
plaatje dat ons dorp een centrum
van voorzieningen is met een
reikwijdte tot ver buiten de dorpsgrenzen: iets wat het gemeen
met Kollum heeft. In het rapport
wordt een ‘link’ met ons buurdorp
vaker genoemd. Buitenpost en
Kollum vormen een ‘cluster’ met de
nadruk op dienstverlening, terwijl
Surhuisterveen en Harkema een
‘industrie of werk-cluster’ vormen.
Er wordt opnieuw de centrale plek
van ons dorp in het Noorden benadrukt. Gelegen aan de belangrijke
verbindingsweg èn spoorlijn Leeuwarden - Groningen, en zelfs als
enige binnen de drie aangemerkte
invloedssferen van Leeuwarden,
Groningen en Drachten. Opmerkelijk is dat het rapport uitgaat van
een sterke sociale samenhang
‘in de dorpen’; iets wat overigens
verder niet verklaard wordt, maar
wel nieuwsgierig maakt.
Als één van de belangrijkste
doelstellingen voor de hele regio
wordt een ‘sociaal-economische
inhaalslag’ genoemd ten opzichte
van de rest van het land. Met twee
gemeentes die als armsten onderaan de lijst van alle Nederlandse
bungelen lijkt dit een gegeven. In
de ‘visie op onze regio’ worden
hoofdlijnen aangegeven waar de
4 gemeentes voor willen staan.

Enkele zijn: ontwikkeling als
‘woonregio, bestaande bedrijvigheid beschermen, het ontwikkelen
en uitbouwen van de recreatieve
sector, gerichte ontwikkeling van
de landbouw, benutten van landschappelijke kwaliteiten en behoud
en versterking van de natuur, en
het versterken van ‘de zorg’ in de
regio

punten die tegelijkertijd gevolg zijn
de zwaktes van de plaatselijke
economie. Waar rust en ruimte
heerst past dienstverlening beter
in dat plaatje dan zware industrie
en intensieve landbouw, In combinatie met het fraaie landschap
kan ‘onze uithoek’ aantrekkelijk
gemaakt worden voor ‘goed wonen’
en ‘de recreatie’. In dat verband
wordt het begrip ‘nieuwe woonmi-

Het is reëel uit te gaan van de
sterke punten van de regio. Sterke

(vervolg op pagina 3)

Een uitvergroting van onze regio uit een overzichtskaart in ‘de Visie’

Deze maand in ‘Buitenposters’: Jaap Noordhof - deel 2
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Lego CD-Roms  3,99
Gamecube  216,-  99,95
Speciale koopavonden voor
buurtverenigingen, scholen, enz.
Vraag er naar.

2 roomboter amandel-staven

 5,-

Al Gelezen

 Nu er in ‘Nijenstein’ ook een kantoor
en een expositieruimte mogen komen is
er al meer animo voor het pand. In totaal
zijn er 23 reacties binnengekomen op de
verkoopadvertentie van de gemeente.
 De nieuwe rondweg wordt op z’n vroegst
pas in 2005 aangelegd. De aanleg kost
ruim 13 miljoen euro. De provincie stelt dat
de gemeente de verantwoordelijkheid voor
de uitvoering op zich neemt. De gemeente
gaat hier niet zondermeer mee akkoord
omdat er mogelijk ‘een addertje onder
het gras’ zit.
 Het zorgloket ‘t Stip en Steunpunt 0-25
worden mogelijk in het gemeentehuis
ondergebracht. De reden hiervoor is dat
daar één publieksbalie komt. Daarnaast is
centralisatie van diensten goedkoper.
 De gemeente heeft geen mogelijkheden
om op te treden tegen het ‘te koop’-aanbieden van auto’s op carpoolplaatsen. Dit
gebeurt ondermeer op de carpoolstrook in
het West bij de rotonde.
 De NS is weinig bereidwillig om mee te
werken aan de oplossing van de parkeerproblematiek bij het station. In de gemeenteraad werd de gevraagde huurprijs van 4
euro per vierkante meter per jaar “absurd
hoog” genoemd. Daarnaast blijven de kosten van de herinrichting van het terrein en
veiligheidsvoorzieningen een probleem.
 Willem Bosscha is 25 jaar in dienst
bij Autoland van den Brug. De monteur
begon zijn loopbaan in 1978 bij Rint van
der Meulen.

lieus met kwaliteit’ geïntroduceerd. Dit laat zich vertalen in bijvoorbeeld
door duurdere particuliere woningbouw in een ruime opzet. De combinatie van ‘water en wonen’ lijkt een sterke aanpak. Verder wordt er gedacht
over huisvesting van niet milieu-belastende bedrijfjes in leegkomende
boerderijen. Op het gebied tussen Buitenpost en Kollum, met ondermeer
‘It Paradyske’, lijkt het meest ingezet te worden als het werkterrein voor de
komende jaren. Hier zouden de de bijzondere woonmilieu’s van de grond
moeten komen. Maar ook wordt het gemerkt als zoekgebied voor waterberging. Verwacht wordt dat extreem hoge waterstanden in de herfst- en
winterperiodes vaker voor zullen komen. Met het toewijzen en inrichten
van gebieden die als nood-bergingsplaats kunnen dienen zou daar op
in kunnen worden gespeeld. Beide factoren lijken Buitenpost en Kollum
nog meer te gaan binden. Verder wordt er gewezen op de prioriteit die
de aanpassing van de Brêgeloane (tussen Buitenpost en Blauwverlaat)
en de Trekweg heeft. Het kaartje op de voorkant illustreert alle ideeën en
mogelijke plannen.
Het is een mooi ogend werkstuk, de visie ‘Sterk op eigen wijze. Tussen
de ambtelijke tekstregels krijgt Jan Kooistra de gelegenheid lof te dichten
over de schoonheid van ons landschap. Natuurlijk is het een goede zaak
dat onze gemeente, in samenwerking met de drie andere, zich zo bevlogen toont dat ze ‘een missie voor 2015’ formuleert voor een florissante
toekomst van de Noord-Oost hoek van Friesland. Het mag naar onze
mening in die zin dan ook gezien worden als een intentie-verklaring van
Achtkarspelen: een stuk waarin uitgesproken waar men graag naar toe
wil. Wil het beeld dat men voor ogen heeft inderdaad ooit gerealiseerd
worden dan houdt dat in dat er nu al in het beleid rekening mee gehouden
moet worden. Als het echt het streven is van Buitenpost een woonplek
van formaat te maken, dan moet er geïnvesteerd worden in die zaken
die dat mogelijk maken. Het is daarom bijvoorbeeld al merkwaardig te
noemen dat er nu al weer zaagwerk beloofd wordt aan de wankele poten
van de gemeentelijke gesubsidieerde instellingen. Deze sociaal en cultureel dunbegroeide regio zal toch met verdere kaalslag voor woners en
recreanten er niet interessanter op worden; behalve dan voor de échte
rustzoeker. Blijft als laatste wat er uiteindelijk echt met dit ambtelijk stuk
gaat gebeuren. Het heeft in ieder geval het voordeel, boven veel van zijn
lotgenoten, dat het ‘uit zal bleven steken’ in een provinciale boekenkast.

Er is een hele mooie en zo
goed als nieuwe blauwe want
door mij gevonden in het
dorp. Wie hem verloren heeft
kan hem terugvragen op de
Herbrandastraat 6.

COLOFON

5e jaargang nr. 1
november 2003
De Binnenste Buiten is een uitgave
van de Vereniging voor Plaatselijk
Belang Buitenpost. PBB is verantwoordelijk voor de inhoud van deze
krant en is dienaangaande aan te
spreken als bestuur en als rechtspersoon.
Oplage: 2500 exemplaren
Postbus 30,
9285 ZV Buitenpost
of kopijbus in ‘De Boekelier’
E-mail: bibupost@dolfijn.nl

De redactie had moeite om in ‘de Visie’ op de prent van de Buitenposter
stationsimpressie, de huidige situatie te herkennen. Een rij luxe zakenpanden siert daarop het stationsgebied aan de noordkant van de spoorbaan tot aan de horizon. Met het oog op de bijzondere huurprijzen die
NS-vastgoed voor haar grond vraagt, en niet te vergeten haar traagheid
van handelen, een verre, verre toekomstvisie. Het inspireerde onze eigen
foto-artiest tot een eigen, en misschien iets reëler, oplossing voor de
huidige parkeerproblemen. Voor de kunstzinnige afronding zouden misschien een tweetal grote (bloem)potten aan weerszijden van de ingang
kunnen worden geplaatst. Dit in aansluiting op de wens van raadslid Jolle
Kronenburg de directie van de NS daarop plaats te laten nemen.

Kopij:

Kopij graag getypt of op diskette aanleveren, en niet langer dan 150 woorden. De redactie kan geen garantie
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij
behoudt zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen
of niet te plaatsen. Anonieme stukken worden niet geplaatst.
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 inleveren voor 1 december 2003. De volgende editie verschijnt in week 51.
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Winterweekend afgelast
In de vorige edities werd met enthousiasme het geplande
Winterweekend op 21 en 22 november aangekondigd.
Door het plotselinge overlijden van Coky de Boer op 29
oktober, medewerkster van De Kruidhof en mede-organisator van gezamenlijke evenementen van De Kruidhof en
‘It Koartling’, waaronder ook dit winterweekend, is in onderling overleg besloten het evenement niet door te laten
gaan. De beide organisatoren vragen om begrip voor deze
beslissing en spreken de hoop uit in de toekomst toch opnieuw een soortgelijk evenement te kunnen organiseren.

In memoriam: Coky de Boer
Op 29 oktober is onze collega Coky de Boer overleden.
Met haar verliezen wij een hartelijke, meelevende en
stimulerende persoonlijkheid. Wij herinneren ons Coky
als een warm mens met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Coky stond letterlijk midden in het leven.
Sociaal, cultureel en maatschappelijk was ze ronduit bevlogen. Haar creatieve inbreng heeft niet alleen de personeelsvereniging van de gemeente,
maar ook de Stichting ‘Maskelyn’, Club 21, Plaatselijk Belang Buitenpost
en, niet te vergeten, de Kruidhof doen groeien. Bij alles wat Coky deed
waren de puntjes op de i geen bij- maar hoofdzaak. Het maakte van haar
een rijk persoon. Wat was het een genot om naar haar verhalen te luisteren: haar reisverslagen waren ongeëvenaard. Helaas kan zij ons haar
laatste verhaal niet meer vertellen. We zullen Coky missen. We wensen
haar familie, vrienden, kennissen en andere dierbaren veel sterkte bij het
verwerken van het grote verlies.

Van de bestuurstafel
Het was deze keer de tweede woensdagavond van de maand dat we als bestuur
bij elkaar kwamen terwijl anders de eerste woensdag van de maand normaal is.
U weet onderhand al dat dit is om eventuele kopij voor ‘de Binnenste Buiten’ op
tijd te kunnen aanleveren. De vorige maand was het op een donderdagavond,
dus we maken er zo langzamerhand maar een potje van vind ik!
Maar de avond begon goed want de voorzitter kon, mede namens ons allen,
een tweetal nieuwe bestuursleden welkom heten en wel mevr. Dotinga, wonende aan de Lisdodde en dhr. Leijendekker van de Mejontsmastraat. We zijn
daar erg blij mee, temeer daar een aantal mensen van ‘de oude garde’ een tijdje
geleden al te kennen hadden gegeven er in de nabije toekomst mee te willen
stoppen. Dat kan nu dus en daarom is het de bedoeling om op de volgende
vergadering van een tweetal afscheid te nemen.
Nadat de agenda voor deze avond was vastgesteld en het verslag van
de vorige vergadering van 2 oktober was besproken, begonnen we aan de ingekomen post. Hierbij bleek dat één van de aanwezigen (schrijver dezes!) nog
steeds het verschil niet wist tussen Postbus 30 en de Postbus in ‘de Boekelier’.
Gelukkig dat de afstand tussen de beide niet zo groot is zodat de brieven uiteindelijk toch wel goed terecht komen. We bewonderden een prachtig boekwerk
waarin de Regiovisie voor Noord-Oost Friesland uit de doeken wordt gedaan,
we hebben het nog niet kunnen bestuderen maar als je de foto’s ziet van hoehet-zou-moeten-worden, snap je niet dat er nog maar één politieke partij tegen
zou kunnen zijn. Enfin, ‘de tiid sil’t lere’, zeiden pake en beppe vroeger al.
Deze keer hadden we ook weer een tweetal aanvragen om een bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds, die beiden een bedrag toegezegd kregen.
Dit na een discussie waaruit eens temeer bleek dat het heel moeilijk is om
hiervoor vaste criteria te handhaven. We overwegen wel om in de toekomst te
proberen wat richtlijnen op papier te zetten. Ter zijner tijd zal er een evaluatie
van het Leefbaarheidsfonds plaatsvinden, misschien dat daar ook nog iets uit
geleerd kan worden? Binnenkort hebben we weer een overleg met B&W waar
een 20-tal zaken die momenteel spelen, aan de orde zullen komen. Hopelijk
kunnen we u daar in de volgende uitgave iets meer over vertellen. Enkele van
deze punten kwamen deze avond ook al aan de orde: parkeren bij het station
(en het niet meewerken van de NS daaraan), de verhoging van de gemeentelijke tarieven/afvalstoffenheffing, rioolrechten en OZB, zij zijn het belangrijkst
voor de gewone burger en gaan allemaal met zo’n 2 tot 5 procent omhoog.
Verder zal het industrieterrein voor ongeveer 1,5 miljoen euro opgeknapt
worden, bijna de helft hiervan is bestemd voor de aanleg van de nieuwe oostelijke ontsluitingsweg. Voor de ouderen in de gemeente is er ook goed nieuws:
volgend jaar komt er een gemeentelijke ouderen-adviseur; hier wordt 25.000
euro voor uitgetrokken. Op 4 november waren we te gast op een door de BUVO
georganiseerde avond. Na het vergadergedeelte trad er een ‘mystery-guest’
voor het voetlicht die op een Emile Ratelband-achtige wijze de ondernemers
van Buitenpost een spiegel voorhield. Dit naar aanleiding van bezoeken die hij
in voorgaande dagen gepleegd had waarbij hij vertelde over zijn indrukken en
de gesprekken die hij had gehad. Over het geheel zal men
verschillend denken, mij vielen een paar dingen op, zijn opmerking dat je wel weet wat er aan de zaak van de buurman
mankeert terwijl je denkt dat bij jezelf alles in orde is, en
dat er van de meer dan 100 zaken in het dorp slechts 40%
lid van de BUVO is. Geldt de aloude kreet: ‘Eenheid maakt
macht!’ niet voor Buitenpost. Deze avond heeft heel wat
geld en werk gekost en dat er dan nog geen 50 direct-belanghebbenden op afkomen is heel jammer. Temeer omdat
de afwezigen zeker wat hebben gemist.
Namens het bestuur PBB, Sytze Harders

Kerstvertelling in ‘Fogelsangh State’
Het is het Behouden Huis gelukt de prachtige zaal
van Fogelsangh State in Veenklooster te reserveren
voor een cultureel evenement. De bekende verhalenverteller Peter van Pagee zal een beroemd kerstverhaal van Dickens voordragen. Iedereen heeft
wel eens gehoord van de vrekkerige Scrooge, die alleen maar bijeen
schraapt voor zich zelf. Tot er iets gebeurt in zijn leven... op kerstavond.
Scrooge en Marley in de sfeervolle zaal van Fogelsangh, precies het
decor waar dit verhaal zich afspeelt. Dit belooft een heel speciale avond
te worden, een avond die u niet mag missen!
U kunt eventueel reeds kaarten van te voren reserveren op 0511542012. Vrijdag 19 december, 20.00 uur; entree € 5,-; ingang via de
grote stenen trap.

Lemster mannenkoor
Ook dit seizoen weer een concert op de zondagmiddag. Nu komt het populaire Lemster Mannenkoor naar Buitenpost.
Naast Nederlands- en Friestalige (volks)liedjes worden ook Engelse,
Latijnse, Russische en Duitstalige liederen ten gehore gebracht. Bovendien staat een deel van het repertoire in het teken van de Kerst. Het 100
leden tellende koor is bekend van radio en TV en tevens van optredens
in binnen- en buitenland. De dirigent is musicus Harm van der Meer en
veelzijdig organist is Jan Overbeek. Kom naar dit bijzondere concert en
geniet mede van de ambiance en uitstekende akoestiek in de Nederlands-Hervormde Kerk.

Zondag 14 december, aanvang: 16.00 uur, plaats: NH-Kerk
entree: voorverkoop  7,- ; ter plaatse:  8,-
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Jaap Noordhof - vroeger smid - vertelt over zijn jeugd (II):
Ter afsluiting nog enkele herinneringen van toen.
Géén aaneensluitend verhaal maar meer van de
hak op de tak springend van wat mij zo schrijvend
te binnen schiet.
Buitenpost was voorheen, in vergelijking met nu, een
klein dorp met maar een achttal straten: Voorstraat;
Kerkstraat; Kuipersweg; Bouwwijk; Stationsstraat;
Jeltingalaan; Schoolstraat en een kort stukje Julianalaan.
Ik herinner mij nog het bestraten van het laatste stukje
Julianalaan tot aan de Voorstraat. Buiten deze straten was
het een en al weiland.
Prachtige woonhuizen zijn of verdwenen of tot winkel omgebouwd. Om er een paar te noemen: De vroegere burgemeesterswoning (nu Foto Buwalda) met een diepe tuin
tot aan de Julianalaan. Daarnaast de notariswoning (nu
apotheek) met een zeer grote tuin tot aan de Julianalaan
en in de breedte tot bijna de Schoolstraat. Aan de Voorstraat tegenover de Roskam stond eveneens een prachtig
herenhuis, bewoond door de familie Jonker en daar weer
naast de schitterende en voorname woning van de familie Kuipers; het huidige notariskantoor. Ook dit pand was
voorzien van een diepe achtertuin grenzend aan de Kuipersweg die doorliep tot aan perceel no. 4 (toen bewoond
door gemeenteambtenaar Nienhuis). De tuinafscheiding
daarvan bestond uit -behalve begroeiing- ook uit een hekwerk van heel dik gaas met vierkante mazen waarachter
altijd een grote zwarte hond liep die ons altijd blaffend en
grommend volgde tot het einde van de tuin als we naar
school liepen. Op de plek van de huidige Rabobank stond
ook een mooi - grotendeels wit - huis; bewoond door de
dames Smit; twee zusters; boerendochters ergens uit
de provincie Groningen afkomstig. De dames rookten
veel, het geen in die tijd onder vrouwen ongebruikelijk

de eigenlijke bewoners niet had ontmoet want je zou ook
iets verkeerds gezegd kunnen hebben. Bij thuiskomst kon
je de “vuile” overall weer aantrekken en de schone weer
bewaren voor de volgende “deftige” klant Van deze mooie
herenhuizen zijn er natuurlijk nog wel enkele in originele
staat zoals de hervormde pastorie tegenover ons aan de
Voorstraat. Destijds woonde daar dominee de Groot die
behalve bijbelkennis eveneens over een flinke dosis technische kennis beschikte. Die technische kennis besteedde
hij nogal veel tijd aan in de schuur schuin achter de pastorie. Dat was waarschijnlijk dan ook de reden, dat hij in de
ogen van de kerkleden en kerkbestuur te weinig aandacht
gaf aan de huisbezoeken. Toen hij daarover door een van
de kerkbestuurders (Ate v/d Meulen) werd aangesproken
gaf hij te kennen dergelijke opdrachten niet uit te zullen
voeren want zo zei hij: “Ik ben wel een Herder maar geen
herdershond”.
Hondenkarren –zij het niet massaal - behoorden ook tot
het vertrouwde straatbeeld. Harm Tamminga (handel in
lompen en metalen) had zelfs twee vervaarlijk uitziende
honden voor z’n kar en had zelf ook een plaatsje op de kar
gereserveerd. Nog een bekende hondenkarbezitter was
Pieter de Vries van de Bouwwijk met zijn petroleumhandel. Vanuit Zandbulten (nu Kollumerzwaag/Hanenburch)
kwam iedere zomer Geert Baaske met zijn hondenkar in
het dorp om groenten – voornamelijk wortels en rabarber
– aan de man te brengen. Iedereen noemde hem altijd
“Geert Baaske” maar hij heette Geert Postma. Ik weet niet
waarom hij een bijnaam had. Hij trouwde op latere leeftijd
en als je hem vroeg, of hij ook kinderen had gaf hij altijd
als antwoord: Nee vrouw, jo moatte sa mar rekkenje, Doe
‘k noch bakke koe hie’k gjin oven en doe’k in oven hie koe
ik net meer bakke”.
Vroeger was het de gewoonte dat wanneer iemand kwam

‘...zoiets vergeet je nooit meer...’

was en als schooljongens werden we door hun nogal eens
gevraagd een paar pakje sigaretten te halen waarna we
dan als dank wel eens een muntstuk van 2 1⁄2 cent kregen.
Door ons werk in de smederij kwam ik regelmatig binnen
bij deze “voorname” woningen en voor mij was het altijd
zo opvallend –zoniet indrukwekkend- dat niet alleen de
leefstijl van deze mensen, maar ook de inrichting van hun
woning zo afweek van de gemiddelde dorpsbewoner. Dat
gevoel begon al op de stoep als je aanbelde. Het duurde
altijd “enige tijd” voordat er werd gereageerd en dan werd
er open gedaan door de dienstbode. Vervolgens werd je
door de dienstbode de kamer gewezen waar de kolenhaard
stond die gehaald- of gebracht moest worden. In zo’n kamer stond altijd heel pompeus meubilair en grote hoge
kasten al dan niet voorzien van opvallend porselein en/of
zilveren schalen. Natuurlijk hing aan de wand een statig
tikkende klok. Hoge plafonds met veelal sierpleisterwerk
en zware karpetten op de vloer. Altijd was het héél stil in
zo’n kamer en de statig tikkende klok benadrukte dat dan
nog eens. Behalve de dienstbode kreeg je de bewoners
weinig te zien”. Ik voelde mij dan vaak enigszins “unheimisch” en min of meer de “mindere” maar tegelijkertijd
bewonderend en met achting deed ik mijn werk. Dat gevoel werd ook aangewakkerd door mijn moeder die nooit
vergat een schone overall en schone sokken klaar te leggen als we naar “voorname” mensen moesten. Wanneer
de klus geklaard was en je weer op de bakfiets huiswaarts
keerde was je blij, dat alles goed verlopen was en dat je

te overlijden, dit huis aan huis werd meegedeeld door
een zogenaamde leedaanzegger. Een lid van de begrafenis vereniging ging in zwart kostuum en hoge hoed op
door het dorp en wanneer de deur werd geopend werd
niet eerst gegroet maar werd in het Nederlands (terwijl
zowel de leedaanzegger als de toehoorder beiden elkaar
heel goed kenden en ook beiden fries tegen elkaar spraken in het dagelijkse leven) ongeveer de volgende tekst
gesproken: “De familie Jansen laat bekend maken, dat op
30 november j.l is overleden Jan Jansen op de leeftijd van
80 jaar en drie maanden. De begrafenis zal plaatsvinden
op donderdag aanstaande enz. De hoge hoed werd tijdens
het uitspreken van de tekst plechtig met beide handen op
buikhoogte vastgehouden. Mijn moeder hoorde dan vaak
onbeweeglijk het verhaal aan en stelde daarna nog enkele
aanvullende vragen zoals “heeft hij nog moeten lijden en
hoe is het nu met zijn vrouw” Maar bij deze vragen en
antwoorden werd dan weer de Friese taal gehanteerd. De
begrafenisstoet (allen in het zwart gekleed en de vrouwen
veelal voorzien van een zwarte hoed met voor het gezicht
een doorschijnende sluier) met als eerste de lijkkoets die
weer werd getrokken door een paard. Jarenlang is Fokke
Veenstra uit het West de onbeweeglijk op de bok zittende
koetsier geweest en had ook jarenlang een zwart paard
met een extreem doorgezakte rug voor de koets. De lijkkoets – buitendienst gestald in het koetshuis van hotel
Bolling; nu het café achter het chinees restaurant- werd
soms getrokken door twee paarden wanneer de overledene tot de beter gesitueerden behoorde en de familie

dat op die manier dan ook zichtbaar wilden maken. Door
de nabestaanden van een overledene werd ook vaak een
jaar lang een zwarte rouwband om de mouw van de jas
gedragen of een op de punt staand zwart stoffen ruitmodel ¿ op een mouw aangebracht Na de rouwtijd kon je
dan vanwege de verkleuring nog lange tijd zien waar het
rouwteken aangebracht was geweest, omdat de kleding
pas werd vervangen als het versleten was.
Bij fietsenmaker Jan Evenhuis hing aan de voorgevel een
houten kastje met een glazen deurtje waarachter zich een
fietspomp bevond. Dat was een service aan alle fietsers
die onderweg de banden op spanning moesten brengen.
Het kastje was dus door iedereen te openen. Ik heb nooit
gehoord, dat de fietspomp niet weer teruggezet werd of
dat het glas van het deurtje werd vernield.
De koelcellen van de slagers in het dorp (ik heb dat als jongetje vaak gezien bij slager Jan Zijlstra aan de Voorstraat)
werden gekoeld met behulp van grote staven ijs die aangevoerd werden met een vrachtauto. De chauffeur nam
dan zo’n grote ijsstaaf (ongeveer 1 meter lang en 20 cm
vierkant) op z’n schouder en bracht het zo naar de koelcel. Wanneer de staven te groot waren voor de betreffende koelcel (en dat was bij slager Zijlstra het geval) werd
de staaf eerst gehalveerd. De bezorger bracht dan op de
plek waar de breuk moest komen een inkeping aan en liet
de staaf vervolgens gecontroleerd vallen op de rand van
de stoep voor de slagerswinkel. De staaf brak dan keurig
bij de inkeping in tweeën. Wij waren er dan als de kippen
bij om de vrijgekomen brokjes ijs in de mond te stoppen
om het op de tong te laten smelten. Een ware lekkernij
voor onze begrippen. Myn pake fan mem harren kant, wie
slachter yn Feankleaster en hie syn koelromte yn ’t Feankleasterbosk. Die ruimte was ten behoeve van de slotbewoners van Fogelsangh-state, mar myn pake mocht syn
fleisspul d’r ek yn hawwe. Die half onder- en half boven de
grond gemaakte koelcel in het bos bestaat vandaag de
dag nog. Zelfs de toegangsdeur is nog aanwezig. Boskwachter Geart Postma ken jim d’r sa hinne bringe.
Jappie Dijkstra (zoon van brandstofhandelaar H.K
Dijkstra aan de Voorstraat) en ik speelden als jongens
vaak samen. Onze tuin- en die van Dijkstra waren gescheiden door een sloot. Op het erf van Dijkstra stond
nog een oud schoolgebouw. Toen Jappie en ik tijdens
een van de laatste oorlogsjaren eens op de zolder van dit
schoolgebouw speelden ontdekten we een geheim en iets
heel spannends. Tijdens het spelen openden we namelijk
het schoonmaakluikje in een van de schoorstenen. Tot
onze schrik en verbazing vonden we daarachter enkele
geweren. Met trillende vingers hebben we toen gauw het
luikje teruggezet. We wisten toen natuurlijk nog niet, dat
Jappie zijn vader bij het ondergronds verzet diende, maar
wel beseften we beiden heel goed dat dit geheim moest
blijven. We hebben het geheim beiden goed bewaard tot
na de oorlog.
Doeke Miedema – een dorpsfiguur met veel humor woonde destijds aan de Voorstraat no. 66 en hield er min
of meer een stoeterij op na. Toen kort na de oorlog binnen
de gereformeerde kerk een scheuring ontstond werden
de eerste kerkdiensten van de daardoor ontstaande
vrijgemaakte kerk gehouden in de schuur bij Doeke Miedema. Wanneer dat onderwerp zo door de week met hem
ter sprake kwam zei Doeke wel eens: “De Lofzang klinkt
uit Doeke’s zalen”.
Nog even een terugblik naar onze smederij. Aan het
smidsvuur grensde een met water gevulde koelbak om
bewerkt heet ijzer weer af te koelen. Tussen de gemetselde poten waarop deze bak rustte bevond zich een
– ook weer -gemetseld gat in de vloer; het zogenaamde
“helgat” dat via een koker in open verbinding stond met
de smidse. De functie van dat helgat was het opvangen
van roodgloeiende slakken die ontstonden bij het stoken
van vette smidskolen. De slakken konden dan met behulp van een pook zo vanuit het vuur via de koker in het
helgat worden gegooid. Vanwege de hitte die dan in het
gat ontstond werd om begrijpelijke reden daar de naam
helgat aan gegeven. Het water uit de koelbak werd door
een boer, Boetes genaamd, als medicijn gebruikt voor
zieke koeien. Deze boer had zijn boerderij staan waar nu
Kapinga zijn bedrijf heeft. Zo af en toe kwam Boetes een
emmer koelwater halen en liet de zieke koe dan dat water
drinken. Volgens hem zou dat water ijzerhoudend zijn en
een heilzame werking hebben op zieke koeien.

De voormalige smederij aan de Voorstraat

Jurjen Bos (paardenhandelaar aan de Kuipersweg) kwam
eens met een erg vervelend- en gemeen paard bij ons
voor nieuwe ijzers. Het wilde niet erg vlotten met het aanbrengen van de ijzers omdat het beest niet meewerkte.
Us heit hie it smoar yn en sei tsjin it hynder: “flean nei de
hel kring” werop Bos ut erfaring sei: “Dat kin net Noordhof
de hynstehel is al lang fol se hingje d’r mei de poten ta ut”
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dorpsgenoten. Er was ook nog de mogelijkheid om de
gedroogde bladeren te laten verwerken bij tabaksfabriek
Theodorus Niemijer in Groningen. Na verloop van tijd
kreeg men dan de tabak keurig terug verpakt in pakjes
van 100 gram. Op de pakjes stond dan vermeld het oogstjaar; de kwaliteitsaanduiding 1- 2 of 3 en de prijs f.0,40.
Het was – ondanks de kwaliteitsaanduiding – hele slechte
tabak. Ik ben nog steeds in het bezit van twee ongeopende pakjes eigen verbouwde tabak en door Niemeijer verwerkt Sigarettenpapier was even schaars als de tabak en
daar hadden de rokers wat op uitgevonden. Ze gebruikten
daarvoor namelijk het dunne papier uit psalmboekjes.

Een sfeerfoto van de Kerkstraat van voor ‘de oorlog’
Voor de heer Bos had een paard inmiddels dus ook geen
benen maar poten.
In de laatste oorlogsjaren was er brandstof te kort zodat
onze school bij koud weer gesloten was. Om de achterstand beperkt te houden kregen wij bij meester Beerda
aan de Kuipersweg dan 1 á 2 keer per week les en indien
mogelijk moesten wij dan een paar turven of briketten
mee nemen om de kachel bij hem thuis te laten branden.
Naar gelang de bezetting langer ging duren, kwam er
steeds meer een tekort aan alles. Er werd distributie ingevoerd. Voor alle benodigdheden had je een distributiebon
nodig, welke op gezette tijden werden toegewezen. Deze
bonnen kon men na legitimatie halen op het distributiekantoor. Dit kantoor was gevestigd in een lokaal van de
oude school aan de Voorstraat. De bonnen en verdere
administratieve benodigdheden werden na sluitingstijd
bewaard in een kluis op het gemeentehuis aan de Voorstraat. Het halen en brengen van deze administratie van
en naar het gemeentehuis ging per handkar. Men zag dus
twee keer per dag deze handkar, met daarachter twee
ambtenaren op de Voorstraat voorbij gaan, onder begeleiding van één- of twee politieagenten. Dit laatste om een
eventuele overval op de waardevolle inhoud van de kar te
voorkomen.
Waar nu de Eringalaan is waren in de oorlogsjaren veel
volkstuintjes. Sommigen verbouwden echt groente en
aardappelen, maar ook heel veel lieten daar tabaksplanten groeien. Die tabak diende voor eigen gebruik want
je kon het toen niet meer kopen. De geoogste bladeren
moesten thuis aan een draad geregen worden en hangend
drogen. Na droging moesten de bladeren nog gesneden
worden tot shag of pijptabak. Us heit had hiervoor een
snijmachientje ontworpen en samen met Hendrik Pol (in
de vorige aflevering al genoemd) heb ik vele ponden tabak
gesneden. Niet alleen voor us heit maar ook voor andere

Tijdens de bezettingsjaren werd er door bevolking of
het ondergronds verzet nog al eens gesaboteerd door
(’s nachts) spijkers of glasscherven op doorgaande wegen
te gooien. Zo trachtte men de voertuigbanden van Duitse
colonne’s schade toe te brengen. Dat duurde natuurlijk
niet lang of de bezetter dwong de gemeente een spijkerwacht op te zetten. De burgers kregen van de gemeente
volgens schema een bepaald traject toegewezen dat spijkervrij moest worden gehouden.
Het gebeurde ook een keer, dat er op een avond onbeheerd
een Duitse vrachtauto met open laadbak op de Voorstraat
geparkeerd stond. Het voertuig was beladen met een
aantal zakken met graan, terwijl de begeleidende Duitse
soldaten in het hotel-cafe de Roskam verbleven. Het was
donker en spertijd. Niemand – behalve de mensen van de
spijkerwacht - mocht dus buiten zijn. Die avond had Ale
Hoekstra wacht en ontdekte toen de graanzakken op het
voertuig. Hij lichtte Bonne IJlstra in waarna die twee besloten stiekem een zak van het fel begeerde graan van de
vrachtauto te halen. Met veel risico kwamen ze toen thuis
met een zak graan; althans dat dachten ze, want na het
openen van de zak bleek er bietenzaad in te zitten. Terug
brengen was te riskant zodat het zaad maar in de tuin achter de drukkerij van IJlstra werd begraven. Nou, dat heeft
de familie IJlstra geweten; het bietenzaad ontkiemde natuurlijk volop en bezorgde de familie veel (tuin)werk.
Het gebeurde wel eens, dat een Duitse afdeling soldaten
van elders met hun paarden een tijd lang in het dorp ingekwartierd werd De paarden waren meestal van boeren
gevorderd en werden gestald ergens in het dorp. De garage van Ate van der Meulen in de Kerkstraat en de loods
van brandstof handelaar Kees Jansen aan de Kuipersweg
werden daarvoor vaak gebruikt. Zo kreeg Bartele van
der Ploeg in het West de twijfelachtige eer om een Duitse
officier compleet met koets; paarden en de koetsier ingekwartierd te krijgen. Verschillende van die gevorderde
paarden waren nog nooit bereden en overdag werd dat
dan door de soldaten geprobeerd. De paarden gingen dan
meestal wild tekeer waar wij als jongens graag naar ston-

den te kijken. Tijdens het voeren van de paarden liepen
die Duitsers altijd luid schreeuwend tussen de paarden
door en maakten daarbij voortdurend een prrr- prrr- prrr
geluid
Angstig vond ik ’s nachts het monotone geluid van de vele
overvliegende Engelse vliegtuigen met hun lading bommen op weg naar Duitsland. Een enkele keer was een van
de vliegtuigen geraakt door het Duitse afweergeschut en
kwam dan brandend overvliegen. De bemanning wierpen
dan hun bomlading af. In het West van Buitenpost zijn op
die manier al eens een aantal bommen in een weiland
terecht gekomen.
Op een avond arriveerde een grote groep evacués, afkomstig uit Roermond per trein in ons dorp, waaronder
ook enkele pastoors en nonnen. Ze hadden natuurlijk een
lange reis met hindernissen achter de rug, omdat de treinen keer op keer uren- soms dagen moesten blijven staan
op een of ander station. De volle trein en lange reistijd had
er toe bijgedragen, dat die mensen allemaal last hadden
van luizen. De eerste opvang was in de gereformeerde
kerk en stuk voor stuk moest iedereen ontluisd worden.
Dit gebeurde door de nonnen in een van de lokalen van
een oude school aan de Voorstraat. Om het inkijken te
beletten waren de ramen van de lokalen dichtgeplakt
met papier. Wij, als jongens hadden al gauw ontdekt, dat
het dichtplakken niet overal was gelukt en maakten daar
nieuwsgierig gebruik van. Wij zagen toen voor het eerst
naakte volwassen mensen. Dat gluren was natuurlijk niet
zo netjes van ons. Nadien zei ik wel eens gekscherend dat
Jappie Dijkstra en ik vanaf dat moment begonnen zijn met
volwassen te worden.
En toen kwam de bevrijding; ook voor Buitenpost. Op een
dag reden de eerste Canadese tanks het dorp binnen.
Juichende- maar ook van blijdschap huilende mensen
haalden de bevrijders binnen. De Canadezen deelden
sigaretten en snoep uit en in drommen stonden we dan
om zo’n tank heen. Ik kreeg van een Canadees een stuk
chocolade iets wat we enkele jaren niet hadden geproefd.
Zoiets vergeet je nooit meer.

Tot slot mijn dank voor de vele positieve reacties welke ik
kreeg als reactie op mijn eerste aflevering in deze courant.
Tevens een verzoek van mij aan dorpsgenoten om ook
eens herinneringen ‘van toen’ op papier te zetten, voor
plaatsing in onze dorpscourant. Immers het is nog altijd
zo: ‘Twee weten meer dan één’. Verder wens ik alle medewerkers van ‘de Binnenste Buiten’ nog veel succes met
deze prachtige maandelijkse uitgave.

Jaap Noordhof

Plussen en Minnen
Visie, verder kijken dan de neus
Buitenpost staat voor een innovatieve keus
Industrieterrein “de Swadde” revitaliseren
Partners zoeken die willen investeren.

Nogmaals het Leefbaarheidsfonds
Het leefbaarheidsfonds is een instelling waar PBB heel blij mee is. Op
onze ledenvergadering van maart van dit jaar hebben wij de verdeling
ervan door de Gemeente opnieuw aan de orde gesteld bij de aanwezige
raadsletden Kronenburg, Roorda, Antuma en Kloosterman. Wij gaven
daarin aan dat we het niet eens zijn met het feitdat alle dorpen een gelijk
bedrag daaruit krijgen, namelijk  4400,- per jaar, ongeacht het aantal
inwoners. De drie grote dorpen in Achtkarspelen (Surhuisterveen, Buitenpost en Harkema) waar samen 55% van de gemeentelijke bevolking
woont ontvangen met z’n drieën  13200,- per jaar. De resterende dorpen
ontvangen samen  35200,-. Op grond van een verdeling naar inwonertal
zou Buitenpost recht hebben op een deel van ongeveer  9700,-, wat dan
 5300,- meer is dan nu. Met dat soort bedragen zou er flink wat aan de
achterstand in leefbaarheid in onze dorpen gedaan kunnen worden. Toch
vonden de bovengenoemde raadsleden de huidige verdeling “te rechtvaardigen”, want kleine dorpen hebben dezelfde lasten als de grote. Dat
soort argumenten zijn niet juist want, om maar één voorbeeld te noemen,
in een dorp met 1100 inwoners zijn 1 of 2 speelplekken voor kinderen
nodig, maar in Buitenpost zijn dat er wel 10. Hetzelfde geldt voor sociale
en culturele instellingen en aktiviteiten die de leefbaarheid bevorderen.
Daarbij komt dat in het algemeen de kleinere dorpen al overbedeeld zijn
met dorpshuizen en dergelijke. De raad weet natuurlijk best dat de huidige
verdeling niet juist is, maar bij de instelling van het fonds is toentertijd
voor het systeem van “evenveel voor elk dorp” gekozen, en het is politiek lastig om dit weer te veranderen. Als de inwoners van Buitenpost de
bestaande verdeling aangepast willen zien kunnen zich het best wenden
tot hun eigen politieke partij en daar de kwestie aankaarten. B&W hebben
ook al eens de toezegging gedaan voor een gemeentelijke evaluatie van
het Leefbaarheidsfonds. Dan zou daarbij ook de verdeling worden betrokken, maar het blijft daaromtrent vrij stil. Ook al valt voor Plaatselijk Belang
uit het Leefbaarheidsfonds niet veel te verdelen, er kan nog steeds een
beroep op worden gedaan. Immers: wie geeft wat hij heeft, is waard dat
die leeft.
Henk Koning, voorzitter PBB

Gevestigden, groot en klein gaan accoord
Zij weten ‘meewerken’ de oostelijke ontsluiting gloort
Provincie en gemeente financieren mee
Nieuw en uitbreidend bedrijfsleven ontstaat : iedereen tevree.
Een actiepunt, het was om zo terloops mee te nemen
“parkeren” behoort toch tot de op te lossen problemen
wie echter veroorzaakt de auto-overlast
de gemeenteambtenaar is het die de schoen past

Open tafel 55+
‘út iten by kearsljocht’

Verrassingsmenu
op
woensdag 10 december
Aanvang: 17.00 uur,
Kosten: 10 euro.

NS-Vastgoed doorziet de gemeentelist
Bepaalt een leuke huur en onbetwist
Roorda en Kronenburg politiek sterk en smeuiïg verbaal
Doorzien duaal niet het dubbele ambtenaar-agenda verhaal.

PEVADKO

U kunt zich opgeven tot vrijdag
5 december bij de receptie van
Haersmahiem tot 12.00 uur of op
telefoonnummer: 540808

(advertentie)

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons
gemakkelijk !
Let op de kopijinleverdatum:

maandag 1 december
Het blad verschijnt in
week 51.
Houdt u daar ook
rekening mee?

V&B Tweewielers
Onze welbekende winterbeurtactie is
weer van start gegaan
Wij controleren voor u:
ketting/balhoofdspeling/remmen/bandenspanning/buitenbanden/
verlichting/versnelling/naaf-speling/trapas-speling/wielen &
spaken. Uw fiets wordt gepoetst en geheel in de was gezet

Kortom uw fiets weer als nieuw voor slechts:

 29,95
* exclusief eventuele onderdelen
(wij halen en brengen gratis uw fiets)

Bel snel voor een afspraak: 0511-543611

Hummel gevoerde Fleece
in diverse kleuren

NORMAAL € 37,99

NU € 29,95

laatste ronde - laatste ronde - laatste ronde
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Bĳ:

de sociaal-raadsman

Elke vrijdagochtend houdt sociaal raadsman Joop de Vries spreekuur in de Openbare Bibliotheek. De Vries is werkzaam bij Bureau
Raadslieden in Drachten. Het spreekuur is een initiatief van Stichting
Maatschappelijk werk Oost-Friesland, waar Bureau Raadslieden deel
van uit maakt.
De Vries werkt al vijftien jaar als raadsman en heeft sinds zes jaar
zijn vaste plek in Buitenpost. Hij is een voormalig beroepsmilitair
die via het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) een
opleiding als sociaal raadsman heeft gevolgd. “Je zou mijn opleiding
kunnen vergelijken met de HBO-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening die in Groningen zit.”
Tijdens het spreekuur op vrijdagochtend kunnen mensen bij hem
terecht voor allerlei soorten juridische hulp. “Tegenwoordig krijg ik
vooral echt specifieke juridische vragen. Bijvoorbeeld vragen over
arbeidsrecht, echtscheidingen en ook vreemdelingenrecht.” De Vries
helpt ook mensen die moeite hebben om formulieren in te vullen.
“Hierbij moet je denken aan aanvragen voor huursubsidie, ww-formulieren en formulieren voor de Algemene bijstandwet.”

Het spreekuur duurt anderhalf uur van tien tot half twaalf. De
opkomst is per keer erg verschillend. De Vries: “De ene keer heb
je zes mensen, de volgende week komt er niemand.” Het is een erg
laagdrempelig spreekuur, wat sommige mensen erg aanspreekt. “Er
worden geen dossiers bijgehouden en het advies is gratis. Ik heb
klanten die al twaalf jaar bij mij komen. Eerst moest ik ze helpen bij
het regelen van hun studiefinanciering, toen met de huursubsidie en
nu met de kinderbijslag. Zo ken je de mensen ook een beetje en ben
je bekend met hun achtergrond als ze met vragen bij je komen.”

Help de hersenen!
Van 9 februari tot en met 14 februari 2004 organiseert de Hersenstichting Nederland (HsN) en
het Nationaal Fonds Geestelijke
Volksgezondheid (NFGV) de jaarlijkse huis-aan-huis collecte. De
opbrengst gaat naar wetenschappelijk onderzoek, verbetering van
zorg en voorlichting op het gebied
van hersenaandoeningen en psychische ziekten.
Onze hersenen hebben hulp nodig.
Ruim één op de vijf Nederlanders
krijgt in zijn leven te maken met
een defect in de hersenen, hetzij
neurologisch, hetzij psychisch. Dat
zijn meer dan 3 miljoen mensen!
Enkele voorbeelden zijn aandoeningen als beroerte, Parkinson en
autisme. Ook aandoeningen als
fobieën, depressie en schizofrenie
horen daarbij. Alle inspanningen
van de HsN en het NFGV van
de afgelopen jaren hebben laten
zien dat meer en meer mensen
genezen of een waardig bestaan
kunnen leiden. Dankzij onderzoek
wordt steeds meer bekend over
de oorzaken van hersenaandoeningen en kan door preventie veel
leed worden voorkomen.
Voor onderzoek en ook voor de
voorlichting is veel geld nodig.
En daar kunt u ons bij helpen.
Om de collecte tot een succes
te maken zijn heel veel mensen
nodig. Mensen die een paar
uurtjes over hebben om met de
collectebus rond te gaan. Verder
zijn we hard op zoek naar mensen
die de collecte in Buitenpost willen
organiseren. Misschien hebt u
altijd al iets willen doen, maar
bent u nooit gevraagd. Of u collecteert al voor een andere organisatie en hebt nog best een paar
uurtjes over. Meldt u dan nu aan
bij het collecte coördinatiepunt
030-2971197 of bij Henriette
Küchler, promotor, telefoon 0521341446

Nieuw onderkomen voor
SBW en ATB in de Kerkstraat
Sinds kort zijn in het voormalig kantoor van
Faber en Velda in de Kerkstraat twee bedrijven gevestigd. SBW makelaardij- hypotheken
en verzekeringen en administratiekantoor
ATB. Volgens SBW-directielid Douwe van
der Schaaf ligt het pand aan de Kerkstraat
strategisch gezien beter dan hun voormalig
kantoor aan de Voorstraat. “We zitten nu
meer bij het winkelend publiek. Het is rustiger en de mensen kunnen hier op hun gemak
het woningaanbod bekijken. Het is ook voor
klanten gemakkelijker om even naar binnen
te stappen.”
Verhuizing
Anderhalf jaar lang had SBW haar kantoor aan de
Voorstraat. De reden voor de verhuizing van SBW
is de overname van makelaardij Faber en Velda.
“Via derden kregen we te horen dat Faber en Velda
te koop aan geboden werd. Daarop hebben wij
hun portefeuille overgenomen. Door de overname
kwam ook hun pand leeg te staan, en omdat we met
de uitbreiding van SBW ruimte te kort kwamen,

Tuin(be)leven

Dieren in de wintertuin
Alles heeft zijn tijd en ritme. Na de tuin in de herfsttooi pronkt is
het zaak niet alles netjes op te ruimen. Verdorde ruigten, dode bladeren en bloemzaden vormen namelijk voor dieren zeer geschikt
onderdak en eten in de winter. Egels hebben hun winterslaap onder
dit materiaal en ook tal van insecten trekken zich in de niet netjes
opgeruimde tuin in holletjes, tussen takken en dode stengels terug.
Ook om zich voort te planten.
Wie creatief is kan zelf een ‘insectenhotel’ maken. Gebruik hiervoor
stukken (natuur)hout, waar gaten in geboord zijn, een bosje riet of
andere holle stengels. Hang ‘insectenhotel’ op 2 meter hoogte, op
het zuidwesten en laat het minstens een jaar hangen.
Ook vogels gedijen prima in een ruige wintertuin. Ze vinden er
beschutting en eten, want bessen en zaden zijn meestal nog lang
voorradig. Vogels observeren in je eigen tuin kan daarom ook heel
goed in de winter. De meeste van onze zomergasten zijn inmiddels
naar het zuiden vertrokken. Zij komen pas in het voorjaar terug.
We krijgen er echter prachtige wintergasten uit de noordelijke streken voor in de plaats.

Wie de els of de berk in zijn tuin heeft kan het prachtige groenachtige sijsje of het barmsijsje met rode pet op bezoek krijgen. Ze
hangen vaak in groepjes in de takken voor het eten van de zaden
van deze bomen en dat is een schitterend gezicht. Als het echt
winter is komt voor vogels de ‘wintervoedering’ in het zicht. Dan
kunnen we een voedertafel maken met daarop voedsel voor onze
vogels. Behalve dat het een mooie gezicht is, is het ook een prima
gelegenheid om onze vogels eens goed te bekijken. Een rommelige, niet opgeruimde tuin kan dus toch nog mooi zijn.

Sint Maarten 2003
Een jarenlange traditie kreeg op 11 november opnieuw een vervolg. De
BUVO organiseerde in samenwerking met Scouting Buitenpost en ‘It
Koartling’ een drukbezocht SintMaarten-happening. In de Kerkstraat werd
er chocolademelk geschonken en in ‘It Koartling’ werden de lampionnen
gekeurd, en werd getrakteerd op frikandel en ranja. Hartstikke gezellig!
De prijswinnaars: Anke Merkus, Martijn de Jong, Chiel de Jong, Tom de
Jong, Cindy van der Wal, Naftali van der Velde, Marijke Walinga, Lobke
Faber, Jelmer Brouwer, Bouwina Wijbenga, Gert-Jan Buist, Anita Mulder,
Robin Wigters, Rudi Meerveld, Maurits Buist, Douwine Kazemier, Marten
Stelpstra en Wieger de Groot; de overige deelnemers: Alex Merkus, Thea

hebben we besloten te verhuizen naar het kantoor
aan Kerkstraat.”
Optimaal gebruik door kantoordeling
SBW deelt het kantoor samen met administratiekantoor ATB. Naast het delen van het pand gaan de
twee bedrijven ook samenwerken. Volgens van der
Schaaf heeft de samenwerking alles in zich om een
succes te worden. “De diensten die ATB aan haar
klanten biedt sluit perfect aan op die van ons. SBW
is er voor de makelaardij, de hypotheken en de verzekeringen en voor de administratieve kant van de
zaak kunnen we de mensen doorsturen naar ATB.
Klanten kunnen in het vervolg voor meerdere diensten op hetzelfde adres terecht.”
Administratiekantoor ATB
Administratiekantoor ATB is in januari opgericht
door Eddy Terpstra. Het eerste half jaar had Terpstra zijn kantoor aan de Bernardlaan aan huis. Mede
door de snelle groei van het administratiekantoor
werd het een noodzaak om een permanente kantoorruimte te zoeken. “Ik ben kleinschalig begonnen, maar op een gegeven moment werd het
gewoon tijd om een kantoor te hebben.” Ook
Terpstra ziet de samenwerking met SBW zitten.
“SBW is voor mij de ideale partner. Zij bieden
de klanten een totaalpakket van diensten aan
waar wij een onderdeel van zijn. ATB doet voor
de klanten de administratie en regelt de fiscale
zaken. Daarnaast is ATB ook onafhankelijk met
een eigen klantenbestand waarvoor zij administratieve diensten verleent.”
Op dit moment is het kantoor van ATB elke
woensdag geopend. Vanaf januari 2004 is het
de bedoeling dat het kantoor full-time bemand
wordt.

Baas, Jordan van der Velde, Sytze Spoelstra, Aline Westert, Mirjam
Jansen, Nynke Walinga, Tineke Walinga, Anke Walinga, Geeske Faber,
Diana Bosgraaf, Herman Buist, Greetje Buist, Myrthe Bakelaar, Maaike
Bakelaar, Sietske Hamstra, Maaike Sikma, Aukje Wester, Angela Hiemstra, Freea Piersma, Aldert-Sjoerd Buist, Rutger Hoving, IJsbrand Reijneveld, Gaatze Oevering, Doeke Hartman, Jordi van Dijk, Hielke Nauta,
Pieter van Dijk, Dirk-Jan Broekhuijzen, Martijn Bouis, Martine van der Til,
Mynze Hoekstra, Emile Boven, Wessel Boven, Alexander Buist, Jonathan
Buist, Alie Brouwer, Marian Brouwer, Anne-Claire Brouwer, Jacob Stelpstra, Joeke-Meenze Benedictus, Elisabeth de Groot, Jan Hoekstra, Andre
Dijkstra, Marian Bos, Dirk-Jan Pilat. Jelmer Wiersma en enkele te-laatkomers die buiten mededinging bleven - bedankt!.
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Klaske van der Bij
Al meteen bij binnenkomst in het huis van Klaske
van der Bij aan de Margrietstraat is het duidelijk
dat hier een creatief iemand woont. Een groot
spinnenweb aan het plafond, een heks in de hoek
en kleurige pompoenen op een haltafeltje: Klaske
heeft heel handig met textiel, naald en draad een
aansprekende ‘Halloween’-sfeer gecreëerd.
Het is niet zo eenvoudig om aan te geven wat nu
precies Klaske’s hobby is. Ze is een veelzijdig mens
en maakt eigenlijk van alles: prachtige poppetjes
van vilt, heel gedetailleerd uitgevoerd en met een
sprookjesachtige uitstraling, vogels gemaakt van
kalebassen , staand op hoge poten van tonkinstokjes, kerststukken met lampjes, allerlei kindercadeautjes, etc. Vroeger maakte ze ook kaarten,
maar dat vindt ze nu niet leuk mee: “Iedereen doet
dat al.”
En als er op de school of de vereniging van haar kinderen iets bijzonders moet gebeuren, doet Klaske
mee. Zo heeft ze pas nog voor een peloton van de
majoretteclub van haar dochter in Zwaagwesteinde
acht mooie gewaden gemaakt voor een showoptreden. Dat vereiste aardig wat vindingrijkheid: “Je
kunt niet zomaar van alles kopen, je moet je redden met het materiaal wat daar op die club is. Dat
verander ik dan en pas ik aan mijn eigen ontwerp
aan. Laatst moest ik van een stel pakjes de mouwen afknippen. Die gooi ik dan niet weg, want daar
kun je later weer eens handschoenen van maken.”
Momenteel is in de uitstallingsvitrine van
Haersmahiem een tentoonstelling van Klaske ingericht, op uitnodiging van de activiteitenbegeleidster daar. Het thema is ‘de vier seizoenen’ en vanaf
november zal de nadruk komen te liggen op Sint
Maarten en Sinterklaas. Eerder was er al werk van
haar te zien in de uitstalkasten van de Openbare
Bibliotheek.
Tijdens het interview gaat de telefoon. Het
blijkt een werknemer
van Poppingahiem in
Surhuisterveen te zijn, met het verzoek om met
een kraam op hun markt te komen staan. “Er wordt
wel aan je getrokken. ‘t Koartling wil ook graag dat
je komt. Ik heb nu al toegezegd voor vier markten!
Het is wel heel druk, je bent er eigenlijk het hele
jaar door aan bezig. Maar mijn man vaart en dan
heb je een hoop tijd over. Ik ga vaak samen met
mijn moeder, die maakt ook van alles. In het begin
dat we dit deden hadden we de eerste avond alles al
verkocht. Om 10 uur ’s avonds was het afgelopen,
maar de volgende dag moesten we weer. Toen ben
ik tot half twee ’s nachts doorgegaan om allemaal
nieuwe spullen bij te maken.”v
Waar Klaske en haar moeder veel succes mee hebben gehad, waren de kerstballen van macaroni:

rubriek: Ineke Mooijweer
foto: Harrie Slagter / redactie

ballen van piepschuim, beplakt met vormpjesmacaroni en vervolgens geverfd en gelakt. Dit tot grote verbazing en ongeloof van de marktbezoekers.
Het leverde hen de bijnaam ‘de macaronidames’
op.

Uit in Buitenpost

In deze rubriek proberen we een zo compleet mogelijk
overzicht te geven van activiteiten in Buitenpost. Heeft
u ook een activiteit te melden, geeft dit dan zo vroeg
mogelijk aan ons door. De kopij moet in ieder geval
de volgende informatie bevatten: datum, tijd, locatie,
activiteit en eventuele nadere omschrijving.

Periode 23 november tot en met 20 december
Activiteiten
18 november: 19.45 uur, De Schakel – NVVH – Dhr. J. Keizer: Slaven van de
bezetter. Friese dwangarbeiders in Duitsland. Mannen welkom
22 november: 13.45 uur, station/’It Koartling’; aankomst Sinterklaas, rondrit door
het dorp en aansluitend ontvangst in ‘It Koartling’, groep 1 en 2 om 15.00 uur,
groep 3 en 4 om 16.00 uur.
14 december: 16.00 uur, Ned. Herv. kerk, Lemster Mannenkoor, entree
voorverkoop: € 7,- / ter plaatse: € 8,16 december: 16.00 uur, The Point – NVVH – Midwinter-samenzijn,
met warm/koud buffet
19 december: 20.00 uur, ‘Fogelsangh-state’ - Veenklooster, ‘Behouden-Huis’aktiviteit - kerstvertelling door Peter Pagee; entree: € 8,-

Activiteiten die vallen in de periode van 16 december 2003 t/m 24 januari 2004
graag vóór 1 december 2003 aan ons doorgeven

Hoe komt Klaske aan al die ideeën voor haar creaties? “Ik zit bij een viltpoppenclub op het internet,
met 100 leden. Je wisselt ideeën uit en inspireert
elkaar. En ik kom vaak bij Nils Holgersson. Dat is
een antroposofische winkel in Oosterstreek, waar
ze allerlei soorten vilt en pakketjes hebben. Ik zie
er vaak leuke nieuwe dingen. En verder loop ik
graag bij winkels als Xenos binnen om te kijken. Als
ik samen met mijn man winkel, wil hij daar dus niet
in, want ik blijf er volgens hem veel te lang hangen!
Ik kijk wel, maar ik maak nooit iets precies na, want
ik wil geen ideeën stelen. Dan is het ook niet meer
echt van mezelf.”
Juist die dingen die ze zelf ontworpen heeft,
waar lang over gedacht en gepuzzeld en lang aan
gewerkt is, zijn haar het meest dierbaar. Sommige
van die werkstukken houdt ze dan ook zelf, de rest
biedt ze te koop aan op hobby- en kerstmarkten. En
dat loopt goed!
Wie het ‘team’ Klaske en haar moeder in actie wil
zien en belangstelling heeft voor hun handgemaakte decoraties, kan binnenkort terecht op de
kerstmarkt van Haersmahiem en die in Mantgum.

Net op ‘e bek fallen

!

door Janne Oosterwoud

Ik tocht even hinne en wer nei it gemeentehûs, mar dat falt
ôf. Op ’e stuollen sit in man as tolve swijend op har beurt te
wachtsjen. Ik pak myn krantsje en jou my mar del.
Dan komt in stevich boude frou de hal yn, mei de mûle yn
beide hannen. “Ha se hjir in djoer gemeentehûs mar genôch
parkearromte ho mar!” It swijende folk harket en sjocht. “Ha
se mar ien loket iepen? Amtners, dêr hat noch noait skot yn
sitten”. Protteljend nimt se in stoel.
In meiwurker mei in steapel papieren rint foarby. Se spat op.
“Ha jo net wat betters te dwaan as hjir wat om te rinnen? Kin
dat loket net iepen? Aanst sitte wy hjir mei de krystdagen
noch”. Ferheard sjocht er har oan. “Ja man, ik bin in Harkyt, ik
sis wat ik tink”. “Jo litte jo de tsiis net fan ’t brea ite”, glimket
er. “Nee”, byt se him ta, “dat fret ik der sels wol ôf”.

Buitenpost Buitenspel? Buitenpost Buitengewoon!
Buitenpost buitenspel
Het geklaag over dat er in Buitenpost niets kan en niets mag,
dat de gemeente niet wil of niet kan meewerken, werkt in
veel gevallen negatief. Om van het negatieve iets positiefs te
maken, nodigde de BUVO op haar jaarvergadering een mystery guest uit. De Tilburger Ruud Baars heeft een hele dag
in het Buitenposter centrum doorgebracht en verschillende
winkels bezocht. Hij is van beroep bedrijfsadviseur en, zoals
hij het zelf zegt, signalist. Hij ziet dingen die wij als ingeburgerde dorpelingen niet meer zien.
Zo viel het hem op dat als je Buitenpost vanaf

Wij weten onze plek in Buitenpost
Lutkepost binnenrijdt, je voor de rotonde een plaatsnamenbord tegenkomt waar Buitenpost niet op staat aangegeven,
maar er op een apart bordje heel zielig en alleen onderaan
bungelt. Was u dit ook opgevallen?
Nog zo’n voorbeeld. Op de driesprong Voorstraat-Kerkstraat staat een bord met daarop aangegeven: I
(nformatie), 75m rechts. Hierop sloeg de mystery guest de
Kerkstraat in en deed 75 passen. Maar alles wat er te vinden

was, géén informatiebord. Een welwillende Buitenposter
vertelde hem dat hij het hoekje om moest, te verstaan de
hoek Voorstraat/Kuipersweg en daar stond I, heel zielig en
alleen. “Wat gaan we hieraan doen, heren wethouders?”
Wethouder Van der Wal kwam met een typische snelle, maar
niet doeltreffende oplossing: het bordje aan de Voorstraat
moest maar weg. Ruud Baars had een betere oplossing. Er
moest één woordje voor ’75m rechts’. Hebt u al door wat voor
woordje dit moet zijn? (‘Na’).
De signalist vond dat de gemeente dit ook had
kunnen bedenken. Deze twee voorbeelden lijken op zich
niet zo ernstig, maar werken er wel aan mee dat Buitenpost
buitenspel wordt gezet. Waardeert Buitenpost zichzelf? Dan
moet het zich beter presenteren, dus ook voor optimale
plaats- en informatieaanduiding zorgen. Dit is niet alleen de
verantwoordelijkheid van de gemeente. De bedrijfsadviseur
riep de ondernemers op om dit soort slordigheden bij de gemeente aan te kaarten.
Ook kunnen de ondernemers zelf een grote bijdrage leveren aan de presentatie van Buitenpost als winkeldorp.
Ruud Baars had voor hen ook wat in het vat. Hoe ziet in de
ogen van de bedrijfsadviseur het ideale centrum eruit? Men
kan bijvoorbeeld meer vlaggen. “Vlaggen geven de klant een
welkom en feestelijk gevoel. Temeer omdat jullie de mooiste
vlag van Nederland hebben, de Friese vlag,” aldus de Tilburger. Was het u opgevallen dat er al vanaf augustus verlichting
boven de Kerkstraat hangt? “Hoe lang hangt dit er al? Het
zijn toch niet ook nog allemaal wítte lichtjes?”, vroeg de signalist aan de ondernemers. De hint was duidelijk. Verlichting
moet het doen en flitsend zijn.
Andere dingen die beter konden: etalages mogen
wel wat leger, er mag meer kleur in het interieur, de displays
en de borden buiten moeten functioneel en aantrekkelijk zijn.
Een goede ondernemer met zijn personeel heeft hart voor
de zaak, waardoor de klant vriendelijk wordt geholpen. Bij de
meeste ondernemers zat het met dit laatste wel goed.

Buitenpost Buitengewoon
Aan de presentatie en promotie wordt inmiddels hard gewerkt. Zo gaat de verhuurder van de twee leegstaande
pandjes in de Kerkstraat de binnenboel opknappen, dankzij
de inzet van signalerende ondernemers. Het effect hiervan
zal zeker niet uitblijven. Kijkers die eerder afknapten op het
slecht onderhouden binnenwerk, durven nu vast en zeker
te ‘ondernemen’ in Buitenpost. De gemeente werkt aan de
derde fase. Het doel is om binnen niet al te lange tijd een
heel nieuwe winkelcomplex te bouwen tussen Super de Boer
en de Kerkstraat.

Ook lege panden bepalen het winkelstraatbeeld mee...
Zo zet iedereen de schouders eronder om Buitenpost Buitengewoon te maken, want ‘dat is zeker mogelijk’,
pepte Ruud Baars de aanwezigen op. Deze mentale coaching was precies wat de BUVO voor ogen had met deze
avond. Helaas waren niet alle BUVO-leden aanwezig. Voor
de niet-leden was dit een mooie gelegenheid om lid te
worden van ‘de club die haar best doet de belangen van
zowel de middenstand als de bedrijven te ondersteunen en
in actie te komen daar waar dat nodig is’.

Extra koopavonden!
Woensdag 3 december
19.00-21.00 uur
Donderdag 4 december
19.00-21.00 uur
ALLEEN DAN OP ALLE BROEKEN

20% KORTING
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Stichting Sociaal Cultureel Werk
‘It Koartling’
Schoolstraat 31 9285 NE Buitenpost
tel. 0511 541214
Beheer: Arjen Heidbuurt
Jongerenwerker:
Cursuswerk: Lidy Plantenga
Jongerenwerk: Meine van der Veen
Kinderwerk: Pytsje Veenstra

Eurobios

Het winterhalfjaar is er op elke laatste zaterdagavond van de
maand een Euro-bios. Van 20.00-24.00 uur biedt deze een
goede film en een stuk gezelligheid in It Koartling. Ideaal voor
mensen die (gratis) een filmpje willen pikken en ‘er even tussenuit
willen’ in eigen dorp. De kosten voor een consumptie
(koffie/thee, fris, licht-alcoholisch) bedraagt 1 euro.
Makkelijker kunnen wij het niet maken. Graag tot dan!

tel.nr. ‘It Koartling’
0511 543189
0511 543445
0511 542271

The Postman

Intocht Sinterklaas 22 november
Op uitnodiging van Stichting Feestweekcommissie Buitenpost en It Koartling vindt op zaterdag 22 november
opnieuw de intocht van St. Nicolaas in Buitenpost
plaats.
Na aankomst op het station om kwart voor twee, en een
welkomstwoord door burgemeester Lyklema en gastheer
Hielke-Jan Ellens volgt een uitgebreide rondrit door
Buitenpost. Hierbij zal het Pasveerkorps uit Leeuwarden
voor een fraaie muzikale omlijsting zorgen.
Van drie uur tot vijf uur vindt de ontvangst plaats in
‘de grote zaal’ in It Koartling. Groep 1 en 2 van drie
tot kwart voor vier en groep 3 en 4 van vier uur tot
kwart voor vijf. Tijdens de ontvangst wordt er gezongen,
kunnen tekeningen en persoonlijke boodschappen aan de
Goedheiligman overhandigd worden en zorgen de Pieten
ervoor dat het weer een dolle boel wordt.
De toegang is natuurlijk gratis !
Wel worden de ouders vriendelijk verzocht om tijdens de
ontvangst in de hal te blijven wachten in verband met de
beperkte ruimte.

De ronde die Sinterklaas door het dorp rijdt is:
- start bij het Station
- Stationsstraat
- Voorstraat
- Parklaan
- Haersmahiem
- Oude Havenstraat

- Kerkstraat
tussenstop bij het
politiebureau
- om 14.45 vertrek
naar ‘It Koartling’

Het cursuswerk en de computers
De eerste twee groepen cursusisten hebben
sinds kort hun ‘Basiscursus Computergebruik’
achter de rug. En dat het aansloeg werd wel
bewezen door het feit dat 11 van de 12 deelnemers onmiddellijk doorgingen voor het
‘Vervolgcursus Computergebruik”. Nadelige
consequentie hiervan is dat twee nieuwe groepen aangemelden tot na de Kerstvakantie ‘in de
wachtkamer’ zitten. Wij vragen om hun geduld,
en verwelkomen ze in de eerste week van
januari 2004. De praktische gerichte aanpak
lijkt goed aan te slaan In de eerste lessen
werd kennis gemaakt met het toetsenbord,
de muis, de werking van een computer en van
het besturingssysteem Windows. Voortdurend
worden basishandelingen die een beginnend
computergebruiker moet kennen om goed
gebruik van de pc te kunnen maken, herhaald
en in de praktijk gebracht. In de Vervolgcursus
wordt dieper ingegaan op het ‘besturen’ van
Windows, wordt het Internet verkend en de
aandacht gegeven aan de mogelijkheden die
geboden worden door op ‘het web’ te zoeken

Film en gezelligheid
in de wintermaanden
(voor volwassenen)

naar informatie en gebruik te maken van email. Bovendien wordt wordt verder gewerkt
met een tekstverwerkings-programma.
Het lijkt zelfs voor de hand te liggen dat er in
de toekomst ook hierop weer een vervolg kan
komen. Degenen die dan ondertussen een stevige basis aan computerkennis hebben verworven kunnen dan zich nog verder verdiepen in
de talrijke mogelijkheden die de computer, ook
voor een doorsnee thuisgebruiker, kan bieden.
De cursusleiding probeert zoveel mogelijk in
te spelen op de behoefte van de cursist. Daarbij staat er beslist geen dwingend nivo voor
ogen. Het gaat er om dat er gelegenheid is om
op een rustige manier en naar eigen behoefte
de computer tot een gebruiksvoorwerp wordt
gemaakt. Heeft u vragen of suggesties voor de
cursusinhoud of eventuele andere cursussen
dan staan wij daar voor open. De computer als
cursusonderdeel is nog volop in ontwikkeling
en suggesties nemen we graag ter harte. Neem
daarvoor contact op met de contactpersoon
van het cursuswerk.

Even voorstellen: de nieuwe jongerenwerkster
Ik ben Daphne Mason. Ik
ben 24 jaar oud en woon ik
Lemmer. Na de Havo heb ik
de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
gedaan op de Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden. Ik
ben begonnen bij ‘het Achtkant’ in Surhuisterveen als
ziekte vervanger. Daar heb ik
vindplaatsgericht werk gedaan,
zoals het bezoeken van hanggroepen in verschillende dorpen, contacten maken, samen met hen
activiteiten opzetten en kijken wat hun wensen zijn. Daarnaast heb
ik de zomeractiviteiten in de gemeente Achtkarspelen georganiseerd.
Per 1 november heb ik een vast contract bij het Achtkant en is
mijn takenpakket uitgebreid met accommodatiegebonden werk. Dat
houdt in dat ik de vrijwilligers van de jeugdsosen begeleid en samen
met hen leuke activiteiten voor jongeren opzet. Zoals bijvoorbeeld
karaoke, disco en filmavonden. Dit doe ik in de dorpen Buitenpost
en Drogeham en binnenkort ook in Twijzel en Kootstertille. Ook heb
ik tijdelijk ook een stukje kinderwerk in mijn pakket. Dit vindt plaats
in de dorpen Buitenpost en Kootstertille. Hier ga ik hard mijn beste
doen om samen met de vrijwilligers leuke activiteiten op te zetten
voor de kinderen. Het lijkt me leuk om de activiteiten meer naar
buiten te plaatsen, zoals bijv. naar de kaasfabriek in Kollum, zeehonden crèche Pieterburen, Aqua Zoo in Leeuwarden en natuurboederij
in Drogeham. Dit zouden we alleen kunnen realiseren als we ouders
kunnen vinden die willen rijden en gezellig een dagje mee zouden
willen. Mijn wensen zijn dat het jongeren- en kinderwerk nog lang
blijft bestaan, zodat we hun leuke activiteiten aan kunnen bieden en
ze te leren activiteiten op te zetten en te organiseren.

Film: Science Fiction, drama; 1997;
Regie: Kevin Costner; met: Scott
Bairstow, Kevin Costner, Will Patton,
Tom Petty, James Russo, Larenz Tate,
Daniel von Bargen, Olivia Williams
Verhaal: 2013. De Verenigde Staten zijn
door een oorlog verwoest. Een bende,
de zogenaamde ‘Holnists’, zaait dood
en verderf onder de bevolking. Alle hoop
op nieuw leven lijkt verloren. Dan staat
er een nieuwe Leider op: de Postman.
Hij weet een groep mensen zo te inspireren dat ze de wapens opnemen tegen
de bloeddorstige Generaal Betlehem.
Tijdens de climax van het verhaal voeren twee legers een bloedige veldslag...
Gebaseerd op de veelgeprezen gelijknamige sf-roman van David Brin uit
1985.

Zaterdag
29 november
20.00 uur

It Koartling rocks!
Het is wat rustig geweest in It Koartling voor wat betreft de
live muziek. In het verleden waren er geregeld optredens
van zowel beginnende bands als van bands die ook buiten de
regio bekend waren. De muziekpers sprak zelfs van ‘muziekcity Buitenpost’. Nu, na een paar jaar stilte, gaat het weer gebeuren. Het komende seizoen zullen er elke maand (in principe op elke voorlaatste vrijdag) bands te zien zijn. It Koartling
richt zich niet op een bepaalde muziekstijl, maar staat open
voor alle mogelijke muzikale invloeden. Lokale bands krijgen
de gelegenheid om van zich te laten horen en te bewijzen
dat Buitenpost (en omgeving) nog steeds een broeinest van
muzikaal talent is. Ken je een band die een leuke set zou
kunnen spelen, of speel je zelf in een band, neem dan contact
op met Popcollectief It Koartling (telefoon: 0511-541214).
It Koartling, Schoolstraat 31 in Buitenpost. De zaal gaat open
om 20.00 uur.

Programma voor het seizoen 2003/2004 (onder voorbehoud):
Het eerste concert is op 31 oktober (hardcore) geweest.
vrijdag 28 november: Reckless
vrijdag 19 december: nog niet bekend
vrijdag 16 januari: P.I.M. avond (De Wâldsang)
vrijdag 20 februari: Monstertux
vrijdag 19 maart: nog niet bekend
nadere informatie volgt nog hierover.
Voor meer informatie: It Koartling 541214

Kinderwerk-programma december

Woensdag 10 december:
Kerstmiddag in It Koartling
van half twee tot half vijf
met een kerstfilm, kerstkoekjes bakken,
een kerststukje maken
en natuurlijk de Kerstman!

Binne Lutje en Boaite Post

“Louisa! Kom hier! Louiisààà!” Boaite kijkt op van zijn krant. Binne
kijkt geïnteresseerd over zijn sigaar naar het kleine hondje dat langs
zijn voeten glipt. Daarna volgt een jongedame die onhandig op haar
hakschoentjes achter haar ontsnapte viervoeter aan draaft. Ze kijkt
de beide heren met een wanhopige blik in haar ogen aan en houdt
een halsband omhoog. “De ketting is gebroken,” zegt ze alsof ze hen
uitleg verschuldigd is. Boaite kijkt naar het restant aan schakeltjes
en zegt: “Tsja, dat ziet er ook niet al te duur uit.“ Het meisje knikt, en
antwoordt: “Ja, eigen schuld. Het was een aanbieding, twee voor de
prijs van één, maar als ik dat geweten had!”. Binne glimlacht, en met
een blik in de krant merkt hij op: “Je had het ook op de gemeentemanier moeten doen als je een ketting koopt: ‘Eén voor de prijs van
twee’; het kost wat, maar dan zit het ook fantastisch!”.
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Kindermishandeling: een groot probleem
Nog steeds
Zolang er mensen zijn is er ook al kindermishandeling. Het werd alleen pas in de 20e eeuw zo genoemd.
In de 19e eeuw waren kinderen van arme mensen
bijvoorbeeld wel 12 uur per dag aan het werk. Lijfstraffen (zoals stokslaag), slechte voeding, ongezonde
leefruimte, slechte verzorging en geestelijke verwaarlozing die er toen waren, zouden we nu ‘kindermishandeling’ noemen, terwijl het vroeger heel gewoon
was. Wanneer werd het dan wél kindermishandeling
genoemd? In de jaren zestig was er een Amerikaanse
arts, Henry Kempe, die het verband legde tussen
vreemde onverklaarbare ziekten en botbreuken en
kindermishandeling. In het begin van de jaren zeventig werd kindermishandeling in Nederland echt
serieus genomen. De Nederlandse overheid stelde
een speciale afdeling in: Bureau Vertrouwensarts voor
Kindermishandeling. In 2000 zijn deze bureaus omgevormd tot Advies- en Meldpunten Kindermishandeling
(AMK’s). Deze AMK’s bestaan nu nog. Tot zover een
stukje geschiedenis.
Wat is kindermishandeling
Een tik op je vingers... Een scheldpartij van je
moeder... Een straf die je eigenlijk niet verdiende….. Is
dat kindermishandeling? Nee! Dat overkomt iedereen
wel eens. Het wordt anders als de mensen die eigenlijk voor je moeten zorgen, je voortdurend pesten en
kleineren. Als ze je steeds weer bont en blauw slaan.
Als ze aan je zitten, terwijl je dat niet wilt. Als ze nooit
aandacht voor je hebben en je aan je lot overlaten.
Kortom: als er dingen met je gebeuren die eigenlijk
niet horen, of als er helemaal géén aandacht voor je
is.
Er zijn dus vijf vormen van kindermishandeling: lichamelijke en psychische mishandeling, lichamelijke en
psychische verwaarlozing en seksueel misbruik.

Waardoor kan het misgaan?
Bijvoorbeeld als ouders verslaafd zijn, psychische problemen, schulden, onderlinge ruzies en spanningen
hebben, en daarbij geen hulp zoeken.
Wat kun je doen?
Je kunt er bijvoorbeeld over praten met je leraar /
lerares of met de vertrouwenspersoon op school. Of
met een ander persoon die je helemaal kunt vertrouwen. Dat kan je opa, oma, oom of tante, vriendje of
vriendinnetje, of misschien gewoon je buurvrouw zijn.
Als ze niet goed raad weten met je probleem, geef ze
dan de tip te kijken op www.kindermishandeling.nl of
te bellen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) 0900-1231230 Het AMK is er overigens
voor iedereen; voor kinderen én volwassenen, je mag
dus ook zelf bellen.

Flamingo’s D1 pupillen herfstkampioen
Er was nog even onzekerheid bij Flamingo’s of er inderdaad sprake was
van een kampioenschap. Met drie gewonnen en drie verloren partijen werden de door V&B gesponsorde D-pupillen van de Buitenposter korfbalvereniging toch kampioen. Dit kwam doordat de drie verloren partijen tegen
teams werden gespeeld die buiten mededinging meededen. Zo kwam het
dat 6 wedstrijdpunten voldoende was. Het kampioenschap werd gevierd
met patat en drinken van het bestuur en supportersvereniging ‘de Clubbinders’ verraste de jeugdige spelertjes met een zakje snoep.

Uiteraard kun(t) je/u bij twijfel ook bellen, faxen, mailen
of langskomen bij: Steunpunt 0 - 25, Kerkstraat 39, 92
85 TA Buitenpost. Ook voor hulp, informatie of advies
over een ander onderwerp. Openingstijden: dinsdag-,
donderdag- en vrijdagmiddag tussen 13.00 - 17.00
uur. Telefoon: 0511- 540434. Fax: 0511 - 540807, / Email: info@8karspelen-steun.nl /
Internet: www.8karspelen-steun.nl
Als ze als
Als ze als kind de warmte van de zomer had gekend
was ze die warmte in haar winter nooit verloren
als ze als kind de warmte van een nest had gekend
had het haar hele leven niet zo gevroren
(Liselore Gerritsen, uit: “Je kunt niet alles hebben”)

Voor v.l.n.r: Sydo v.d. Veer, Andrea Hayema, Jolanda Keizer. Midden: Wieger
de Groot, Richard Bok, Harm Jager, Marrit Bakelaar, Amanda Vlot, Saakje
Wijnja en Rikst Broekhuizen. Achter: de trainers en coaches Harold Piersma,
Jelmer Attema en Frederieke v.d. Lijn. Emma Meyburg ontbreekt op de foto.

Matty Idema bezocht ‘haar’ Armeense kinderen
Altienus en Matty Idema waren
in 1996 gastgezin voor twee
Armeense jongens, die hier
kwamen via Pax Christi Kinderhulp. In Buitenpost was dit
project om de twee jaar, zo ontvingen ze in 1998 nog eens twee
jongens en daarna nog twee keer de leidster van de
groep, die met de kinderen meereisde.
Matty: “Toen de eerste kinderen kwamen, wisten we
weinig van Armenië. We hoorden dat in 1988 een groot
deel van hun stad verwoest was door een aardbeving en
dat alle kinderen van de Pax Christi-groep daarbij één
of beide ouders verloren hadden. Onze kinderen zagen
er slecht en armoedig uit. Ze roken naar houtskool. De
enige verwarming die ze thuis hadden, was een houtkacheltje midden in de kamer en de rook daarvan zat hun
kleren en in hun haar. We konden elkaar niet verstaan.
Met handen, voeten en tekeningen maakten we aan
elkaar duidelijk wat we bedoelden. De kleinste van de
twee wist al wat hij wilde worden: dokter. Hij was niet
bij mijn man weg te slaan in de dierenartspraktijk. Hij
wilde alles zien van zo dichtbij als maar mogelijk was.
We kregen een enorme band met deze jongens, evenals met de twee die een jaar later kwamen – tot op de
huidige dag.”
Drie jaar geleden hebben de Idema’s ‘hun’ kinderen en
de leiding opgezocht in Gyumri, de getroffen stad in het
noorden van Armenië.
“We waren verbijsterd, hoe kunnen mensen wonen in
zo’n spookstad. Na al die jaren zit men er nog tussen
de puinhopen. Veel gezinnen wonen in containers,
waar de hulpgoederen destijds in vervoerd zijn naar
het rampgebied - al heel lang dus. Wat je ziet is een
enorme chaos van aan elkaar gebreide containers,
één-kamer woningen, die ’s zomers heel warm, tot 35
graden worden en ’s winters – 40 graden. Het is moeilijk een weg te zoeken in deze nederzettingen. Er zijn
geen straten. Je valt in kuilen, je glijdt uit in de modder,
je kunt absoluut de weg niet vinden. Er staan nummers op de containers, dat is alles. We hebben twee
dagen moeten zoeken naar de plek waar een van onze
jongens woonde. Maar altijd word je gastvrij onthaald.
Té gastvrij. Je weet dat de buren bijspringen met lekkernijen en dat het aangebodene ver boven het budget
gaat. Toch kan het in hun ogen niet anders dan zo gastvrijheid is heel belangrijk.”
Afgelopen zomer kwam er een noodkreet. Matty: “De
grootvader was ernstig ziek en moest opgenomen
worden in het ziekenhuis. Maar dat kan alleen als je
daar vooraf geld voor neertelt. Gelukkig had men gereageerd op onze belofte dat ze in geval van nood op
ons konden rekenen. Ik kreeg sterk de behoefte om,
behalve de grootvader, allen daar terug te zien. Toen
half september de werkgroep Famtofam naar Armenië
reisde, ben ik meegegaan en heb ik de eerste nacht en

dag met hen opgetrokken”.
Wat is Famtofam? Nadat hier voor de laatste keer, in
februari 2002, Armeense kinderen waren, heeft de
werkgroep besloten om te stoppen met het Pax Christiproject en zelfstandig verder te gaan. De kosten voor
de organisatie en de vliegreis werden steeds hoger en
men vond dat het geld beter besteed kon worden in
het land zelf. Er komen dus geen kinderen meer naar
hier, maar er worden Nederlandse gezinnen gezocht
die een Armeense familie en vooral de kinderen financieel willen ondersteunen (family to family). Vandaar
de naam van de werkgroep. Er zijn nu zo’n honderd
gezinnen die maandelijks een bedrag overmaken aan
hun kind(eren), die hiervan naar school kunnen gaan
en voldoende kleding en voedsel hebben. Er is ook een
aardappel-project opgestart.!
“De eerste dag heb ik meegeholpen met het rooien van
de aardappels. Het was natuurlijk belangrijk om te zien
hoe en hoeveel de opbrengst was. Daarna ben ik veertien dagen op eigen houtje rondgetrokken. Ik sliep her
en der bij families. Overal moest mee-eten en blijven
slapen, maar vraag niet hoe! De hygiënische omstandigheden zijn bar slecht.. Water en elektriciteit zijn zo
af en toe beschikbaar, maar je weet nooit van te voren

wanneer. Het was ontroerend om al die mensen terug
te zien, die ik drie jaar geleden samen met mijn man
ontmoet had. Van sommigen waren de omstandigheden
iets verbeterd, van anderen totaal niet. Het jongetje
dat zo geïnteresseerd was in het werk van mijn man,
studeert inmiddels medicijnen in Jerevan, de hoofdstad
van Armenië. Om op de universiteit te komen moet je
hoge cijfers hebben. Daarvoor zijn bijlessen nodig. Zijn
moeder, die arts is, kon dat niet betalen. Zij werkt in
een ziekenhuis, ik ben met haar mee geweest daarheen. De apparatuur is verouderd en medicijnen zijn
er te weinig. Vaak heeft ze maandenlang geen salaris,
maar ze werkt toch door – uit verantwoordelijkheidsbesef. We zijn bijgesprongen en hij heeft ontzettend
zijn best gedaan. Als je heel hoge cijfers hebt, kun je
namelijk gratis studeren. Dat doet hij nu! Hij woont bij

een tante op een heel klein flatje ver buiten het centrum van Jerevan, waar hij geen eigen plekje heeft om
te studeren. Ik heb hem daar opgezocht... veel trappen
op. De stroom was uitgevallen, ik moest op de tast naar
boven en voorzichtig naar beneden om niet te struikelen. Het was een gelukkig weerzien.”
Twee jongens zijn nu in militaire dienst en één is inmiddels naar Moskou verhuisd. Hij wil er graag studeren. Ik
heb wél de ooms, tantes en hun grootouders bezocht,
bij wie de jongens woonden, een grote familiekring om
mee kennis te maken.”
Hoe komt het dat Altienus en Matty zich zo betrokken
voelen bij Armenië?
Matty: “Niet alleen vanwege de kinderen. We vergelijken het land vaak met Israel. Armenië is ook een land
dat het altijd moeilijk heeft gehad met zijn buren. De
Turken hebben het uitgemoord aan het begin van de
twintigste eeuw. Dat is voor de Armenen onvergeeflijk. Zij kunnen niet begrijpen dat zo’n land als Turkije
toegelaten wordt tot de EU! Zijn ze dan in Europa vergeten wat er met ons gebeurd is? Ook de grenzen met
Georgië en Azerbeidzjan zitten dicht, alleen vanuit Iran
komen mondjesmaat wat producten binnen. Vroeger
reikte het land van de Kaspische tot de Zwarte Zee, had
het zeehavens en eigen grondstoffen, nu heeft het geen
middelen om ook maar iets te produceren en is het zeer
arm. Veel Armenen zijn door de jaren heen uitgeweken
naar Amerika en van deze veelal rijke mensen hebben
ze nu de meeste steun. Zo zijn er nieuwe scholen en
ook een paar flats in Gyumeri gebouwd. Kon je drie jaar
geleden alleen maar iets op straat kopen, nu waren er
ook een paar winkels.”
Matty Idema kan héél veel vertellen over ‘haar kinderen’ en ‘haar land’. Daar is ze nauw mee verbonden. “Ik
houd van hun cultuur. Oude mensen worden er gerespecteerd. Zij hebben meer in de melk te brokken dan
ouderen hier. Een Haersmahiem is daar ondenkbaar.
De oudere generatie blijft een funktie houden binnen
het gezin. En Armenië kent een heel oud Christendom.
In 301 werd het al een christelijk land. Dat heeft hun
cultuur bepaald. Vanuit midden Armenië zie je de berg
de Ararat, weet je wel: van de ark van Noach. Hij staat
evenwel op Turks grondgebied, dat vroeger bij Armenië hoorde. Wat we voor het land kunnen doen, is de
mensen moed inspreken. Ze hunkeren naar bemoediging”.
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Op bezoek bij Transportbedrijf Dijkstra

Een fraaie kleurplaat
door Donny Windsant

Weet jij het?
Waar kun je ‘het ding’
dat hieronder op de foto
staat vinden? Oplossingen voor 1 december in de kopijbus
in ‘de Boekelier”. Er is  5,- te
winnen voor de gelootte winnaar.

Winnaar van de vorige prijsraadsel:
Elisabeth de Groot, de Zeilen 27.
De prijs komt binnenkort naar je toe!

Kom op...

met je ideeën, belevenissen, verslagen of wensen voor deze pagina.
Schrijf ze op en gooi ze in de Binnenste-Buiten-brievenbus in ‘de
Boekelier’. Doen!

Hoe is het op ‘t Heechhof ?
In vorige nummers 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
Quincey John van der Zwan die in Drachten naar school gaat.
Hieronder geeft hij daarover verslag.
Elke ochtend wordt ik door een taxi-busje om 10 voor 8
van huis gehaald om mij naar mijn school te brengen. Deze
school heet ‘t Heechhof en staat in Drachten. Dit is een
school voor speciaal onderwijs. Wij hebben geen groepen
maar wij noemen het onder-, midden- en bovenbouw. Ik ga

Omdat ik later chauffeur worden wil heb ik samen met iemand van de redactie een
bezoekje gebracht aan ‘Niek Dijkstra Transport’. Niek Dijkstra heeft 2 bedrijven.
In Buitenpost heet het bedrijf Niek Dijkstra Transport en het bedrijf in Rotterdam heet het bedrijf ‘Niek Dijkstra Terminals’. Hier worden zeecontainers
vervoerd van en naar Rotterdam. In Buitenpost wordt hoofdzakelijk gereden voor
Enitor BV en ze vervoeren stenen. Dijkstra heeft 14 vrachtauto’s en ongeveer
35 mensen in dienst. Ze rijden niet veel op het buitenland zodat de chauffeurs
alle dagen thuiskomen. De
vrachtauto van het steenvervoer draait meestal dubbele diensten. Dit houdt in
dat als de auto terugkomt,
dan wordt de trailer
losgekoppeld en komt
er een containertrailer
achter. Deze auto vertrekt
‘s morgens om ongeveer 4
uur en is ‘s middags om 5
uur weer terug. Dan komt
er een andere chauffeur op
en vertrekt de auto weer.
Deze auto rijdt gemiddeld 5500 kilometer per
week. In principe moeten
de vrachtauto’s om de
60.000 kilometer worden
nagekeken. Maar dat lukt niet altijd want die steenauto maakt al zoveel kilometers en dan zou die om de 12 weken in de garage staan. Nu worden ze 4 keer
per jaar gecontroleerd en 1 keer per jaar worden ze gekeurd. De vrachtauto’s zijn
begrensd en mogen niet harder dan 80 kilometer per uur. Dit is ook af te lezen
op de tachograafschijf. Ook kan je hierop zien hoeveel kilometer de auto op die
dag heeft gereden, hoe lang hij heeft stilgestaan, de vertrek- en eindtijd. Je kan
er zelfs op zien dat de chauffeur over een rotonde heeft gereden. Natuurlijk staat
ook de naam van de chauffeur er op, de datum, het kenteken, het beginpunt en
de begin- en eindkilometerstand. Bedankt meneer Dijkstra voor dit gesprek en de
rondleiding. Nog ongeveer 10 jaar en dan hoop ik ook chauffeur te zijn.

naar deze school, niet omdat ik dommer ben dan andere kinderen, maar omdat ik mij slecht kan concentreren en ik wat
druk ben. Wij hebben net als op andere scholen ook rekenen,
taal en dergelijke. Ook doen wij leuke dingen zoals: cake
bakken, musea bezoeken, soep en macaroni maken, een middagje vissen. Ook gaan wij regelmatig naar de verkeerstuin.
Er zijn bij ons wel wat regels. Zo moeten we elke middag na
het eten onze tanden poetsen en hebben we elke maand luizencontrole. Soms drinken we ‘s middags gezellig thee met
elkaar, doen toneelstukjes en werken vaak aan een bepaald
thema wat de ouders later ook kunnen bekijken. Om ongeveer
half vier wordt ik weer thuis afgezet. We hebben altijd veel
plezier in de bus.

Pieter Coehoorn
‘het is wel leuk om te winnen...’
In 1999 werd hij officieel gehuldigd door wethouder Hieke
Postma, omdat hij Fries en Nederlands kampioen geworden
was. En toen zijn vader een
prijzenkast voor hem maakte,
wist hij vast niet dat die zo snel
veel te klein zou zijn. In zeven
jaar won Pieter Coehoorn de
ene beker na de andere met een
sport die bij menigeen nationalistische gevoelens oproept:
fierljeppen. Hoezeer hij ook in
zijn sas is met de fraai vormgegeven prijzen, het is hem niet alles; Het beoefenen van de sport
vindt hij belangrijker dan de
bekers die hij ermee wint.
“Ik heb heel vaak gewonnen
met mazzel”, vertelt de 20-jarige
sporter. “Het kan heel raar lopen.
Je kunt vijf wedstrijden heel goed
springen en dan de volgende wedstrijd drie keer een natsprong maken. Fierljeppen is een combinatie
van een aantal sporten. Je moet
eerst heel hard lopen, dan inspringen en heel hoog klimmen. Dan
komt de afsprong. Die kan heel
veel uitmaken. Maar dat kunnen
alle onderdelen eigenlijk wel. Als
de loop verkeerd gaat, weet je al
dat de sprong fout gaat. Dan maak
je een ‘natsprong’. De pols kantelt
tijdens het klimmen. Als je dan niet
over het dode punt heen komt,

moet je loslaten en in het water
springen. Ook met het inspringen
kan het fout gaan. Concentratie is
dus heel belangrijk.”
Pompeblêdshirt
Het enorme aantal bekers wijst
erop dat het met de concentratie van Pieter wel goed zit. Fries
kampioen, Nederlands kampioen,
tweede op de Nederlandse Fierljep Manifestatie en ga zo maar
door. Zijn allereerste wedstrijd,
op zijn dertiende, werd hij gelijk
tweede. Pieter blijft er vrij nuchter
onder. “Het is wel leuk om te winnen. Het hangt er vanaf wat voor
wedstrijd het is. Een Fries Kampioenschap vind ik het leukst. Je
bent dichter bij huis en er is een
heel feest omheen. Ik ben ook
twee keer klassementsleider geweest. Dan sta je na zeven wedstrijden bovenaan en mag je in het
pompeblêdshirt springen. Dat is
wat de gele trui bij het wielrennen
is. Ik heb van anderen gehoord dat
ze erg moesten wennen aan dat
shirt. Ik vind het wel leuk om er in
te springen. Maar de eerste keer
lag er inderdaad meer druk op me.
Ze verwachten meer van je, ze letten er toch op.”
Durven
Fierljeppen is niet zo gemakkelijk
als het soms misschien wel lijkt.

Je moet heel wat in huis hebben.
“Ik kon wel wat hardlopen en
klimmen. Doordat ik op turnen
heb gezeten, was ik lenig en
had ik veel kracht in de handen.
Dat kwam goed van pas bij het
fierljeppen, want je moet je hele
gewicht meesjouwen. Mijn techniek is niet goed, maar ik sprong
altijd heel ver. Dan verander je
dat ook niet. De laatste twee,
drie jaar ben ik wel bezig om
mijn techniek te verbeteren. Het
is heel apart, want je rent zo snel
mogelijk tegen een stok aan. Ik
heb wel mensen gezien die een
aanloop nemen en op het laatste
moment houden ze zich in. Ik zeg
altijd: als je niet durft, moet je het
ook niet doen. Je kunt heel raar
landen. Je moet bijvoorbeeld ook
durven loslaten als je niet over
het dode punt heen komt. Als je
dat niet doet, klap je terug op de
aanloopsteiger. Ik ben zelf een
keer in een heel klein laagje water
terechtgekomen. De coach loopt
altijd achter je aan bij de aanloop
en geeft dan aanwijzingen. Hij
riep: ‘los’, maar ik verstond ‘klimmen’. Dan ben je zo fel. Ik klom
dus door, maar viel uiteindelijk in
het water. Ik had niets gebroken.
Maar er kunnen heel wat ongelukken gebeuren.”

Persoonlijke Record is 17.17 m,
maar ik hoop de achttien meter
eens te springen.”

Op weg naar de top... (foto: eigen foto)

Topje
“Een normale polsstok is elf meter.
Maar je kunt er ook een verlengstukje, een topje, opzetten. Je kunt
dan langer klimmen en dan kun je
verder springen. Niet iedereen
doet dat, want een langere stok
staat langer stil in het water. Je kan
dus langer klimmen, maar je hebt
ook meer kans dat je niet over het
dode punt heen komt en de stok
kantelt. De verste sprongen worden wel met het topje gemaakt.
Als je achttien meter springt, ben
je een goede fierljepper. Mijn

Spectaculair
“Uit het niets kan iemand ineens
zomaar heel ver springen. Iedereen kan het leren. Maar je moet
je eigen gewicht kunnen tillen.
Voor dikke mensen is het moeilijker. Tenger zijn is ook niet ideaal,
dan heb je vaak te weinig kracht.
Normaal gebouwd, dat is het
voordeligste. Maar het gaat er
ook om hoe goed je dat aanpast
in je springen. Veel springers weten het te corrigeren. Fierljeppen
is een heel spectaculaire sport,
de leukste sport die er is. Het
voelt gewoon goed. Ik heb er
nu trouwens minder tijd voor. In
het begin van het fierljepseizoen
ben ik druk met school. Pas aan
het einde van het seizoen begin
ik goed te fierljeppen.” Waarom
hij niet meer zo fanatiek traint? Hij
lacht even: “Dat is de laksheid van
Pieter.”

Rectificatie
Door een opmaakfout is in
de ‘Sportkoppen’ van oktober
de laatste regel van de tekst
weggevallen. Ter completering volgt ze hier:
Dat spanningsveld vind ik
machtig. Sport is emotie.”

Buitenposter ondernemers,
laat ook uw naam hier zien

Hier adverteren werkt,
in uw,
èn het ‘Buitenposter’
belang

Voorstraat 63 - 9285 NP Buitenpost

Pallet-aanbieding

Kattenkrabpaal
van 12,50

voor  4,95

Reismand van 15,50

Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van 10 euro. Deze prijs
wordt ter beschikking gesteld door de adverteerder die als oplossing tevoorschijn komt. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus in De Boekelier voor 1 december 2003. Onderstaande woorden zijn van
links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden, van beneden
naar boven en diagonaal in het diagram verborgen. De letters mogen meer dan
eenmaal gebruikt worden.

voor  12,45

Hamsterkooi

incl. voer, vezel, snack
en hamsternest
van 38,75

voor  29,95

Vogelkooi

incl. schelpenzand, snack en
speeltje van 40,30

voor  32,50
Viskom

incl. visvoer, zuurstofschelp en steentjes
van 22,45

voor  17,45

AANWINST / MELK / SERVICE / DEURBEL / MISSEN / SLAPEN /
ETENSTIJD / MOLEN / TOEKOMST / KROON / MORSE / VETARM
/ LIBEL / RESTAURANT / WASSEN / MARKT / SAP
Oplossing prijspuzzel oktober
De puzzel in het oktobernummer heeft 25 correcte inzendingen opgeleverd.
De oplossing luidde: DE ORIENT .De winnaar is P.H. Wiersema, De Taats 14,
Buitenpost. Hierbij danken wij de sponsor hartelijk voor het mogelijk maken
van deze prijspuzzel.
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• In het Nutsgebouw aan de Kuipersweg werd de laatste les gegeven van de
cursus 1950 – 1951 van de Avondvaktekenschool. Van de 5de klas kon aan 17
leerlingen het diploma worden uitgereikt. Onder de geslaagden voor stukadoor was A. Heidbuurt te Buitenpost.
• Te koop: burgerhuis te Buitenpost. Voor inwoners van Achtkarspelen direct te aanvaarden. Te bevragen bij: B. IJlstra, H. de
Withstraat.
• Op vrijdag 27 april a.s. hopen onze geliefde ouders Y.Rusticus
en O. Rusticus-van der Linde, de dag te herdenken dat zij voor
40 jaar door het huwelijk werden verbonden. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Wegens ziekte geen drukte.
• De vogelwacht hield de eerste vergadering in het seizoen, dit
onder voorzitterschap van de heer F. de Vries. De vereniging telt
bijna 100 leden. In de plaats van de heer J. Zijlstra (niet herkiesbaar), werd gekozen de heer H.F. de Boer. Onder de leden werd
een pols en 2 bloemstukken verloot. Winnaars werden respectievelijk de heren Klaas Bruinsma, E. IJtsma en J. Drenth. Bij de
rondvraag kwamen de tongen los. Besloten werd geen fopeieren
meer in de kievitsnesten te leggen.
• Gevraagd: vaste- of los-vaste arbeider. Greide en bouwwerkzaamheden verstaande. Flinke woning met tuin beschikbaar.
G.P. Bosma, Oost, Buitenpost.
• Notaris Peereboom zal in hotel Klamer op 26 april a.s., ten
verzoeke van de heer J. Pors, provisioneel verkopen de woningen Kerkstraat 18 en 20 te Buitenpost. Tevens boelgoed wegens
vertrek van de heer J. Pors.
• In de vacature van bestuurslid van de Ned. Herv. Evangelisatie
alhier, ontstaan door het vertrek van de heer J.A. Hoeksma, is
gekozen de heer H.J. Fernhout.
• Onder voorzitterschap van de heer H.J. Fernhout hield de Begrafenisvereniging Buitenpost-Lutjepost haar jaarvergadering
in hotel de Roskam. Uit het jaarverslag van de secretaris, de
heer M.P. Leeuwerik, bleek dat de vereniging op 31 december
1950 een ledental had van 871.
• Naar wij vernemen zal het op zondag 27 mei a.s. 45 jaar geleden zijn, dat ds. A.C. Hey, emeritus predikant van de Geref. kerk
van Koudekerke en thans wonende te Buitenpost, het predikantambt in de Gereformeerde Kerken in Nederland aanvaardde.
• Benoemd tot dragers bij de Begrafenisvereniging te Buitenpost:
de heren L. de Haan en J. Molenaar, beiden wonende alhier.

Trammelant in het Veenkloosterbos
In de 19e eeuw was hout een begeerd goed. Er golden nauwkeurige gedragsregels voor. Het zonder toestemming omhakken van bomen en het afbreken van takken, werd beschouwd
als diefstal. Het afsnijden van twijgjes, die moesten dienen als
bezemrijs was evenmin toegestaan. Slechts het sprokkelen van
prikjes (dunne afgevallen takjes) werd door de vingers gezien.
Er waren dan ook geregeld mensen, die de verleiding niet
konden weerstaan om, vooral bij winterdag, er op uit te trekken
om stiekem wat van hun gading op te halen. Onder andere het
bos bij Veenklooster, was
een geschikte plek, waar
wat was te vinden. Volgens gerechtelijke stukken van destijds, had de
eigenaresse, t.w. mevr.
De weduwe Scheltinga,
meermalen geklaagd, dat
“haar bosch gelegen op
de Swadde onder Kollum”
werd geruïneerd door
dieven van hout. Zo gebeurde het dat op 10 december 1823
een drietal mannen uit Buitenpost, Auke Thijsses Adema (63)
met twee zoons Thijs (32) en Anne (28) in genoemd bos “bezig
waren van de bomen het rijs af te snijden en alsoo de bosschen
te ruïneren”. Dit werd gezien door de Kollumer tapper Tjebbe
Boonstra (29) en zijn vrouw Machteltje Broersma, die toevallig
in de buurt waren. Deze spraken de Adema’s op hun daden aan
en zeiden dat de mannen aan het stelen waren. Vader Adema
zei hierop, dat Boonstra dit ook wel eens had gedaan en hij dus
ook een dief was. “Nog bijvoegende dat wanneer zij hen verder
hinderlijk waren, hun het mes, hetwelk hij uit de zak trok, in het
lichaam zoude omdraaien, dat hun de darmen op de schoenen
hingen, of dat zij hun in de Zwadde zouden verzuipen”.
Inmiddels was in Kollum het voorval bij Veenklooster bekend
geworden en gingen “de gerechtsdienaar Veldinga” en de
“dorpswacht Draaisma” op pad om de dieven te achterhalen. In
de buurt van Lutjepost werden ze aangetroffen met een groot
aantal bossen bezemrijs. Op de vraag waar dit rijs vandaan
kwam, was het antwoord: “uit de wal van Gerben Fokkes”. Dit
was echter niet mogelijk, want die woonde in een heel andere
richting. De mannen Adema werden hierna aangehouden. Op
14 januari 1824 stonden zijn in Leeuwarden terecht en ontkenden alles. De veroordeling was een jaar gevangenisstraf. In de
jaren rond 1825 komen de namen van deze mannen veelvuldig
voor in de rechterlijke archieven. Misschien heeft dit een rol
gespeeld bij het bepalen van de strafmaat. In onze ogen van nu
was dit wel een heel zware straf voor het stelen van bezemrijs.
(Bron: Tresoar, Leeuwarden, toegang 16, rol. nr. 2106; Tekst en
foto: Dirk R. Wildeboer)

door Hans Hamers

Dikke keel, niet van het huilen vanwege Erik zijn
mishandeling, maar van de herfst. Nee, huilen
hoeft niet meer. Erik knapt ziender ogen op. Dat
is zeker niet in de laatste plaats te danken aan
de warme belangstelling van zovele klanten van
de Swarte Bes.
Nee, de herfst is de boosdoener van de dikke
keel. Grappig – zo zie je maar in de Schepping –
is er in de tijd van dikke kelen een kruidje dat er
(wel) tegen opgewassen is. Het aardige van dit
grappige is, dat het kruidje alleen op het tijdstip
van de dikke kelen bepaalde sappen produceert
die er het gehele jaar door niet veel zijn.
Ik ben een grote fan van fytosterolen, dat
weet u inmiddels wel. Fytosterolen zijn olieachtige planteigen vloeistoffen, om het simpel
te zeggen. Ze zijn ook vluchtig, dat wil zeggen
wanneer een cellichaam zich opent, ontsnapt de
‘fyto-olie’ snel in de lucht. Een sterol is ook een
hormoonachtige stof. Wat hormonen zijn hoef
ik u niet te vertellen. Plantenhormonen zijn in

wezen het zelfde als mensenhormonen. Ze zijn
van de zelfde Hand, kun je zeggen. De fytosterolen waar ik het nu met u over heb vinden we in
boerenkool en gras. Een cliënt van mij, een boer
uit Groningen, zei van de week, dat de korte
herfst slecht is voor het gras. Hij zal zeker gelijk
hebben vanuit zijn professie bezien, maar vanuit
de mijne zou ik zeggen dat een kort herfstje
juist goed is, in verband met de fytosterolen
wel te verstaan. Het gras heeft nog de kracht
van de zomer en is nog niet echt geteisterd door
de vrieskou en overdreven nattigheid is het ook
bespaard gebleven. De fytosterolen zijn in blakende staat. Wat te doen bij dikke kelen:
Neem een bosje gras, uit een schone berm. Een
handje vol is meer dan genoeg. Kneus het goed
en stop het geheel in een washandje. Leg het
washandje naast uw hoofdkussen in uw bed en
slaap maar lekker. De fytosterolen doen voor u
de rest. De zelfde truc kunt u doen met een klein
stronkje boerenkool; uitermate effectief.
Tot de volgende keer.

Kattenmepper actief
De afgelopen maanden is een kattenmepper
actief in de gemeente Achtkarspelen. Gedurende deze periode werden diverse katten
dood of gewond aangetroffen. De politie sluit niet uit dat er katten vergiftigd of moedwillig mishandeld werden. Inmiddels hebben vier personen,
inwoners van Buitenpost, Kootstertille, Kollumerpomp en Augustinusga
melding of aangifte gedaan van vernieling van hun kat. Naar aanleiding
van de dierenvernielingen en de onrust onder kattenbezitters in Buitenpost voerde de politie half september een buurtonderzoek uit in en rond
de straat De Wiek. Uit dit onderzoek zijn geen nieuwe feiten voortgekomen. Op 11 oktober kreeg de politie een melding van een katteneigenaar
aan de Skoalikkers uit Augustinusga. Hier was een kat gedood met een
pijl uit een kruisboog. De pijl van 40 cm. trof de kat tussen de ogen aan de
voorzijde en was er via de schedel aan de achterzijde weer uitgekomen.
De politie gaat ervan uit dat het een gericht schot was. De politie vraagt
getuigen die in de gemeente Achtkarspelen bijzonderheden in hun wijk
hebben geconstateerd om deze voorvallen te melden via 0900 – 8844.

Bumata
Buitenpost/Twijzel
Bumata is een vereniging van Buitenpost en Twijzel samen. Twijzel
heeft ons eerst gevraagd voor de
Sint Nicolaas-intocht op 22 november. Omdat wij dus ook dit jaar niet
bij de intocht in Buitenpost aanwezig kunnen zijn gaat Bumata op
28 november optreden in de Kerkstraat in Buitenpost om 19.30 uur.
Wij kunnen overigens nog nieuwe
leden gebruiken bij de malletband
en de majorettes.
Voor inlichtingen kunt u bellen naar
tel.nr. 543041 of 543354.

Dorkas voedselactie:

“Je beseft dat je eigenlijk veel te weinig doet”
Op 5 november vertoonden de supermarkten in Buitenpost een vreemd beeld. Op een aantal plaatsen
in de supermarkten zijn de schappen van enkele
niet alledaagse producten leeg. Er is geen gebroken
rijst meer, en ook de pakjes cacao zijn uitverkocht.
Verklaring? De Nationale Voedselactie van Dorcas
Hulp Nederland op 7 en 8 november. Dorcas is een
internationale christelijke hulpverleningsorganisatie,
en verleent noodhulp in gebieden die door natuurrampen, hongersnoden en oorlogsgeweld worden
getroffen.
Dit jaar werd voor de achtste keer de actie gehouden
in Nederland. Deze actie is altijd rond Dankdag, de
eerste woensdag in de maand november, de protestantse dag om God te danken voor het gewas. In het
Noorden deden in totaal 122 kerken, 132 supermarkten en 30 scholen mee. In Buitenpost deden de Fonteinkerk en de Samen op Weg kerk aan de Voorstraat
aan de actie mee. Joke de Jong was coördinator van
de actie van de Fonteinkerk. Wat haar beweegt om
mee te doen? “Elk jaar ontvang ik een krantje van
Dorcas. Daar staan verhalen in van de mensen die
Dorcas helpt. Het grijpt me aan wanneer ik die verhalen lees en die gezichten zie. Dan denk ik: wat zijn
wij rijk”. Vrijwilligers hebben ook dit jaar weer massaal
dozen besteld bij Dorcas; deze zorgt voor de verspreiding van de dozen en de voedsellijstjes. Voor de Fonteinkerk was het moment van inzamelen voor de kerkdienst op woensdagavond. Gemeenteleden kwamen
dozen vol producten brengen. Vrijwilligers pakten de
dozen aan en vulden ze volgens de voedsellijstjes.
Een gezellige chaos vulde de hal en iedereen hielp
mee. Na de kerkdienst werd er gecollecteerd voor het
transport van de dozen naar Oost-Europa. In totaal
werden bijna 100 dozen gevuld. Geeft zo’n actie voldoening aan de vrijwilligers? Joke vindt juist van niet.
“In tegendeel! Je beseft dat we eigenlijk veel te weinig
doen. Het hele jaar door leven wij hier, en kunnen we
van alles kopen, en dan hebben we maar één actie.
We zijn nu ook bezig meer acties te hebben elk jaar.
Zo organiseren we een paar keer per jaar kledingacties. Als je eenmaal hebt meegedaan, dan werkt het
eigenlijk wel verslavend”. Op zaterdag 8 november
begon de distributie van de verzamelde dozen in deze

regio. In het gebouw van Wetterskip Fryslan (tegenover de Swadde) worden de dozen opgeslagen. Daar
zullen vrijwilligers de komende weken de producten
op soort inpakken. De dozen die al gevuld zijn gaan
naar een opslagplaats in Drenthe. Op 9 december zal
een groot konvooi vertrekken van Wetterskip Fryslan
direct naar de vragende landen in Oost-Europa. Zo’n
20 chauffeurs hebben al aangegeven te willen rijden.
Wetterskip Fryslan biedt deze opslagplaats al een
aantal jaar kosteloos aan. Helaas komt hier per 1 ja-

nuari een einde aan, omdat deze het gebouw verkocht
heeft. Dit is een vervelende situatie voor Dorcas. Regiovertegenwoordiger Klaas Boersma is dan ook op
zoek naar een andere opslagruimte: “Buitenpost heeft
een zeer gunstige centrale ligging in het Noorden. Het
zou ontzettend jammer zijn wanneer we hier geen opslag meer hebben. Misschien weet iemand hier iets
voor ons?” Wie Klaas kan helpen, kan contact opnemen op tel: 0512-538208. Deze actie is elk jaar weer
een succes, mede dankzij alle vrijwilligers die zorg
dragen voor het inzamelen en distribueren van dozen
vol producten voor een niet alledaagse voedselactie.
Joke had trouwens nog een mooi gezegde van Moeder Theresa: “Het is pas echt met liefde gegeven, als
je zoveel geeft dat het je pijn doet”.

