
Stil-leven

Vorige maand kon u lezen dat de redactie van ‘de Binnenste Buiten’ werd 
uitgebreid. Echter, per 1 januari verhuist een ervaren redactielid naar 
Zwolle. Het correspondent-schap is gelukkig nog wel mogelijk, maar de 
plek in de redactie moet ze opgeven. En wij blijven achter, met opnieuw 
de handen in het haar…

En zo wil het nog steeds niet echt vlotten. Dat gaven we vorige maand 
ook al aan. Werd in 2001 de redactie versterkt met maar liefst vijf nieuwe 
leden, dit jaar moest de redactie het met één nieuw redactielid doen. En 
elke maand treffen we een maar zuinig gevulde kopijbus. Buitenpost lijkt 
wel wat te dommelen Tijdens de laatste redactievergadering hebben we 
besloten de volledige kinderpagina voorlopig op te schorten. ‘Pagina’ was 
de laatste edities al niet meer niet het juiste woord, A-viertje kwam dichter 
in de buurt. We willen nog steeds graag een hele pagina vullen, voor en 
door kinderen gemaakt, maar daarvoor wordt er nog te weinig door de 
doelgroep gereageerd. Toch weten we dat de Buitenposter jeugd niet 
stilzit. Er zijn genoeg kinderen die sporten, een hobby hebben of gewoon 
wat te melden hebben. Bijvoorbeeld of ze iets leuks meegemaakt hebben 
of misschien willen ze alvast bekendmaken wat ze later willen worden. 
U weet ‘t, het begint immers met ambitie. Wanneer wij weer het nodige 
binnen krijgen, zal dat natuurlijk worden geplaatst. En wanneer dat leuk 
of nodig is, komt er een redactielid langs om een kijkje te nemen. Wie van 
de kinderen durft?

Daarnaast lijkt het ons ook eens tijd dat de mannen in actie komen. De 
laatste twaalf nieuwe redactieleden waren allen vrouwen. En kom nu 
niet met: “die zijn beter met nieuwtjes”, want de meeste onderwerpen en 
ideeën komen bij mannen vandaan. Welke man kan een positieve bijdra-
ge leveren aan de krant en in het bijzonder aan de redactie? (Dit betekent 
overigens nadrukkelijk niet dat vrouwen niet mogen reageren.)Wij weten 
dat ‘de Binnenste Buiten’ gewaardeerd wordt, maar zonder input geen 
output, oftewel: niks in onze (kopij)bus, niks door uw bus. Onze nieuw-
jaarswens voor alle dorpsgenoten: Schroom niet, en laat ons gewoon 
weten wat de Buitenposters ondernemen en waar ze over willen lezen. 
Buitenpost stil? Buitenpost leeft!

De Binnenste Buiten
Een maandelijkse uitgave van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Buitenpost
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(tekening: Donny Windsant)

Het is een goede gewoonte dat Plaatselijk Belang 
Buitenpost en de gemeente Achtkarspelen regel-
matig overleggen over plaatselijke zaken. Op 19 
november was het voor een delegatie van PBB 
samen met het bijna complete college van B&W en 
de gemeentesecretaris weer zover. Het resultaat 
van de bespreking was voor ons niet onmiddellijk 
iets om vrolijk van te worden. Wij gaan maar uit 
van de waarheid van het aloude motto: ‘alle goede 
dingen komen langzaam’.

Tijdens de bespreking werd wel duidelijk: de komende 
bezuinigingen van 1,5 miljoen euro op het gemeen-
telijk budget hangt voortdurend als een dreigende 
knuppel boven alle ideëen en initiatieven. Daarnaast 
is de gemeente met handen en voeten gebonden aan 
regelgeving en tegengestelde belangen: een situatie 
die het verlanglijstje van PBB weinig kansen biedt. In 
vogelvlucht volgen hier de afgewerkte punten.

1. Tekort aan huurwoningen
Een oplossing voor het grote gebrek aan huurwonin-
gen in ons dorp is op korte termijn niet te vinden. Extra 
uitbreidingslocaties zitten er niet in, alleen inbreiding 
(onbebouwde terreinen in het dorps) is mogelijk. Afge-
zien van enkele woningen die door de SWA op  ‘Mûne-
wyk’ in gebruik genomen gaan worden, is er weinig 
verlichting te verwachten. Zijdelings werd opgemerkt 
dat gestapelde bouw in de wat verdere toekomst ook 
in Buitenpost meer gemeengoed zal gaan worden.
2. Regionaal centrumschap
Nog steeds geen duidelijkheid over de toekomstige 
status van het regionaal centrumschap van Buiten-
post. De gemeente-visie ‘Sterk op eigen wijze’ die 
kort geleden aan de Provincie gepresenteerd werd 
is positief ontvangen. Het is mogelijk dat Fryslân met 
een alternatief zal komen bijvoorbeeld in de vorm van 
een gezamenlijke status met Kollum.
3.Ontsluiting van de Swadde

Hier viel gelukkig wat positiefs melden. Samen met de 
revitalisering in het komende voorjaar zal ook begon-
nen worden met de aanleg van een oostelijke ontslui-
tingsweg van het industrieterrein. Het grote belang 
was aanleiding om de uitvoering, los van zekerheid 
over de aanleg van de rondweg, door te zetten.
4. Parkeren station
Voor de langdurige kwestie van de parkeerproble-
matiek in het Stationskwartier is nog steeds geen 
duidelijke oplossing in zicht. De gemeente werkt aan 
alternatief voor de tot dusverre gepresenteerde, en 
onhaalbaar gebleken, ideëen.
5. Dorpsbewegwijzering
PBB heeft zich het afgelopen jaar ingespannen om 
een goed bewegwijzeringsplan te maken; dat nu 
eigenlijk vraagt om uitvoering. Wethouder Van der 
Veen maakte duidelijk dat daarvoor bij de gemeente 
de komende tijd geen geld beschikbaar is. PBB zal 
toch proberen de middelen ervoor te vinden..
6. Bewegwijzering voor ‘de Swadde’
Met de komende revitalisering van het bedrijventerrein 
zal dit punt worden meegenomen.
7. Skatebaan
PBB dringt aan op snel handelen door de gemeente. 
Zeker omdat de aanleg daarvan op het industrieter-
rein tot de goede opties hoort, en dus meegenomen 
zou kunnen worden in de revitalisering, is dit nodig. De 
gemeente belooft er spoedig werk van te maken.
8. Onderzoek naar skeelerbaan
De gemeente ziet geen noodzaak voor een skee-
lerbaan in ons dorp. De kort geleden gerealiseerde 
voorziening in Zwaagwesteinde is ook voor inwoners 
uit ons dorp een goede optie.
9. Nijenstein
De gemeente heeft nog steeds vertrouwen in een 
goede uitkomst van haar zoektocht naar een goede 
gebruiker. In januari is de inschrijving van potentiële 
gebruikers afgelopen, deze loopt goed dus is de kans 
groot dat dan besloten kan worden over de invulling.

Don(ny) Quichotte
In de ogen van onze ‘huistekenaar’ heeft dit blad een en ander gemeen met de bekende  
romanfi guur. Toch blijven we ons stokpaardje berijden. We hopen u volgend jaar in goede 

gezondheid en met dezelfde voornemens nogmaals 11 maal te kunnen begroeten.

Van de redactie
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 nummer:

 Overleg PBB
en de gemeente
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 De Foto:
Cees Tillema

  “wenskaarten”

Verslag van het overleg tussen gemeente en PBB
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Van de bestuurstafel

Op woensdag 3 december waren we weer bijeen voor de laatste 
vergadering van het jaar 2003. Een drietal bestuursleden hadden 
afgezegd: wegens ander werk, wegens ziekte en de derde zat in 
het buitenland. Zo tegen het eind van het jaar heb je vaak toch al 
een ‘ietsie anders’ gevoel dan normaal en als er dan ook nog drie 
mensen niet zijn terwijl je bovendien afscheid gaat nemen van twee 
bestuursleden... Maar er waren ook leuke dingen voor de aanwe-
zigen om aan te horen, waarschijnlijk kunnen we (begin) volgend 
jaar nog een nieuw bestuurslid welkom heten!
Op 19 november hadden we een bespreking met B&W over Bui-
tenpost en/of haar inwoners. Dat de ambtelijke molens langzaam 
draaien wisten we al lang en dat gevoel wordt, jammer genoeg, 
door deze bijeenkomsten niet weggenomen. Toch menen we dat 
het nut heeft om regelmatig over alles wat ons bezig houdt, van 
gedachten te wisselen. Zo zijn we erg benieuwd of er nu eindelijk 
een beslissing valt over ‘Nijenstein’, temeer daar er ook op zakelijk 
gebied enige vergaderingen in de buurt op stapel staan. Eén van 
onze leden zal hierin met de Gemeente meepraten en meedenken, 
is de bedoeling.
De Binnenste Buiten is ondergebracht in een stichting. Het is de be-
doeling dat het blad daar, wat betreft de financiën beter van wordt. 
De krant wordt wel gewaardeerd, ook buitenstaanders die hem toe-
vallig in handen krijgen hoor je dan zeggen: “Wat een mooi blad”. De 
financiën van PBB zien er gezond uit, wel is het van belang steeds 
de vinger aan de pols te houden wat betreft de advertenties en de 
opbrengst daarvan. We merken dat het niet alleen regeringen zijn 
die willen (en moeten) bezuinigen! Een aanvraag om een bijdrage 
uit het Leefbaarheidsfonds leverde nogal wat discussie op en ook 
omdat er drie mensen niet aanwezig waren, werd besloten dit punt 
voor de volgende vergadering opnieuw op de agenda te zetten. Uit 
een verslag van de Gemeente over dit Fonds bleek dat over het 
jaar 2002 slechts drie van de elf dorpen het gehele beschikbare 
bedrag van  4100,- hadden besteed. Het bedrag mag namelijk 
ook gereserveerd worden voor duurdere zaken en dat doen som-
mige dorpen dan ook. Op Lutkepost gaat het op 1 januari dan toch 
echt gebeuren: de vervuiler betaalt. De tarieven kunt u vinden op 
de Gemeentelijke Info-pagina van ‘de Feanster’, en daarop staat 
ook te lezen dat de afvalstoffenheffing voor een gezin met 6 euro 
naar beneden gaat. Ik hoop dat ik het bij het verkeerde eind heb 
maar ik meen ook ergens gelezen te hebben dat diezelfde heffing 
met ingang van 1 januari met 12 euro verhoogd gaat worden? Het 
goedkoopst ben je trouwens uit door een aanhangwagen achter je 
fiets te koppelen en daarmee naar Lutkepost te rijden, daar is geen 
tarief voor ingesteld.
Van 3VO (voorheen Veilig Verkeer Nederland) kregen we een 
formulier met het verzoek om hierop eventuele 
knelpunten in het verkeer in en rond Buitenpost te 
willen aangeven.
En toen was het moment van afscheid aangebro-
ken: Petra Plantenga en Henk Koning gingen ons 
verlaten, bloemen en een kleinigheid en veel dank 
namens Buitenpost en haar inwoners voor het werk 
dat ze gedaan hebben.
Tenslotte: gezegende Kerstdagen en een gelukkig 
en vooral gezond 2004 gewenst.

Namens het bestuur, Sytze Harders
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De Binnenste Buiten is een uitgave 
van de Vereniging voor Plaatselijk 
Belang Buitenpost. PBB is verant-
woordelijk voor de inhoud van deze 
krant en is dienaangaande aan te 
spreken als bestuur en als rechts-
persoon.

Oplage: 2500 exemplaren

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

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

Contactpersoon redactie:
J. Kootstra, tel. 0511 541322

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

Vragen en klachten over de bezorging: 
J. 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 3 januari 2004. 
De volgende editie verschijnt 

in week 4.
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 Vanaf maart zal de afdeling Burgerzaken 
op het gemeentehuis ook geopend zijn op 
donderdagavond. In plaats van 18.00 
gaat dan om 20.00 uur de deur op slot. 
De verruiming van de openingstijd kost 
3200 euro.
 Als oplossing voor de parkeerproblema-
tiek bij het station is aankoop van het voor-
malige overslagterrein bij het NS-station 
door de gemeente geen optie. Wel kan 
de grond gehuurd worden, voor 4 euro 
per vierkante meter. De gemeente vindt 
dit te duur.
 De maximum-snelheid van 30 km op 
de wegen binnen de bebouwde kom blijft 
gehandhaafd. Er is één uitzondering:  een 
deel van de Kuipersweg gaat terug naar 
50 km.
 Het platform WVG en Ouderenbeleid 
Achtkarspelen is tegen verplaatsing van 
zorginstelling ‘t Stip van de Kerkstraat naar 
het gemeentehuis. In hun ogen betekent 
dit een verslechtering en afbraak van de 
dienstverlening.
 De gemeente wil geld zien van brengers 
van particulier afval op het milieuterrein op 
Lutkepost. Voor afval in een personenauto 
moet 8 euro betaald worden, voor een 
aanhangwagen 15 euro en voor een tan-
demasser 35 euro.
 Het al vijf jaar lang leegstaande deel van 
de winkelpanden aan het Nijensteinplein 
wordt binnenkort in gebruik genomen. ‘De 
Boekelier’ en drogisterij ‘Balsemien’ zullen 
elk een deel ervan benutten.

Gevonden in het dorp 2 
sleutels hangend aan een 

wit doosje. Wie dit verloren 
heeft kan het terugvragen 

op Molenerf 65, 
tel 0511-542885

Krite spilet noch ien kear
‘Kat op ‘t Spek’

Op sneon 10 jannewaris spilet de Krite fan Bûtenpost 
de klucht ‘Kat op ‘t Spek’ noch ien kear yn ‘de Point’. 
Nei twa folle junen, wier der koe gjin kop mear by. De 
ferwachting is dan ek dat er dizze jun in protte minsken 
noch delkomme. It begjin is om 20.00 oere. Kaarten binne te keap by ‘the 
Point’ as juns oan ‘e seal.

Maskelyn brengt
toppers fan eigen grun
Op zaterdag 31 januari betreden een 
aantal toppers uit Friesland het 
podium van The Point in Bui-
tenpost. Gurbe Douwstra, Gryt 
Wiersma en het duo Turns zijn 
allen bekend van Radio Fryslân. 
Gurbe is de bekende Friese 
troubadour, Gryt Wiersma vooral 
bekend van haar optreden met 
Teake van der Meer en Minze 
Dijkstra. Het duo Turns is stee-
vast op straatfestivals te vinden 
en ook bij Aaipop waren ze aan-
wezig. Een zeer divers aanbod 
dus, met nog een extraatje. De 
Buitenposter trekzakkengroep 
De Wâldteppers brengt een 
aantal hoogtepunten uit haar re-
pertoire ten gehore. We rekenen 
op een sfeervolle avond. !

Kerstnachtdienst in de sporthal
Na zeven jaar van afwezigheid, wordt dit jaar de kerstnachtdienst op 24 
december weer gehouden in sporthal “de Houtmoune” te Buitenpost. Het 
is een gezamenlijke dienst van de Gereformeerde kerk en de Hervormde 
gemeente waarin ds. G.P.E. van Helden de voorganger zal zijn en is mede 
voorbereid door de SOW evangelisatiecommissie. Het is een bijeenkomst 
met veel muziek, koor- en samenzang van bekende advents- en kerstlie-
deren. Brassband “Concordia” zal deze dienst muzikaal begeleiden, de 
band staat onder leiding van de heer H. Sibma. Het interkerkelijk man-
nenkoor uit Haulerwijk verleent eveneens haar medewerking aan deze 
bijeenkomst. Dirigent van dit koor is de heer J. Kuperus. Gezamenlijk 
willen we ons voorbereiden op het komende geboortefeest van onze Heer 
Jezus Christus. We nodigen u hierbij allen hartelijk uit. 

Kerstconcert Vocaal Ensemble 

Zondagavond 21 december geeft het Vocaal Ensemble onder lei-
ding van Marleen Miedema een sfeervol kerstconcert in de Ne-
derlands Hervormde Kerk. Uitgevoerd zullen worden diverse 
prachtige Christmas Carols, maar ook koralen uit het Weihnachtso-
ratorium van Bach, Adventi ének van Z. Kodály, Ave Maria van I. Stra-
winsky, Es ist ein Ros entsprungen van M. Praetorius (1571-1621).
Dit is nog maar een greep uit ons zeer gevarieerde programma.
De organist Chris de Vries zal tot onze grote vreugde weer zijn medewer-
king verlenen. Aanvang: acht uur ´s avonds. Mocht u verhinderd zijn dan 
kunt u hetzelfde programma ook bijwonen op zondagmiddag 21 decem-
ber om 15.00 uur in de Nederlands Hervormde Kerk in Anjum of zondag-
avond 14 december in de Nederlands Hervormde Kerk te Kootstertille. 
Toegang is gratis, bij de uitgang is wel een collecte ter bestrijding van 
de kosten. Wij hopen van harte u op één van de concerten te mogen 
begroeten!

Overleg gemeente-PBB - vervolg van pagina 1
10. Wijkagenten
De werkdruk bij de politie stagneert het wijkgebonden politiewerk. Voor de 
toekomst zal veel afhangen van het Rijk of het van de grond  zal komen.
11. Inritten fietspaden Bernhardlaan
In het verleden werd toegezegd dat de trottoirbanden bij de glas en 
papier-containers aan de Bernhardlaan vervangen zouden worden door 
op- en afritten. Het blijkt dat  uit oogpunt van verkeersveiligheid ze er nog 
steeds niet zijn. De gemeente neemt de zaak opnieuw onder de loep.
12. Dorpswachten
Ze zijn er nog steeds, werd gemeld, maar hoe lang nog is de vraag.
13. Straatvegen 
Het afgelopen jaar viel het op dat het vegen van de straten minder vaak 
gebeurde. Van der Veen erkende dat door een overgang naar een andere 
werkwijze ‘dit punt het laatste jaar problemen opgeleverd heeft’. Nu de 
zaken weer op orde zijn zal deze kwestie tot het verleden gaan behoren.
14. 30-kilometer zone
De meeste zones blijven gehandhaafd, afgezien van een deel van de 
Kuipersweg. De indruk is dat het zeker enig resultaat opgeleverd heeft 
voor de verkeersveiligheid.
15. Verkeers-remmende maatregelen Bernhardlaan
Deze zullen, ondanks op- en aanmerkingen, zo gehandhaafd blijven.
16.Parkeren rond Mejontsmaveld
Naar aanleiding van klachten van buurtbewoners over overlast van par-
kerende auto’s tijdens grote activiteiten op het Mejontsmaveld heeft de 
gemeente verschillende maatregelen genomen. Eén daarvan is gebruik-
making van ‘verkeersregelaars’ die het bezoekende publiek sturen
17. Leefbaarheidsfonds
Nogmaals vroeg PBB aandacht voor de, in haar ogen, onevenredige 
verdeling van het Leefbaarheidsfonds over de dorpen van Achtkarspelen. 
Een beloofde evaluatie over het gebruik van het Leefbaarheidsfonds moet 
nog steeds komen, en is afhankelijk van het initiatief van de gemeente-
raad. De gesprekspartners lieten blijken niets te zien in een verandering.
18. Bezuinigen op gesubsidieerde instellingen
Snijden in de budgetten van instellingen is onvermijdelijk na 2004. PBB 
dringt er bij de gemeente op aan het belang van diverse zaken goed te 
overwegen. De prioriteiten van het welzijnswerk  blijven voor de gemeente 
op het terrein van jongerenwerk en de ouderenzorg liggen.
19. Het Achtkant
De gemeente is op de hoogte van de ontevredenheid die er bij welzijns-
instellingen heerst over het diverse bestuurs- en beleidskwesties met 
betrekking tot welzijnsorganisatie ‘het Achtkant’. De gemeente is nog in 
overleg met die organisatie over de toekomstige samenwerking.

Piepende fietsbanden onder-
breken de overpeinzingen 
van Boaite. Buiten adem stapt 
Binne af en stamelt: ”Het staat 
er niet meer!” “Waar heb je het 
over”, zegt Boaite. “Die nieuwe 
parkeergarage, natuurlijk. Ik 
ben wezen kijken hoe het naast 
het gemeentehuis er bij stond. 
Ik vond het zo knap dat ‘ie d’r zo 
snel stond en nou is ‘ie alweer 
afgebroken”. Binne schudt zijn 
hoofd: ”dat ding heeft d’r nooit 
gestaan, het was maar een 

geintje van de dorpskrant.” 
Misprijzend steekt Boaite een 
sigaartje aan: ”Flauw hoor zo 
iets, je ken een foto niet eens 
meer vertrouwen”. Binne knikt: 
“Maar het mooie is, ze wilden 
die plaat er niet eens in hebben. 
Er valt even een stilte terwijl 
Binne nadenkt, “hoe weet jij 
dat nou?”. Boaite knikt triom-
fantelijk, “die fotograaf was 
hier om een prentje te maken 
van ons bankje. Ik zit erbij, en ik 
zeg zo ‘lukt het?’. Zegt de man 
tegen mij: ‘Ja hoor, dit lukt nog 
wel. Maar ik heb thuis nog iets 
liggen wat helemaal niet kan. 
Ik zeg: wat bedoel u? Zegt hij: 
ze willen een nep-foto van een 
parkeergarage, bij het Stati-
onsplein, onder de grond. Ik 
heb alles geprobeerd, maar ‘t 
wil niet - ach, ik bedenk wel wat! 
Ik denk maar: Waar een wil is, 
is een rondweg. En als Van der 
Veen het wil is er ook nog een 
parkeerplek.”

Binne Lutje en Boaite Post



Wie zijn wij?
Atb administratie & adviesburo is een jong 
administratiekantoor gevestigd in het centrum 
van Buitenpost. ATB is met name gericht op 
het Midden- en Kleinbedrijf, maar verleent ook 
diensten aan particulieren. 

Onze klanten hebben een naam, het liefst een 
voornaam.

Wat doen wij?
Verzorging van:   Administraties
 Jaarrekeningen
 Salarisadministratie
 Fiscale werkzaamheden
 Financiële analyses
  (verhuizingen, 
  investeringen, etc.)

Ondersteuning bij: Start van een onderneming
 Voeren van een boekhouding
 (ook in uw bedrijf)

Aangifte van: Inkomstenbelasting
 Vennootschapsbelasting
 Loonbelasting
 Omzetbelasting

Waarom ATB?
ATB is een klein bedrijf met een grote 
deskundigheid. Mede door ons netwerk van 
specialisten kunnen wij kwaliteit bieden op vele 
gebieden tegen een lage prijs. Wij kijken verder 
dan de cijfers en zijn uw partner in bedrijfsvoering.

Interesse?
Bel voor een afspraak of loop even binnen 

Bezoekadres:  Kerkstraat 76, 9285 TB Buitenpost
Postadres:  Postbus 24, 9285 ZV Buitenpost

Telefoon:  0511 - 543919
Fax:  0511 - 543094

Roel Wijma:  
06 - 24502362
Eddy Terpstra: 
06 - 5170073
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rubriek: Jannie Jensma-Dijkema
foto’s: eigen foto’s / A. van Lune / redactie   

Familie de Jonge: Gepke, Geert en hun 7 kinderen 
In de Ruiterstraat woont de 
familie de Jonge - met z’n 
negenen zijn ze negen en-
thousiaste mensen: ze heb-
ben een groot huis, zeggen 
ze – zes slaapkamers en een 
grote leefruimte. Ze vertel-
len over hun leven. Jannie 
Jensma-Dijkema luisterde en 
schreef. 

Met z’n allen zitten ze om de tafel, 
Derk, de oudste zoon zit op het 
bankje van het orgel, Hendrik, de 
jongste zoon, groep zes,  loopt zo 
nu en dan heen en weer, maar hij 
hoort alles; iedereen is betrok-
ken en telkens klinken er lach-
salvo’s door de kamer. Gezellig, 
geen spanning. We spreken af, 
dat iedereen iets over zichzelf 
vertelt en dat er één persoon te-
gelijk aan het woord is.

Hoe reilt en zeilt jullie huis-
houding en wie doet het 
werk?
Dat doen we met elkaar. We 
maken een rooster van de werk-
zaamheden: afwassen, afdro-
gen, de kamer doen; ieder mag 
zelf zijn naam invullen, als hij er 
maar voor zorgt dat hij in twee 
weken acht maal een taak ver-
vuld heeft. Iedereen zorgt voor 

zijn eigen kamer en op zaterdag 
werken we met z’n allen. Dan 
krijgt alles een extra beurt, bij-
voorbeeld alles wat aan de wand 
hangt moet afgenomen worden. 
Hendrik zit nog niet in het rooster, 
hij zit nog op de basisschool.
En wie kookt het eten?
Dat doen we om de beurt. We 
hebben dus een gevarieerd 
menu. Zuurkool koken we niet, 
want dat lust niet iedereen, ver-
der maken we geen uitzonderin-
gen. Iedereen vindt alles lekker. 
Vader kookt vaak op woensdag, 
bovendien haalt hij op zaterdag 
de boodschappen; moeder kookt 
één keer in de week. Trijntje Jo-
hanna: en dan eten we patat, ha, 
ha, ha.
Moeder Gepke: Ik ben kleuter-
leidster. Al mijn kinderen hebben 
bij mij in de klas gezeten. Het 
vergaderen en het ouderbezoek 
werden mij op de duur teveel en 
daarom heb ik nu een andere 
baan. Ik werk aan het Gomarus 
College in Groningen. Daar ben 
ik huishoudkundig assistent op 
de afdeling Zorg en Welzijn. Ik 
doe de linnendienst, zorg voor 
de inkopen voor het koken op de 
VMBO-opleiding en beheer de 
financiën die hiervoor nodig zijn. 

´s Morgens om half negen neem 
ik de trein, ́ s middags ben ik op 
tijd thuis om Hendrik uit school 
te halen.
Thuis zorg ik voor al het was- en 
strijkgoed. Ik zorg ervoor dat ie-
dereen schoon en netjes de deur 
uit gaat. Ik haal geen kleren van 
de kamers. Ieder moet zijn spul-
len binnenste buiten in de was-
mand leggen.
Vader Geert: Ik werk bij de Post-
bank in Leeuwarden. Ik ga met 
de trein heen en weer. ́ s Avonds 
doe ik een studie HBO-Informa-
tica. Verder zit ik nog in de kerke-
raad. Derk: ´s Nachts snurkt hij 
nogal, maar dat is een constant 
geluid en dan hoor je het niet 
meer.

Is het moeilijk om zeven kin-
deren op te voeden?
Vader Geert: Dat is een grote ver-
antwoordelijkheid. We zijn open 
voor elkaar, dat is belangrijk. 
We zeggen alles tegen elkaar en 
lopen niet met moeilijke gedach-
ten rond. We kennen elkaar goed 
dankzij onze openheid. De Bijbel 
is onze richtingwijzer. Daar pra-
ten we veel over. Na het eten le-
zen we een gedeelte uit de Bijbel 
en daar praten we dan met elkaar 
over. Soms heel lang. We heb-

ben het erover wat het betekent 
om als christen te leven. Als ik ‘s 
avonds uit mijn werk thuiskom, 
moet ik even rustig zitten. Als 
iedereen meteen met zijn ver-
haal komt, wordt het me op dat 
moment even te veel. Maar dan 
gaan we eten. Voordat we opge-
schept hebben, heeft iedereen 
zijn verhaal gedaan. We praten 
dan allemaal door elkaar en het is 
een enorm lawaai. Hendrik: maar 
ik hoor alles. Ik ook, zeggen de 
anderen, ik hoor ook wat aan de 
andere kant van de tafel gezegd 
wordt. Derk: we ontwikkelen ab-
surde gaven, door te praten en te 
luisteren tegelijk. Dan wordt er 
gebeden en verloopt de maaltijd 
rustig. ’s Zondags gaan we twee 
maal naar de kerk. Iedereen 
gaat. Dat is niet een kwestie van 
moeten, maar van mogen. Voor 
Hendrik duurt het wel eens wat te 
lang. Toch is het verbazingwek-
kend wat hij ervan opsteekt. De 
preek is vaak aanleiding voor een 
gesprek.

Zijn er wel eens conflicten en 
hoe lossen jullie die dan op?
Vader Geert: Conflicten niet. Dat 
is teveel gezegd. Wel eens ruzie 
natuurlijk. Nooit lange ruzies. 

Ik voel mezelf geen 
gezagsdrager. Dat 
vind ik niet een goed 
woord. Derk: Mijn 
vader staat wel bo-
ven mij. Hij contro-
leert mijn handelen. 
Eigenlijk coachen 
we elkaar met zijn 
allen. We hebben al-
lemaal dezelfde sta-
tus. Niemand heeft 
meer in de melk te 
brokkelen, omdat 
hij bijvoorbeeld 
ouder is. Dat geldt 
niet. We zijn gelijk 
voor elkaar. Hendrik 
krijgt wel meer com-
mentaar, omdat hij 
de jongste is. ´Daar 
staat tegenover 
dat hij ook verwend 
wordt´, zegt Aukje 
en slaat haar arm om hem heen.

Wat doen jullie allemaal?
Aukje: ik werk hier op het post-
kantoor. Ik sta elke dag om half 
zes op, omdat ik de postbussen 
klaar moet maken. 
Derk: ik ben postbode. Na het 
gymnasium aan het Gomarus 
College heb ik twee jaar theo-
logie gestudeerd, maar dat was 

niet de goede studiekeuze. Nu 
denk ik na over wat ik wil. Ik ga 
weer studeren. Verder ben ik 
een van de vijf organisten van 
de Fonteinkerk. Thuis oefen ik 
op het orgel in de kamer, met een  
koptelefoon op natuurlijk. Ik heb 
les van een vriend. Computeren 
vind ik leuk.
Gepke: Ik zit op het Menso Al-
ting College en doe daar de SPW 
(sociaal pedagogisch werk) op-
leiding. Ik vind het een leuke op-
leiding, alleen je moet alles zelf 
doen. We krijgen geen les. Dat 
noemen ze ’natuurlijk leren’. Ik 
vind dat moeilijk. Op mijn kamer 
knutsel ik veel. Ik heb als taak om 
kaarten te sturen aan zieke en 
oude mensen van de kerk. Dat is 
leuk. Ik ga naar catechisatie en 
vereniging. Daardoor ken ik veel 
mensen. Op school heb ik veel 
vrienden.
Taede: Ik word netwerkbeheer-
der. Om half acht ga ik met de 
trein naar Leeuwarden. Ik vind 
het leuk om binnen in de com-
puter te kijken. Thuis computer 
ik ook veel en ik pruts met com-
puters.
Geert: Ik zit in de derde klas van 
het VWO van het Gomarus Col-
lege. Alle leraren zeggen dat ik 
een rustige jongen ben, maar 
thuis ben ik de drukste. Aukje:  
Hij wil altijd nog voor het eten 
zijn huiswerk af hebben. Geert:  
Ja, dan kan ik na het eten andere 
dingen doen, op het keyboard 
spelen bijvoorbeeld. Taede: Hij 
besteedt van ons allen de meeste 
aandacht aan zijn huiswerk. 
Derk: Hij is de enige die goed kan 
registreren als ik orgel speel. Met 
hem kan ik communiceren terwijl 
ik speel. Dat gaat heel snel. Hij 
moet op de tel het register open 
of dicht doen, daar is hij precies 
in. Aukje: Hij kan goed onthou-
den. Hij weet uit zijn hoofd welk 
register hij moet pakken en wan-
neer. Hij kan ook goed skeeleren, 
heel snel. Taede: Hij heeft de 
meeste discipline. Hij houdt ook 
in de gaten of de dingen volgens 

planning verlopen, hij let op of al-
les gebeurt.
Trijntje Johanna: Ik doe de oplei-
ding MBO-V(erpleegkunde) aan 
het Menso Alting College. Dit jaar 
studeer ik af. Mijn hobby? Dat is 
mijn vriend. Vader Geert: en die 
neemt nogal wat tijd!
Hendrik: Ik zit in groep 6 van de 
Fonteinschool. Ik ben op school 
anders dan thuis, veel stiller, ver-
legen. Op het plein loop ik vaak 
alleen. Dan heb ik de rust. Taal 
vind ik het leukste vak. Als we 
een verhaaltje moeten schrijven, 
hebben de anderen vier regels af 
en ik vier bladzijden, maar er zit-
ten wel veel spelfouten in. Aukje: 
Hendrik kan heel goed spelen. 
Na schooltijd speelt hij met zijn 
vrienden buiten, in de kamer 
heeft hij fantasiespeelgoed. 
Moeder Gepke: Hendrik heeft 
thuis veel lol. Hij vindt het leuk 
om verhaaltjes in elkaar te zet-
ten. Hij leest ze ons dan ook 
voor. Hij heeft een grote woor-
denschat. Misschien wel omdat 
hij de jongste is, hij hoort veel. 
Hendrik: Ik hoor altijd alles. 
Gepke: Eigenlijk heb ik nooit 
iemand hoeven helpen met zijn 
huiswerk.
Vader Geert: Ik sta om zes uur op 
en het is mijn taak om iedereen 
op zijn tijd naar de douche te stu-
ren. We roosteren het opstaan. 
De volgorde moet ik ´s avonds 
van te voren weten. Samen ont-
bijten lukt niet. Daarvoor zijn de 
vertrektijden te verschillend.
Moeder Gepke: half zeven is mijn 
wasbeurt. Maar ik duik er daarna 
altijd nog even in. Ik ben geen 
ochtendmens. 
Derk: als je je beurt voorbij laat 
gaan, ben je de klos, want dan 
moet je wachten tot het aller-
laatst. 
Trijntje Johanna: vroeger smeer-
de papa al onze boterhammen 
om mee te nemen. Dat doet hij 
nu niet meer. Vroeger las hij ons 
voor. Dat kon hij heel mooi. Mama 
kon ook mooi voorlezen. Wat we 
nog wel doen, en dat vind ik fijn, 
we geven altijd mijn ouders een 
zoen voor het slapen gaan.
Taede: Het is mijn taak om de 
fietsen in de goede volgorde in 
te rijden, zodat de goede voor-
aan staat. Dat is een nauwkeurig 
werkje, dat wil ik even gezegd 
hebben. Derk en ik plakken ook 
de banden, weliswaar twee keer 
op hetzelfde gat, omdat het eerst 
een keer mislukt, maar we doen 
ook de verlichting en de kettin-
gen. De tuin neem ik ook voor 
mijn rekening.

Hoe komt het dat het zo ge-
zellig bij jullie is?
We hebben nooit welles-nietes 
discussies. Die hebben geen 
zin. Gepke: we hebben allemaal 
gevoel voor humor. Trijntje 
Johanna: je denkt dat het heel 
normaal is, dat we zo druk zijn. 
Dat merk je als je ergens anders 
komt waar ze bijvoorbeeld maar 
twee kinderen hebben. Wat een 
rust. Moeder Gepke: Ik ben vaak 
bang dat de buren last van ons 
hebben. We hebben nogal luide 
stemmen. Maar echt menens 
wordt het nooit en harde muziek 
hoor je hier ook niet.
Aukje: onze openheid is het be-
langrijkst. We lopen nooit met 
opgekropte gevoelens rond. 
Taede: op school moet ik gewoon 
oppassen om niet alles maar te 
zeggen. Soms begin ik een zin 
en dan denk ik… oh nee. Trijntje 
Johanna: We hebben onze eigen 
grapjes. Mijn vriend moest daar 
eerst wel aan wennen. 

Hebben vader en moeder nog 
wel eens tijd voor elkaar?
Op woensdag drinken we samen 
koffie en soms gaan we met z’n 
tweeën uit eten.
Hebben de kinderen hun 
ouders wel eens alleen voor 
zich?
Als je echt iets wilt bespreken, 
maak je een afspraak met je ou-
ders. Dan gaan de anderen naar 
boven.

Hoe is het om moeder te zijn 
van zoveel kinderen?
Moeder Gepke: Het gaat hier 
allemaal goed. We hebben veel 
lawaai, dat is zo, maar we lachen 
veel. We doen veel gezelschaps-
spelletjes. Vroeger zeiden ze 
tegen mij: Wacht maar tot je 
kinderen groter worden. Maar 
wij hebben gewoon heel lieve 
kinderen.
Allemaal: en we hebben als 
gewoonte, dat we iedereen uit-
zwaaien bij de deur.
Zo gebeurt het; ik neem af-
scheid;  het was een heel gezel-
lige avond;  iedereen zwaait.

‘...’openheid is bij ons erg belangrijk...’

(advertentie)

RECTIFICATIE
In de onderschriften van beide 
teksten van Jaap Noordhof is een 
fout geslopen: de maaimachine in 
verhaal 1 is in spiegelbeeld afge-
drukt. De namen moeten dus van 
rechts naar links gelezen worden. 
Bij verhaal 2 staat een foto van 
de oude school (en niet van de 
smederij).



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. Oplossin-
gen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus in De Boekelier voor 5 januari.

Horizontaal:
3. Onwetend; 7. als voren; 9. deel van het gezicht; 11. in het vervolg; 12. Bijbelse naam; 
13. vogel; 15. Egyptische zonnegod; 17. windstilte; 18. Nieuwe Testament; 19. garantie; 
22. iep.

Verticaal:
1. Snaarinstrument; 2. knaagdier; 4. deel van het gezicht; 5. ruzie; 6. neuroloog; 8. mulder; 
10. graag; 14. normaal; 16. rommel; 19. wereldoorlog; 20. vóór de middag; 21. bevel. 

Oplossing prijspuzzel november
De puzzel in het novembernummer heeft 61(!) correcte inzendingen opgeleverd. 
De oplossing luidde: pyramide
De winnaar is D. Reyneveld - van der Veen, De Hoefslag 37, Buitenpost.
Hierbij bedanken wij de sponsor hartelijk voor het mogelijk maken van deze prijspuzzel.

Buitenposter ondernemers,
laat ook uw naam hier zien

Hier adverteren werkt, 
in uw,

èn het ‘Buitenposter’
belang

Smakelijke feestdagen
 Gourmetschotel compleet:
  * 7 soorten vlees
  * 2 soorten salade
  * 3 soorten saus

  * stokbrood en kruidenboter
per persoon voor maar  7,95

Wist u dat u uw gourmet of salade 2e kerstdag kunt afhalen?
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 Bĳ:  de vrijwilligers in Haersmahiem
Tuin(be)leven
Mijn mispelboom

Mijn mispelboom koestert zijn knoestige takken in een kaal winter-
zonnetje. Veel mispels zijn er al uit. Mijn bejaarde buurvrouw komt 
ieder jaar vragen of zij een portie van deze ouderwetse vruchten 
mag hebben. In ruil daarvoor krijg ik een pot heerlijke mispelgelei. 
De mispels die nog wél aan de boom hangen zijn inmiddels ver-
kleurd naar warmbruin, een prachtig winters plaatje waar ik iedere 
ochtend vanachter mijn ontbijttafel van geniet. De boom is niet 
doods, oh nee. Mispels zijn vruchten waaraan de merels in mijn 
tuin zich graag tegoed doen. En valt er een mispel op de grond, 
dan fladdert de merel er achteraan. In het voorjaar vind ik onder 
de mispelboom alleen nog de prachtige leeggegeten schillen die 
herinneren aan dit feestmaal.

De mispel heeft van mij een onderbegroeiing gekregen van enkele 
struiken waar bessen aan komen. Zo is in een paar jaar een heel 
vogelbosje ontstaan, waar niet alleen de merels maar ook mezen, 
vinken, een roodborstje en een winterkoninkje zich tegoed doen aan 
bessen en insecten die ze tussen de takken vinden. Als het koud 
wordt en de vogels vinden zelf geen vruchten en insecten meer, 
dan dient mijn mispel nog steeds als vogelvoederplek. Strengen 
pinda’s tussen zijn takken worden druk bevlogen door de mezen. 
Een reuzenmezenbol, vastgebonden in 
de vork van een paar takken, is ook 
bereikbaar voor de merels. Zij kunnen 
immers niet op hun kop aan een 
mezenbol hangen, maar vinden zo’n 
bol wél heerlijk wintervoer. Sinds ik 
een uitgeputte koolmees moest redden 
die met een pootje in een bijna leeg 
mezenbolnet was verstrikt krijgen de 
kleine mezenbollen van mij een dakje 
van een halve kokosnoot. Ik trek het 
net dat om de mezenbol zit door één 
van de gaten in de kokosnoot en bind 
dit met een touwtje aan een tak. De 
mezen zitten af en toe op dit kokos-
notendak en zorgen er zo zelf voor dat 
het netje steeds strak om de mezenbol 
zit, hoe klein die bol ook wordt. 

Op het moment dat ik dit schrijf is het 
mistig, maar ook nu staan de warm-
bruine mispels mijn wintertuin op te 
fleuren. Wat zou mijn tuin saai zijn 
zonder mijn mispelboom.

Evenementen 2004
‘Lente in De Kruidhof’
opening van seizoen 2004 op zaterdag 20 maart t/m 12 april. Voor-
jaarsbloeiers te koop. Op 10 april eieren schilderen voor kinderen.
Recreatie-Rondje Achtkarspelen 
op 2e Paasdag, maandag 12 april met verkoop bijzondere heesters 
en vaste planten in de aanbieding. Open van 10.00-17.00 uur.
‘De Kunst van het vertellen’ 
Museumweekend op zaterdag 17 en zondag 18 april 
met verhalenvertellers voor zowel volwassenen als kinderen.
Koninginnedag
vrijdag 30 april, plantenverkoop van diverse kwekers
Kruidenfestival
op donderdag 20 mei Hemelvaartsdag en 30 en 31 mei Pinksteren 
met workshops en lezingen. Op 2e Pinksterdag speciale planten 
aanbieding
Zomerse kruidenwandelingen 
in juli en augustus: op iedere maandagavond om 19.00 uur en op 
zaterdag- en zondagmiddag om 14.00 uur rondleiding met gids
Natuurmarkt op woensdag 4 augustus
sfeervolle markt met allerlei natuurlijke en biologische producten te 
koop, gratis toegang tot de tuinen van De Kruidhof
Bollen en Knollendag op 4 september 
verkoop van bloembollen en knollen, diverse andere activiteiten
Oogstdag
op zaterdag 9 oktober, fruitshow van oude fruitrassen, fruitdeskun-
digen aanwezig, is tevens de laatste openingsdag van het seizoen. 

De gemeente heeft het voornemen om ingaande 1 
januari 2004 de burgers te laten betalen voor het bren-
gen van grof vuil naar het milieuterrein te Lutkepost. 
Meestal wordt voor de invoering van dit soort maat-
regelen enigzins verhullende taal gebruikt in de trant 
van: beperking van de hoeveelheid afvalstromen, de 
burgers bewust maken van het milieu-probleem, het 
voorkomen van afvaltoerisme, enz, om de echte reden 
te maskeren namelijk: er is een financieel probleem. 
De opzet is de prijs voor het storten te bepalen via 
een grofmazig systeem van volume-eenheid, zonder 
een echte meting. Zo kan het in de toekomst zijn als 
met uw kar geladen met afval naar het milieuterrein 
rijdt en er valt onderweg wat van de kar af, dat u al 
gauw denkt: “alle verlies is winst”. Het zal duidelijk 
zijn dat deze winst voor u persoonlijk een verlies 
voor het milieu gaat betekenen. Erg jammer is het 
dat de burger in de toekomst voor deze ‘franco huis’ 
bezorging moet gaan dokken, wat zeker tot gevolg 
zal hebben dat de hoeveelheid zwerfafval zal gaan 
toenemen. Het is altijd een genoegen om je afval naar 

het milieuterrein te brengen waar je wordt geholpen 
door vriendelijk en behulpzaam personeel, zodat je 
het gevoel hebt deze gemeente-afdeling er voor de 
burgers is en niet andersom. Als het voornemen van 
Achtkarspelen doorgaat zal het terreinpersoneel zich 
in de toekomst bezig moeten houden met het vast-
stellen hoeveel afval je in de kofferbak hebt, wel of 
niet met weggeklapte achterbank, of dat de kar een 
enkel- of tandem-asser is en vervolgens moet er dan, 
soms na enige discussie, afgerekend worden. Deze 
werkzaamheden en nog wat administratieve romp-
slomp kost al gauw een aantal extra personeelsleden, 
zodat de beoogde winst al gauw een verliespost dreigt 
te worden. Met het tijdig indienen door de gemeente 
van de declaraties bij de rijksoverheid is veel meer 
geld binnen te halen. De eindconclusie van de onder-
getekende ‘externe deskundige’ luidt dan ook, dat de 
invoering van het bovengenoemde voornemen alleen 
maar meer zwerfafval zal opleveren en maar nauwe-
lijks financieel gewin.

Henk Koning, voorzitter PBB

Buitenpost op 
haar smalst

Waar twee kijven
met shoarma lijven
berg dan het vege lijf
dat is ‘buiten’ kijf

praten achter elkaars rug
heel zachtjes en vlug
niemand mag het horen
zo gaat de essentie verloren

ditjes en datjes
het zijn ruziende watjes
er wordt zelfs over drie gesproken
het vuurtje extra aangestoken

veroordeeld wegens smaad
dat is gerechtelijke praat
het boetekleed dient aangetrokken
‘t blijft anders bij een heldin op

sokken

Nee echter serieus
lieve vrouwen : HEUS
het kerstfeest komt er aan
gun elkaar een gelukkig en

vreedzaam bestaan.

PEVADKO

Alle verlies is winst

Vrijdagavond 24 oktober was het een drukte van 
belang in de Kerkstraat. Bijna alle buurten en ver-
enigingen waren aanwezig voor een intense kracht-
meting. Proberen hun team staande te houden en 
het andere team over de lijn te trekken. Onder de 
aanmoedigende woorden van de coaches en het 
publiek werd er volop gestreden om de felbegeerde 
titel. Kampioen te worden van Buitenpost. Na diverse 
rondes bleek in een spannende finale de Postmastraat 
te sterk voor de andere teams. Moe en voldaan ging 
ieder huiswaarts.

Dit had hier in de Binnenste Buiten kunnen staan, 
alleen de waarheid is een beetje anders. Na het inle-
veren van de opgave uit het September nummer ging 
de Postmastraat zonder te hebben geoefend, maar 
sportief als ze zijn met z’n allen naar de kerkstraat. 
De vele supports enkele minuten later volgend. Kom 
op jongens, het is al kwart voor zeven straks zijn we te 
laat. In de kerkstraat gekomen verwachtten wij diverse 
teams te zien staan. Maar helemaal niks. Hebben we 
de datum wel goed? Ja, toch? Niet, dan? Het is vast 
verderop achter de oude muziekschool. Nee, daar is 
het ook niet. Het is nog tien voor zeven, misschien 
zijn we toch te vroeg. Voor de zekerheid toch maar 
achter het winkelcentrum kijken, daar hebben ze vast 
het touw uitgerold. Nee, ook niet. Dan maar es hier 
en daar vragen. Enkele die het niet vertrouwen rijden 
voor de zekerheid naar de sporthal, misschien is het 

wel binnen. Bij de bloemenzaak weten ze van niks, ook 
de patatzaak zwijgt in alle toonaarden. Even wachten 
tot de DA opengaat, die mensen zitten in het bestuur, 
helaas zijn ze er niet, het aanwezige personeel denkt 
dat de bakker het vast wel weet die zit namelijk ook 
in het bestuur. De rest komt terug van de sporthal, 
ook daar geen touw te bekennen. Bij de bakker aan-
gekomen zien we de bakker zelf niet, dan maar naar 
de slager als die het niet weet. De kassabediende 
weet het niet, maar roept de slager wel even. Een 
aanwezige klant heeft wel wat over het touwtrekken 
gehoord voor vanavond, maar weet ook dat dit niet 
doorgaat, door gebrek aan animo. De slager komt er 
bij, hij weet wie de wedstrijd georganiseerd heeft. Toch 
es even bellen hoe de vork in de steel zit. Wat blijkt, 
alléén de Postmastraat heeft zich opgegeven. Maar zij 
heeft vergeten hen even af te bellen. Om de oersterke 
kerels en de talloze supporters in bedwang te houden, 
wordt het op een akkoordje gegooid en mag de Post-
mastraat toch met de prijs naar huis, een krat bier. 
Dus snel met z’n allen naar Super de Boer gelopen 
om de prijs in ontvangst te nemen. Tevreden lopen de 
sterke kerels met aanhang en supporters terug naar 
de Postmastraat.Waar nog lang wordt nagepraat 
over dit avontuur. Buvo bedankt!!! Maar buurten en 
verenigingen van Buitenpost, volgende keer wil de 
Postmastraat echt van jullie winnen.

Cornelis Visser, Dr. Postmastraat

Dr. Postmastraat wint touwtrekken

Langzaam vergrijst Nederland. 
Er komen steeds meer ouderen 
en er is steeds minder plek voor 
ze. Zouden de oude tijden weer 
gaan herleven, zouden ouders 
weer bij de kinderen in moeten 
wonen? Door alle bezuinigingen 
ziet het er niet rooskleurig uit. 
In zorgcentrum Haersmahiem 
zijn die bezuinigingen ook voel-
baar. Pyamadagen zijn er geluk-
kig nog niet aan de orde, omdat 
er nog voldoende personeel is. 
En waar het nodig is, onder-
steunen zo´n 50 vrijwilligers de 
verpleging. ´s Ochtends staan 
de eersten al klaar om koffie te 
schenken in de grote zaal. En 
kunnen de bewoners om één 
of andere reden niet beneden 
komen, dan brengen de vrijwil-
ligers de koffie bij de bewoners 
op de kamer. 

Ze verrassen mensen die weinig 
of geen bezoek krijgen en de 
deur niet meer uitkomen met 
een bezoekje. Ze duwen de 
rolstoel en gaan een blokje 
met hen om of doen een bood-
schapje in het dorp. Het zijn de 
kleine dingen, die het doen, 
en die van grote waarde zijn. 
Maar ook grotere dingen zijn 
mogelijk door de aanwezigheid 
van mensen die zich vrijwillig 
inzetten. Zoals het handwerken, 

een gezellige middag of avond, 
een bingo en in december een 
sinterklaasfeest. Voor die be-
woners die wel van een alcoho-
lische versnapering houden of 
gewoon even samen willen zijn, 
verzorgen de vrijwilligers ééns 
in de twee weken en borreluur-
tje op de vrijdagmiddag. Tijdens 
de weekopening- en sluiting 
zingen de mensen geestelijke 
liederen. Een vrijwillige organist 
luistert dit zingen op. 

Roosters maken duidelijk wie 
wat wanneer doet. Dit ver-
schaft ook duidelijkheid voor 
het verzorgend personeel. De 
verpleging heeft dankzij de on-
dersteuning van de vrijwilligers 
iets meer tijd 
om de bewoners 
de verzorging te 
geven die ze 
nodig hebben én 
verdienen. Als 
dank hiervoor 
worden de vrij-
willigers van het 
Haersmahiem 
elk jaar in het 
zonnetje gezet; 
Haersmah ien 
organiseert een 
b o r r e l u u r t j e 
met daarna een 
diner en een ge-

zellige avond, dit jaar opgeluis-
terd door een zangduo. Ook met 
de kerst vergeet Haersmahiem 
haar vrijwilligers niet. Maar het 
allermooiste is een blijk van 
waardering van de bewoners 
zelf. Een vriendelijke glimlach, 
een schouderklopje en een 
dank-je-wel doet een vrijwilliger 
goed. En dat is met geen geld 
te betalen. Het geeft een goed 
gevoel om voor de mensen 
die vroeger moeilijke tijden 
hebben gekend, iets te kunnen 
betekenen. De slogan van de 
vrijwilligers: het is ontzettend 
dankbaar werk. Het brengt veel 
gezelligheid met zich mee en ze 
doen dan ook allemaal hun werk 
met veel plezier.



Beide Kerstdagen open
Nieuwjaarsdag vanaf 14.00 uur open
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Periode 16 december tot en met 24 januari

Activiteiten
19 december: 20.00 uur, Fogelsanghstate Veenklooster; ‘het Behouden Huis’; 
Kerstvertelling van Charles Dickens door Peter van Pagee; 
entree: € 5, kaarten aan de zaal of op tel.  0511 542012
21 december: 20.00 uur, Nederlands-Hervormde Kerk; Christmas Carols door 
Vocaal Ensemble Buitenpost o.l.v. Marleen Miedema; toegang gratis
23 december: 19.45 uur; de Fonteinkerk, kerstconcert m.m.v. de gezamenlijke 
koren van Drogeham o.l.v. Leen Verschoor en veel samenzang; toegang vrij 
24 december: sporthal ‘de Houtmoune’; de SOW-evangelisatie-commissie, 
kerstnachtdienst m.m.v. brassband ‘Concordia’
27 december: 20.00 uur, ‘It Koartling’; euro-bios voor volwassenen met de fi lm ‘Men 
in Black II’; entree: gratis
31 december tot 3 januari:  verschillende openingstijden, sporthal ‘de Houtmoune’; 
tentoonstelling pluimvee-vereniging ‘de Aeikoer’; toegang gratis
6 januari: 9.30 uur, ‘de Schakel’; NVVH - Nieuwjaarsreceptie met een spel
9 januari: 21.00 uur, ‘It Koartling’, nieuwjaars’borrel’, ontvangst voor een ieder die 
zich bij het werk van It Koartling betrokken voelt
10 januari: 20.00 uur, ‘the Point’; de Fryske Krite spilet noch ien keer ‘Kat op ‘t 
Spek’; kaarten aan de zaal verkrijgbaar
20 januari: 19.45 uur, ‘de Schakel’ ; NVVH - dhr. F. v.d. Mei - lezing en dia’s over het 
leven en werk van Cornelis Jetzes

Activiteiten die vallen in de periode van 20 januari tot en met 28 februari 
graag vóór 5 januari aan ons doorgeven

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.

 Uit in Buitenpost

Voor veel mensen is vakantie 
de broodnodige onderbreking 
van de dagelijkse routines. Het 
liefst weg uit de vertrouwde 
thuisomgeving, zonder ver-
plichtingen, is het een moment 
om even ‘bij te komen’. Voor an-

deren is het meer. Drie jaar terug besloot Jacoba Bei-
boer voor een poos helemaal te breken met “het le-
ventje tot dan toe”. Het werd in totaal een 8 maanden 
lang avontuur, en een belangrijke levenservaring.

Iets persoonlijks
Jacoba: “Het was iets wat ik altijd al wilde,en ook iets wat 
ik nog nooit eerder had gedaan, maar ik was vastbesloten 
het te doen”. Ze verkocht haar auto, een groot deel van 
haar huisraad, gaf haar fl atje op en vertrok zonder plan 
naar Australië. “Mijn ouders zagen het natuurlijk met 
enige zorg gebeuren maar steunden me wel, het was echt 
iets van en voor mijzelf”. Voorzien van het hoogstnodige 
kwam ze in Sydney aan. “Ik wilde beslist niet de plicht-
matige vakantiedingen doen, maar wilde de natuur, de 
mensen en de cultuur beleven. Zo heb ik de grote steden 
wel gezien, maar in hoofdzaak gemeden. Wat mij trok 
was de enorme rijkdom van het  landschap, en met name 
dan de ‘outback’, het hete en kale binnenland”. Na een 
week aan de zuidkust reisde ze, in een auto en meestal 
slapend in een tentje, met twee reisgenoten over bijna de 
hele breedte van het land. 

Een andere cultuur
“Het leven daar verschilt van hier. Het heeft te maken met 
de manier waarop Australië ontstaan is, denk ik, zo viel 
het mij op dat de omgang van de mensen onderling direc-
ter, soms ook rauwer, maar tegelijkertijd ook vaak - ‘take 
it easy’ – nonchalanter is. Problemen worden sneller gere-
lativeerd, misschien de erfenis van een pioniers-cultuur”. 
Ook in andere opzichten was dat merkbaar. “Ik voelde een 
sterke scheiding tussen de oorspronkelijke bevolking, de 
aboriginals, en de in hoofdzaak blanke ‘nieuwkomers’. 
Een vorm van ‘apartheid’ is, in een verborgen vorm, 
aanwezig. In gesprekken met Australiërs was vaak een 
gevoel van superioriteit te proeven ten opzichte van de 
‘abo’s’, zoals ze genoemd worden. Het is een gegeven dat 

een groot deel van de aboriginals, in een ondergeschoven 
positie verkeren. Drankmisbruik en sociale chaos typeert 
hun situatie; die door de andere Australiërs als onvermij-
delijk en ‘eigen schuld’ wordt afgedaan. Ook is er onder 
de mannen een ‘macho-cultuur’; vrouwen zijn ‘sheila’s’, 
en mannen zijn meer”. Toch deden deze ervaringen niet af 
aan het totaal. Door bewust niet van de normale vakan-
tie-voorzieningen gebruik te maken, werd de beleving 
van het land intenser. “Af en toe hebben we voor de kost 
gewerkt, bijvoorbeeld door het maken en schilderen van 
omheiningen en andere klussen, ook dat is anders dan 
een gewone vakantie. Het brengt je dichter bij het land 
en de mensen. De bijzondere natuur is me uiteindelijk het 
meest bijgebleven, de enorme afstanden, de grote vari-
atie: van oerwoud tot woestijn, en ook het pure wat nog in 
het landschap bewaard is gebleven”.

Nieuw-Zeeland en Nepal
Na Australië wilde Jacoba naar buurland Nieuw-Zeeland. 
“Het werd maar een 6 weken lang verblijf, ik heb daar 
meer het gevoel aan overgehouden dat ik maar een 
stukje van het land heb meegenomen”. Het land bestaat 
uit twee eilanden; beperkt door tijd en fi nanciën werd 
alleen het  noordelijke bezocht. “Ik weet dat het zuidelijke 
eiland nog meer te bieden heeft, en ben vast van plan om 
die witte vlek in te vullen”. Het land is in veel opzichten 
gematigder, minder heet, de natuur is groener, en ook 
sociaal is het anders. “Je kunt er duidelijk merken dat de 
inheemse bevolking, de Maori’s, daar een eigen plek in de 
samenleving hebben”. Alleen reizend, maar ook “omdat 
er na een bepaalde tijd zelfs bij het reizen een vorm van 
gewoon worden en soms zelfs verveling komt”, besloot ze 
haar buitenlandse verblijf af te sluiten met de oude wens 
om naar Nepal te gaan. Dit werd een gemengde ervaring. 
“Als je uit ‘het westen’ komt, is Nepal een cultuur-schok. 
De mensen zijn totaal anders, zitten minder vast aan onze 
tastbare wereld. Ik verbleef in een hotel waar af en toe, en 
zeker niet precies volgens schema, een oude, versleten 
bus langskwam om mensen van de ene naar een andere 
plek te brengen. Het viel mij op hoe geduldig mensen dan 
zaten te wachten. Daarnaast was het bijzonder te zien 
hoe de Nepalezen, die in een situatie van armoede en 
gebrek leven, toch een sterke uitstraling van tevreden-
zijn hebben. In tegenstelling tot wat ik tot dusverre mee-
gemaakt had kreeg je het gevoel dat in alle barheid van 
hun bestaan ze veel meer in harmonie waren”. Dit maakte 
een blijvende indruk. Maar tegelijkertijd was er een 
taalbarrière; er zijn maar weinig Nepalezen die de En-
gelse taal beheersen, en echt contact met de mensen was 
moeilijk. Daarnaast is het ook een groot en woest land, 
waar rondreizen niet eenvoudig is. Ondanks goed contact 
met enkele andere buitenlanders in het hotel, sloeg toch 
op een gegeven moment het gevoel van ik-moet-hier-
maar-weg toe. Platzak kwam ze in Nederland terug.

Naar Canada
Toch was de reis-onrust nog niet verdwenen. Enkele 
maanden na terugkomst ging ze weer weg, nu naar 

Canada, waar familie woont. “Ik was al vaker daar ge-
weest, en de ervaring van het nieuwe en bijzondere was 
vergeleken bij de andere reis natuurlijk minder”. Evenzo 
goed waren er overeenkomsten. Canada is, zeker verge-
leken bij een land als Nederland, qua grootte gigantisch. 
Net als in Australië en bijvoorbeeld Nepal, is het daar nog 
mogelijk om uren in een auto te reizen zonder iemand 
tegen te komen. “Overdonderende ongerepte natuur 
geeft je een speciaal gevoel van vrijheid. Je gaat relati-
veren, dingen in perspectief zien en je waardering voor 
simpele dingen wordt sterker”. Na een aantal maanden 
vond ze dat het weer tijd was om voor langere tijd terug te 
gaan naar Nederland. 

Terug
Niet onlogisch, maar zeker niet vanzelfsprekend, kwam 
ze weer terug in Buitenpost, vond er een fl atje en werk. 
“Hoewel ik hier geboren en getogen ben, voel ik mij geen 
Buitenposter, en zelfs geen Nederlander. Ik voel mij niet 
vast aan een plek of een land. Wat dat betreft kan ik mij 
overal en nergens thuisvoelen”. Het terug moeten naar 
het leventje waar de kost verdiend moet worden en veel 
dingen geregeld zijn  was echt wennen. De onrust is be-
slist niet verdwenen is. “Er zijn nog zoveel plekken waar 
ik naar toe wil, en die ik ook echt beleven wil. Binnenkort 
ga ik een maand naar Equador, vergeleken bij de andere 
reizen een uitje, maar het is een exotisch land en ik heb 
er veel zin in”. Verder heeft ze, ondanks de zekerheid dat 
ze altijd weer op reis zal gaan, nog niets voor het verdere 

leven gepland. “De reisdrang heeft overigens niets te 
maken met het ‘op zoek naar jezelf gaan’, want waar je 
ook naar toe reist, je neemt jezelf gewoon mee. Het zijn 
de dingen die je elders ziet en meemaakt die je verrijken, 
en er voor zorgen dat je in sommige opzichten een ander 
mens wordt. Zo leef ik, en ik voel ik mij ook veel pret-
tiger, in onzekerheid. Ik hoef geen grote plannen en veel 
voorbereiding op wat dan ook. Een huis is voor mij niks, 
materiële dingen zijn relatief, het meeste van wat ik nu 
bezit kan ik gemakkelijk weer loslaten om bijvoorbeeld 
een nieuwe reiservaring op te doen. Bij wijze van spreken 
staat mijn rugzak altijd klaar”.

Jacoba Beiboer: “Ik ga altijd op reis, nooit op vakantie”.

Het was u tot voor kort vast wel opgevallen: het 
lege winkeltje tussen de Poiesz en Schlecker. 
Sinds kort is het weer in gebruik. Wij vroegen ons 
af wat er te koop was en maakten kennis met de 
eigenaars en bewoners ervan: de familie Visser. 

Introductie
De familie Visser bestaat uit Rob, Diana en hun 
15-jarige dochter Jolisa. Ze wonen nu in het woon-
gedeelte achter het winkeltje, maar hebben hiervoor 
een aantal jaren in Burum gewoond. Hoe het wonen 
hier bevalt? “We vinden het heerlijk in Buitenpost te 
wonen. Onze dochter van 15 ging hier al naar school, 
maar nu scheelt het haar een fl ink eind fi etsen.”

Hobby
Iedereen weet dat de huidige economie niet fantas-
tisch is. Toch hebben Rob en Diana het aangedurfd 
om een winkel te beginnen. Diana: “Rob werd ge-
dwongen ontslagen vanwege de economische ma-
laise. Hij is de 50 gepasseerd en zeg nou zelf, zoveel 
werk is er momenteel niet. Daarnaast vinden we het 
winkelaanbod in Buitenpost niet echt groot, en we 
denken dat wij op deze manier een steentje kunnen 
bijdragen. Het is in de huidige economie voor heel veel 
mensen erg prettig wanneer ze kleding kunnen kopen 
voor lagere prijzen. Vooral de kinderkleding is gewild. 
Trouwens, jong én oud komt hier een kijkje nemen, en 
het is echt niet alleen nieuwsgierigheid, men is zeker 
geïnteresseerd. En eigenlijk is het ook een beetje een 
uit de hand gelopen hobby.”

Opruimen
Hoe komt ‘het winkeltje’ aan kleren? “Het is ooit begon-
nen toen we onze kledingkast gingen opruimen. Dan 
hoor je van kennissen dat zij ook nog wel wat hebben 
staan en zo begint het balletje te rollen. Dan sta je 

eens op een rommelmarkt en dan koop je wel eens 
wat op een markt of beurs. We werken trouwens niet 
met een inbrengsysteem van kleding. Klanten vinden 
het namelijk toch minder prettig wanneer kleding uit 
het dorp zelf komt. Daarom haal ik liever kleding uit het 
westen van het land.”

Toekomst
Het winkeltje van de familie Visser heeft nog geen 
offi ciële naam. Die komt er in de toekomst  nog wel. 
De reacties tot nu toe zijn in ieder geval wel positief. 
“Mensen vinden het echt heel leuk. Vooral ook hoe 
het eruit ziet in de winkel. Om het gezellig te maken 
hebben we onze verzameling oude blikken en spel-
letjes tentoongesteld, dat vinden veel mensen leuk 
en er is ook vraag naar. Er is overigens ook behoefte 
aan ander materiaal zoals tweedehands boxen en 
kinderstoeltjes. Maar daar hebben we hier natuurlijk 
geen ruimte voor. De toekomst? We zien wel. Het is 
natuurlijk even afwachten, maar ik heb er wel vertrou-
wen in.”

Nieuwe en gedragen kleding aan de Voorstraat



Veilig vuurwerk
koopt u bij V&B

de voorverkoop is 
reeds begonnen

Vanaf donderdag 18 december
super feestdagenactie

op alle jassen en truien

Kassakorting 20%
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Stichting Sociaal Cultureel Werk
‘It Koartling’
Schoolstraat 31     9285  NE   Buitenpost
telefoon 0511 541214
Beheer: Arjen Heidbuurt  tel.nr. ‘It Koartling’
Jongerenwerker: Daphne Mason
Cursuswerk: Lidy Plantenga   0511 543189
Jongerenwerk: Meine van der Veen   0511 543445
Kinderwerk: Pytsje Veenstra   0511 542271

Edelsmeden
start: 7 januari; 8 lessen

woensdag 19.30-21.30 uur; 
kosten:  93,- (incl. materiaal)

Tekenen en schilderen
(voor jongeren)

Bij voldoende belangstelling 
willen wij ook graag een teken- 
en of schildercursus voor jon-
geren vanaf 9 jaar aanbieden

start: 7 januari; 10 lessen
woensdag 15.30-17.30 uur

kosten:  70,-

Tekenen en schilderen
Start: 7 januari; 10 lessen

dinsdag van 19.30-21.30 uur
kosten:  70,-

-- workshop --

Winterstuk
donderdag 15 januari; 1 les

dinsdag van 19.30-21.30 uur
kosten:  17,50 (incl. mat.)

Computercursus voor
beginners

Eind januari start opnieuw een 
computercursus voor de echte 
beginner. In vijf lessen van 2 
uren wordt de cursist bekend 
gemaakt met de eerste en be-
langrijkste computerhandelin-
gen. Er wordt niet toegewerkt 
naar een dwingend nivo, doel 
is om de deelnemer voldoende 

zelfvertrouwen en kennis te 
geven om de eerste stappen 

op het computerpad te zetten. 
Wilt u deelnemen dan kunt u 

zich nu al opgeven op het tele-
foonnummer van It Koartling.

kosten:  35,-

Cursussen en 
workshopsKinderwerk-programma januari

Vrijdag 9 januari   19.00 - 21.00 uur 
voor alle kinderen
Nieuwjaarsdisco in de Grote zaal! Kosten:  1.-

Woensdag 14 januari   13.30 - 15.00 uur 
voor groep 1 t/m 4
Knutselmiddag in de Grote zaal!  Kosten:  0,50

Vrijdag 24 januari   19.30 - 21.00 uur 
voor groep 5 t/m 8
Film in de Grote zaal!  Kosten:  1,-

We missen hem wel eens, dat Eendje
Het is nu een lachwekkende karikatuur, ‘Sjakie’ uit de te-
levisie-serie ‘Flodder’. De welzijnswerker die regelmatig in 
zijn groene Eendje voor komt rijden, bovenmatig bezorgd 
om het lot van de familie Flodder. Bijna blind voor de bit-
tere realiteit en regelmatig zelf met (lichamelijke) schade 
slachtoffer van zijn goede bedoelingen.

Het beeld van dit soort welzijnswerker is ontstaan in de jaren ‘70. Het Eendje 
was typerend voor de welzijnswerker, in verschoten spijkerbroek, met geiten-
wollensokken en sandalen, bevlogen en overlopend van idealisme. Deze wist 
je haarfi jn te vertellen wat er mis was in de maatschappij, en ook hoe het 
veranderd moest worden. Met een feilloze neus voor ‘achtergestelde’ groepen, 
die eenmaal opgespoord een speciaal plekje op zijn welzijns-kaart kregen. 
Vaak ook echt werkend in zijn eentje, tot in de late uurtjes wachtend op de 
afl oop van de laatste soos. Met naar het leek ‘hun bed op hun werkplekje’; 
waarschijnlijk tussen de nieuwe voorraad klei voor de pottenbakkersclub, de 
oude kranten voor de kinderclub en de dozen frituurvet voor de oliebollenactie. 
Iemand die vaak zijn minachting voor de papierwinkel van de ambtenarij niet 
onder stoelen of banken stak; die alleen concreet bezig wilde zijn met ‘echte’ 
mensen en situaties. Voor veel mensen was deze welzijnswerker iemand met 
zijn hoofd in de wolken en beide benen vele meters boven de harde grond. 
Maar tegelijkertijd was het iemand die een rolmodel vervulde voor een ‘betere 
maatschappij’: sociaal, onbaatzuchtig, niet te stoppen in de wens om wat 
positiefs aan de samenleving te doen.

Er zitten nu dertig jaar tussen. Het welzijnswerk is verder geprofessiona-
liseerd en gespecialiseerd. De welzijnswerker is opgeslokt in een groot wel-
zijnsapparaat. Van één man naar Achtkant. Van Achtkant via ‘strategische 
alliantie’ en fusies verstopt in een Timpaan: een organisatie met bijna 500 
mensen op de loonlijst. Als we het goed begrepen hebben kunnen we nu geen 
probleem meer verzinnen of er moet wel iemand in die organisatie zijn die er 
een antwoord op kan geven; als we hem eerst kunnen vinden tenminste. Want 
Eendjes worden niet meer gemaakt en ook niet meer voor It Koartling gesig-
naleerd. Welzijnswerk is gewoon werk geworden, met een functie-gewaardeerd 
salaris, een-jaar-vooruit ingevulde vakanties, pensioen- en carrière-plan. En 
een modern kantoor elders, in voortdurend overleg met z’n collega’s, werkend 
aan expertise, netwerken, werkplannen, jaarverslagen, nota’s en presentatie-
folders. De welzijnswerker is dus ook ambtenaar geworden. Iemand met een 
prikklok, met een coördinator boven zich, misschien nog een manager daar 
bovenop en, waar zoveel mensen bijelkaar zitten, een directeur met aanhang. 
Welzijn is tot een theoretisch ding verworden, gevangen in een welzijnsbegrip-
pen-lijst, in stukjes gehakt en ingepakt in ‘producten’ waar met een prijstang 
een bedrag aan is gehecht. Misschien helemaal naar onze tijd en ook ‘zo het 
hoort’, al zijn er van die momenten dat we nooit een Jaguar (met of zonder 
chauffeur) voor onze deur hadden verwacht.

De vrijwilliger is de erfgenaam geworden van de bevlogenheid, ‘het sociaal 
besef’, het initiatief en de dorpszin. Waar de tijd van de professional voor 
het gewone werk spaarzaam is en in meerdere opzichten als kostbaar goed 
gekoesterd moet worden, is de tijd en inzet van de vrijwilliger startpunt en 
sluitpost van de sociaal-culturele activiteiten. Wij kennen binnen It Koartling 
‘de vrijwilliger van het jaar’ en toen ik deze eretitel dit jaar ontving kreeg ik 
een ‘Sjakie-Award’-gevoel. Het scw is tot een zaak gemaakt voor mensen die 
vinden ‘dat er toch iets moet zijn voor het dorp’, en nog een antiek stukje ge-
meenschapszin omzetten in het maken van een klein beetje leefbaarheid voor 
alle inwoners van het dorp. En komen ze d’r niet meer uit, op bestelling een 
stukje professional mogen gebruiken. Zoals gezegd, misschien iets helemaal 
van deze tijd, maar niet iets waar wij zondermeer in mee hoeven te gaan. En 
wij gaan er de komende tijd over nadenken, het liefst samen met anderen, en 
anders doen we het gewoon in ons eentje.

Johan Kootstra, bestuurslid van It Koartling.

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

Stel ons op tijd op de hoogte van 
‘alles wat er in Buitenpost speelt’.

Men in Black 2
Film: Komedie;  2003
met: Tommy Lee Jones, Will Smith 
In Men in Black II vormen Kay en Jay 
wederom een front om de wereld te 
beschermen tegen het buitenaardse 
tuig op aarde.  Tijdens het onderzoeken 
van een routinematige misdaad, 
ontdekt Jay een duivels plot in 
handen van Serleena. Zij is een 
Kylotisch monster, vermomd als sexy 
lingeriemodel. Wanneer Serleena het 
hele MIB gebouw in gijzeling heeft, 
kan Jay slechts een beroep doen op 
1 persoon… zijn voormalige partner. 
Alleen híj is in staat om met zijn kennis 
en expertise het heelal te redden. In 
een race tegen de klok probeert Jay 
de aan geheugenverlies lijdende Kay te 
overtuigen terug te komen …

Zaterdag
27 december

20.00 uur

Het winterhalfjaar is er op elke laatste zaterdagavond van de 
maand een Euro-bios. Van 20.00-24.00 uur biedt deze een goede 
fi lm en een stuk gezelligheid in It Koartling. Bedoeld voor volwas-
senen die (gratis) een fi lmpje willen pikken en ‘er even tussenuit 

willen’ in eigen dorp. Een consumptie kost (koffi e/thee, fris, licht-
alcoholisch) maar 1 euro.   Graag tot dan!

Eurobios
Film en gezelligheid

in de wintermaanden
(voor volwassenen)

Nieuwjaars’borrel’ op 9 januari
Het nieuwe jaar is ook voor It Koartling aanleiding om ‘een gezelligheidje’ 
te organiseren. Iedereen die zich op één of andere wijze verbonden voelt 
met het werk van It Koartling wordt hierbij van harte uitgenodigd om op 

vrijdagavond 9 januari om 21.00 uur
een verfrissing en versnapering te nuttigen in de hal van It Koartling, 
samen met het bestuur, vrijwilligers en medewerkers. Gelegenheid om 
elkaar alsnog elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar is er volop, 
maar daarnaast is het ook prettig om gewoon met elkaar- of bij te 
praten. Kom gewoon even langs. Graag tot dan!

Sluiting Kerstvakantie

It Koartling is van 22 december 
tot en met 4 januari in verband 
met de feestdagen gesloten. 
Het bestuur en alle medewer-
kers wensen een ieder fi jne 
kerstdagen en een voorspoedig 
nieuw jaar!

Toneelcursus 
voor meiden
Op verzoek van een aantal jonge 
meiden uit ons dorp probeert 
It Koartling een toneelclub voor 
meiden van 13 - 16 jaar te organi-
seren. Het vinden van goede leiding 
binnen een beperkt fi nancieel budget 
is voorlopig nog het probleem. Maar 
enthousiasme is zat aanwezig, en 
voor ons aanleiding nu alvast een 
oproep te doen aan geinteresseer-
den. De opzet van de cursus is om 
een op een serieuze manier met 
toneelspel bezig te zijn bijvoorbeeld 
met acteer-oefeningen en het 
instuderen  van een stuk. We kunnen 
nog niets zeggen over de eventu-
ele start van de cursus of over de 
kosten, maar we doen is best dit 
zo snel en zo goedkoop mogelijk voor 
elkaar te krijgen. Reageer daarom 
snel! Voor ons is dat dan reden er 
nog meer energie er in te steken.

It Koartling is van Buitenpost!
De afgelopen maanden heeft het bestuur van It Koartling nagedacht over 
het doel en de werkwijze van ‘It Koartling’. Veel hieraan verbonden zaken 
zijn onduidelijk of problematisch, en de aankondiging dat er in de toekomst 
(weer) bezuinigd gaat worden op de gesubsidieerde instellingen baart des te 
meer zorgen. Desondanks heeft het bestuur voor zichzelf de wens uitgespro-
ken  ‘It Koartling’ nadrukkelijk in het centrum van het dorpsleven van Buiten-
post te willen plaatsen. Binnen haar mogelijkheden, die bepaald worden door 
geld, beperkt beheer, en de beschikbaarheid van gebouw en vrijwilligers, wil It 
Koartling zich nadrukkelijk laten zien. Het bestuur nodigt organisaties en 
instellingen die zich bezighouden met zaken met maatschappelijk, cultureel 
of dorpsbelang uit om met haar samen te werken en/of gebruik te maken van 
haar faciliteiten. Twee leidende gedachtes zijn daarbij: ‘It Koartling is van 
Buitenpost’ en ‘It Koartling is er dus ook voor iedereen’. Wilt u meer hierover 
weten neem dan contact op met het telefoonnummer van It Koartling of met 
één van haar bestuursleden.

De gezichten van de vaste vrijwilligers van de werkgroep Kinderwerk zijn 
nog ietwat betrokken na de mededeling dat er nog steeds geen kerstpak-
ket inzat dit jaar. Tegelijkertijd hadden we net weer een fi jne kerstactiviteit 
achter de rug, en dat vergoedde toch weer alles. Van links af: Joke de 
Vries, dj-in-opleiding Remco de Vries, beheer-meneer en ‘mental coach’ 
Arjen Heidbuurt, (met stralende glimlach) Hieke Nauta, Jacqueline de 
Man, Ylse Veenstra en (op een chocomel-kratje) Johan Kootstra. Op de 
foto ontbreekt ‘cheffi n’ Pytsje Veenstra. Linksvoor een tevreden klant. 

Prettige feestdagen en tot volgend jaar!



nieuw van 999 Games

De Kolonisten van
de Prehistorie

en
Carcassonne de Burcht
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Een fraaie kleurplaat 
door Donny Windsant

Visdagen in ‘de Deelen’

Op  zaterdag 25 oktober en op zaterdag 8 november heeft de hengel-
sportvereniging van Buitenpost zijn jaarlijkse visdagen weer gehouden.
Deze vinden traditiegetrouw plaats in het schitterende natuurgebied “de 
Deelen” in de nabijheid van Tijnje. De eerste dag stond vooral in het teken 
van gezelligheid, waarbij tussen de middag gezamelijk genoten werd van 
een heerlijke pan snert. Deze was op voortreffelijke wijze klaar gemaakt 
door dhr. Andre Alberda. Als je niet beter weet zou je denken dat hij  chef-
kok van beroep is in plaats van ambtenaar. Hoewel er op beide dagen op 
allerlei vissoorten gevist mag worden werd er toch uitsluitend op snoek 
gevist. Helaas lieten op beide dagen de snoeken het enigszins afweten, 
maar toch wisten op de eerste dag 13 vissers 9 snoeken te vangen. De 
grootste op die dag werd gevangen door Roel Kramer en deze was 89 

cm lang. Op de tweede dag werden er ook weer 9 snoeken gevangen 
door 14 vissers. De grootste van die dag was een snoek van 95 cm en 
die werd gevangen door Sietze Dijkstra. Om 16.00 uur werd het eindsig-
naal gegeven en op de eerste dag werd nog heel gezellig nagezeten in 
café Overwijk in Tijnje. Op de foto’s kunt u zien hoe er genoten werd van 
de snert en hoe Roel Kramer zijn snoek van 89 cm op vakkundige wijze 
onthaakt. Alle gevangen snoeken zijn na meting weer terug gezet in de 
voor hun natuurlijke omgeving

Deze dagen worden alleen voor de leden van de vereniging georgani-
seerd. Lid worden van de vereniging kan altijd en u kunt zich dan ook nu 
als lid opgeven voor volgend jaar. De vereniging reikt ook voor volgend 
jaar weer de nieuwe vergunningen uit, dit in tegenstelling tot verspreide 
geruchten.

Namens het bestuur, Sietze Dijkstra

Weet jij het?

Waar kun je de deur 
die hieronder op de 
foto staat vinden? 
Oplossingen voor 1 december in de 
kopijbus in ‘de Boekelier”. Er is 
 5,- voor de gelootte winnaar.

Winnaar van het vorige prijsraadsel: 
Derk-Jan Pilat, Egypte 26. 

De prijs komt binnenkort naar je toe!

Dit is geen zangkoor of groep maar 
de volière-vereniging met leden uit 
Buitenpost en omliggende dorpen. 
Ieder jaar organiseert de vereni-
ging een ledenshow in november, 
en in de maanden augustus tot en 
met april een ledenvergadering 
met soms een spreker of een dia-
avond. Dit alles wordt gehouden in 
‘It Koartling’. 

Vooral de jaarlijkse tentoonstelling 
is een ‘must’. Want de vogels wor-
den eerst gekeurd op kleur, conditie 
en andere criteria, om dan tentoon-
gesteld te worden voor het publiek. 
Voor de leden altijd een spannende 
aangelegenheid: hoe hebben mijn 
vogels het er afgebracht?  Er zijn 
ettelijke soorten vogels waar mee 
gekweekt wordt. Onze vereniging 
is aangesloten bij de Nederlandse 
Bond van Vogelliefhebbers, die ook 
het maandblad ‘Onze Vogels’ uit-
geeft. Hier staan veel wetenswaar-

digheden in over het houden en 
kweken van vogels. Sommige leden 
van onze vereniging doen ook nog 
mee aan de Regio-show, het Dis-
trictskampioenschap of de Bonds-
kampioenschap, waar zo’n 15.000 
vogels te bezichtigen zijn. We zijn 
een kleine leuke vereniging, waar 
zeker nog ruimte voor nieuwe leden 
is. Zijn er vogelliefhebbers die wel 
vogels houden en nog geen lid zijn 
van een vereniging dan kunt u zich 
altijd aanmelden bij onderstaand 
contactadres van de vereniging, en 
ook met over vragen over het hoe 
en wat van de vogelsport. Wat is het 
toch mooi als je vogels ringt, met je 
eigen kweeknummer. 

Hopelijk hebben we hiermee wat 
uitleg gegeven over onze mooie 
vogelsport, en hopen u ooit te ont-
moeten bij onze vereniging. 
H. Dijkstra, Gruttostraat 2, Kollum, 
tel. 452520

Volièrevereniging ‘de Edelzangers’

‘De Aeikoer’ tentoonstelling 
In de eerste week van januari wordt weer de grote pluimvee-show oor 
pluimvee-vereniging ‘de Aeikoer’ gehouden in de sporthal ‘de Hout-
moune’. Verwacht worden zo’n 1100 stuks pluimvee, verdeeld over 
(dwerg)hoenders,  sier- en watervogels, sierduiven en oorspronkelijke 
duivenrassen. Uit geheel Nederland komen zo’n 175 inzenders. Ook de 
bezoekersaantallen liegen er niet om, schattingen gaan uit van 4000 per-
sonen die gratis de dieren en de fraaie entourage kunnen bekijken.

Ook Landbouwmuseum ‘de Brink’ uit Veenklooster verleent medewerking 
en komt met allerhande oude spulletjes. Verder is er een vrije verkoop van 
dieren en zijn er stands met broedmachines, diervoeders, dierenverblijven 
en verdere benodigdheden aangaande het houden van pluimvee. Meer 
dan 200 sponsoren steunen ‘de Aeikoer’ met hun bijdragen, daarvoor har-
telijk dank. Voor informatie verwijzen wij u naar de fraaie raambiljetten die 
in de diverse dorpen zullen hangen. 

Openingstijden: woensdag 31 december van 16.30-18.00 uur, vrijdag 2 
januari van 10.00-22.00 uur en zaterdag 3 januari van 10.00-16.00. Entree 
is gratis. Verdere info op telefoonnummer 0512-363328.

Onderlinge wedstrijd 
M.A.A.S.
Op vrijdagavond 28 november 
heeft M.A.A.S. voor de 3e keer 
onderlinge wedstrijden gehouden. 
Deze zijn bedoeld om, vooral de 
beginners, wat wedstrijdervaring 
op te doen. Het is ook moeilijk als 
je zenuwachtig bent, om eerst een 
groet aan de jury te moeten bren-
gen en dan pas je oefening te doen. 
Maar het leert snel, vooral met de 
goede begeleiding van ‘juffen en 
meesters’. Bij de jongere werd 
voor individuele prijzen geturnd, bij 
de ervarenen in teamverband. De 
gymzaal bleek bijna te klein voor 
alle deelnemers en publiek bij de 
eerste 2 wedstrijden. De uitslagen 
zijn: niveau 12: 1. Sicco Broersma, 
2. Yvonne Post, 3. Margriet Douma; 
niveau 11; 1. Els Wieringa, 2. Anita 
Mulder, 3. Martine Koopmans; 
Niveau 10: 1. Hester Ludema, 2. 
Lisanne v.d. Meulen, 3. Naomi 
Bennett; Niveau 9: 1. Safa Ahmad; 
2. Femke Steigstra, 3. Tineke 
Walinga, 4. Corien Oldenhuis
Teams: 1. Team I (Zoe Bennett, 
Annemarita Miedema, Bas Rus-
ticus en Lisa Mulder; 2. Team VI 
(Tineke Lourens, Marijke Terpstra, 
Marc de Jong en Tiede Terpstra); 
3. Team II (Jacqueline Dam, Tjitske 
Stelpstra, Thom Kruyt en Elisabeth 
de Groot). Gefeliciteerd en succes! 
Op vrijdag 19 december houdt 
M.A.A.S. haar Kerst-doe-avond 
voor de eigen leden en hun familie. 
Iedereen kan meedoen. Wat er te 
doen is, is een verrassing, dus 
kom maar langs als je durft. De 
eerste wedstrijd voor M.A.A.S. is 
een thuiswedstrijd op 10 januari 
in sporthal ‘de Houtmoune’. We 
hopen op veel publiek.

De meester geeft natuurkundeles. 
“Bij hitte zet iets uit, maar bij 
kou krimpt iets. Wie kan daar 
een goed voorbeeld van geven?” 
Mark: “De zomervakantie duurt zes 
weken, maar de kerstvakantie duurt 
maar veertien dagen, meester

Wat moet je doen om een Belg 
met Oud en Nieuw aan het lachen 
te krijgen? - Je moet hem met 
Kerstmis een grap vertellen. ...

moppen!

kinderhoek

Deze foto is bijna even oud als de carriere die Cees Tillema na 
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd begon. Bijna 
10 jaar lang was hij als straat-schoonmaker, twee maal in de 
week, in de weer. Bijzonder was de consequente maar ook 
gevatte manier waarop hij z’n zelfopgelegde taak verrichtte. 
‘Berucht’ was de manier waarop de geboren Hagenees volwas-
sen winkelend publiek terechtwees als ze achteloos rommel op 
straat deponeerden: “Erg he, de rotzooi die de jeugd van tegen-
woordig maakt!”. Ook na oud en nieuw en de feestweek werden 
bezem en container ter hand genomen om achtergelaten rotzooi 
op te ruimen. Gezondheid en leeftijd dwingen ‘Beauty-Cees’, de 
bijnaam die hij als ere-titel verdiende, met dit vrijwilligerswerk 
te stoppen. Een gemis voor de Kerkstraat maar daarnaast een 
voorbeeld van echte gemeenschapszin. De BUVO hoopt een 
goede vervanger te vinden. (foto: Jerry Tillema)



...Ik heb wel een goed jaar gehad. Het 
komende jaar ik wil graag naar de kunstaca-
demie. Ik hoop dat ik word toegelaten. Dit 
jaar werden wij voor het eerst bestolen op 
vakantie. Ik heb altijd gezegd dat ik er wakker 
van zou worden en nu stonden ze naast ons 
bed en ik heb niets gemerkt. Dat was wel een 
bijzondere ervaring voor dit jaar. Mijn goede 
voornemen is dat ik geduldiger moet zijn en 
beter ga luisteren naar andere mensen. Daar 
ben ik al mee bezig, en dat heb ik mij voorge-
nomen voor de toekomst om dat te leren...Folly Dijkstra, Trekweg

...Ik heb wel een goed jaar gehad. Het 
komende jaar ik wil graag naar de kunstaca-
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...ik had een lekker en enerverend jaar, zowel 
persoonlijk als in de politiek. Hoewel het 
komend jaar fi nancieel lastiger gaat worden 
ben ik beslist niet somber gestemd, anders 
kun je ook maar beter stoppen. Waar ik overi-
gens wel mee ga stoppen is het roken. Vanaf 1 
januari is het rookverbod voor openbare ruim-
tes ook van toepassing op het gemeentehuis, 
en ik ben eigenlijk niet van plan om buiten te 
gaan staan...

Willem van der Wal, wethouder

...ik vind dat er te veel is bezuinigd op de 
eerste-lijns gezondheidszorg en ik hoop dat 
daar volgend jaar verbetering in komt. Dat bij-
voorbeeld de minima wat beter uitkomen...

Tandarts Mulder

...Het komende jaar ga ik zeker meer aan 
mijn gezondheid werken, in het afgelopen 
jaar is mij gebleken hoe belangrijk dat is. Het 
raadswerk blijft een enorme uitdaging, en ik 
vind het schitterend om te doen. Het zal het 
komende jaar een klus worden er voor op te 
passen dat groepen  mensen die in de samen-
leving door het rijk al door bezuinigingen 
geraakt worden niet nog eens gemeentelijk 
daar mee te maken krijgen...

Jolle Kronenburg, raadslid PvdA

...ik heb persoonlijk een goed jaar gehad. 

Van nature zijn we een klagerige volkje maar 

zeker als ik de situatie hier vergelijk met die 

in sommige andere landen, besef ik dat we 

hier weinig te klagen hebben. Politiek is ook 

heel wat in beweging gezet, en dat moeten we 

het komende jaar in gang houden. Gezond-

heid is één van de belangrijkste zaken voor 

een mens, en dat wens ik dan ook een ieder 

voor het komende jaar...
Filippus Roorda, gemeenteraadslid CDA

...ik heb persoonlijk een goed jaar gehad. 

Van nature zijn we een klagerige volkje maar 

...Gezondheid!...
Bijna elke ondervraagde merkte het op: hoe Bijna elke ondervraagde merkte het op: hoe Bijna elke ondervraagde merkte het op: hoe Bijna elke ondervraagde merkte het op: hoe Bijna elke ondervraagde merkte het op: hoe Bijna elke ondervraagde merkte het op: hoe Bijna elke ondervraagde merkte het op: hoe Bijna elke ondervraagde merkte het op: hoe 
moeilijk de situatie persoonlijk of maatschappe-
lijk er op dit moment ook uit mag zien, een goede 
gezondheid gaat toch boven alles. Daar kunnen 
wij het alleen maar eenvoudig mee eens zijn. 
Maar ook wensen wij een ieder een stukje maat-
schappelijke gezondheid. Want net zo goed werd 
regelmatig gehoord dat men zich zorgen maakt 
over de veranderende maatschappij, iets wat 
ook in ons eigen dorp terug te vinden is. Verlies 
van ‘normen en waarden’, verminderde solidari-
teit, doorgeschoten individualisme, het ontstaan 
van een onverschilliger samenleving. Elk had 
er, vaak op een iets andere manier, iets over te 
melden. Daarom: gezondheid voor u, en het dorp!

redactie ‘Binnenste Buiten’

...persoonlijk heb ik niks te klagen, al is het 
makkelijk om te zeggen dat het altijd beter 
kan. Voor ons blad heb ik de hoop dat er meer 
adverteerders zullen komen. Het gaat niet 
alleen om de vraag of ze onmiddellijk zoveel 
meer winst zullen maken door een adverten-
tie maar ze steunen dan wel het dorp. Daar 
heeft iedereen in Buitenpost baat bij...

Rense van der Heide, de Voorzoom,
acquisiteur Binnenste Buiten

...persoonlijk heb ik niks te klagen, al is het 
makkelijk om te zeggen dat het altijd beter 

...ik had een lekker en enerverend jaar, zowel 
persoonlijk als in de politiek. Hoewel het 
...ik had een lekker en enerverend jaar, zowel ...ik had een lekker en enerverend jaar, zowel ...ik had een lekker en enerverend jaar, zowel 

...dit jaar was wel een hele verandering. Het 

is heel anders op de middelbare school, alles 

is veel groter, en ineens hoor ik bij de jongste 

jeugd. Ik ben wel benieuwd hoe het volgend 

jaar in de tweede klas zal zijn...
Evelyn, 12 jaar, Ruiterstraat

...dit jaar was wel een hele verandering. Het 

...dit jaar was wel een hele verandering. Het 

...het afgelopen jaar was boeiend en het 
nieuwe jaar wordt ingewikkeld en zwaar maar 
ik kijk er met des te meer plezier naar uit. 
We gaan in economisch opzicht lastige tijden 
tegemoet en we gaan als gemeente moeilijke 
tijden tegemoet en daar houdt ik wel van. Ik 
ben een man voor barre tijden...

Louis Lyklema, burgemeester

Filippus Roorda, gemeenteraadslid CDA

...het afgelopen jaar was boeiend en het 

...Ik heb wel een goed jaar gehad. Het 

...het is duidelijk dat het afgelopen jaar zeker 
niet het beste jaar is geweest, zeker in mijn 
branche. Toch heb ik zin in het nieuwe jaar 
en heb er alle vertrouwen in dat het beter zal 
gaan. Voor Buitenpost zie ik nog steeds een 
perfecte toekomst, de omstandigheden voor 
daarvoor zijn overduidelijk aanwezig. Het is 
misschien een beetje cliche, maar gezondheid 
is het belangrijkste, en dat wens ik een ieder 
van harte toe voor 2004...

Jan Lammerts, ondernemer en BUVO-bestuurslid

...het is duidelijk dat het afgelopen jaar zeker 
niet het beste jaar is geweest, zeker in mijn 

...persoonlijk heb ik niks te klagen, al is het ...persoonlijk heb ik niks te klagen, al is het 

...het is een sombere tijd, maar tegelijkertijd 

is het inspirerend en inspannend, zeker in 

onze gemeentelijke politiek. Er zijn gelukkig 

ook goede ontwikkelingen, die het komende 

jaar meer zichtbaar zullen worden. Het blijft 

een uitdaging om de werkgelegenheid op peil 

te houden, en te laten zien dat Friesland een 

regio is die zich kan redden. Maar ik heb 

goede moed...
Klaas Antuma, raadslid ChristenUnie

...het is een sombere tijd, maar tegelijkertijd 

is het inspirerend en inspannend, zeker in 

onze gemeentelijke politiek. Er zijn gelukkig 

af in het onderwijs, en het afgelopen jaar is de 
belasting zeker niet minder geworden. Toch 
ben ik niet ontevreden met wat we bereikt 
hebben en het feit dat de school qua grootte 
weer wat is gegroeid hoort daar bij. We zijn 
goed in beweging en proberen in te spelen op 
maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zijn we 
bezig ‘normen en waarden’ als apart vak, dit is 
een noodzakelijke en goede keus geweest...

Klaas de Jonge, directeur CBS ‘de Lichtbron’

...er komt de laatste tijd ontzettend veel op je ...er komt de laatste tijd ontzettend veel op je ...er komt de laatste tijd ontzettend veel op je 

...ik vind dat mensen meer respect moeten 

tonen voor elkaar, dat is mijn leus voor het 

nieuwe jaar. Ik vind bijvoorbeeld dat Balke-
nende erg voor schut wordt gezet. Ze willen 

hem in zijn hemd zetten en dat vind ik niet 

juist. Zo kun je niet met politieke mensen 

omgaan. Je kunt politieke mensen niet voor 

schut zetten, die doen ook/zo hun best....Mw. Renkema, Concourslaan

...ik vind dat mensen meer respect moeten 

...ik vind dat mensen meer respect moeten 

...in mijn werk heb ik meegemaakt dat het 
een zwaar jaar was voor veel mensen. De 
economische teruggang is ook te zien in het 
onderwijs, de zorg en maatschappelijk leven. 
Mijn indruk is dat mensen daardoor ook ver-
harden. Toch moeten we niet bij de pakken 
neerzitten, en ik heb de overtuiging dat het 
komend jaar een beter jaar zal worden. Als 
ik naar mijn persoonlijke situatie kijk ben ik 
een tevreden mens, en hoeft daar niet veel 
meer in te veranderen...

Jacqueline Nome, makelaar

...Het komende jaar ga ik zeker meer aan 

...Gezondheid!...
Bijna elke ondervraagde merkte het op: hoe Bijna elke ondervraagde merkte het op: hoe ...ik heb persoonlijk niets te klagen gehad 

over het afgelopen jaar. Het lijkt trouwens 
of de jaren steeds sneller voorbijgaan. De 
geboorte van mijn kleindochter was in 2003 
een hoogtepunt. Het valt ons als werkgroep 
op dat er betrekkelijk weinig respons is op 
voor de zaken die wij ontplooien. Toch is 
dat voor ons geen aanleiding om van de inge-
slagen weg af te gaan. We gaan gewoon door 
zoals we dat tot nu toe gedaan hebben ...

Jan Buikema, lid werkgroep ‘Behouden Huis’

...ik heb persoonlijk niets te klagen gehad 

...ik heb persoonlijk een goed jaar gehad. 

...het was voor mij zeker geen naar jaar. 

Ondanks alle negatieve berichten vooraf 

is 2003 voor mij meegevallen. Ik ga er van 

uit dat het komende jaar zeker beter gaat 

worden. Ons eigen pand heeft meer uitstra-
ling gekregen, en in overleg met de verhuur-
der hebben de leegstaande winkels in ons 

blok een opknapbeurt gehad. Ik denk dat de 

leegstand aan het eind van het volgende jaar 

verleden tijd zal zijn. Het gaat allemaal best 

wel komen in Buitenpost...
Frans Kok, juwelier in de Kerkstraat

Ondanks alle negatieve berichten vooraf 
...het was voor mij zeker geen naar jaar. 

Ondanks alle negatieve berichten vooraf 
...het was voor mij zeker geen naar jaar. ...het was voor mij zeker geen naar jaar. 

Ondanks alle negatieve berichten vooraf 

...het was een heerlijk jaar. We hebben een 

fantastische zomer gehad.  Ik heb alles wat 

mijn hartje begeert en heb geen overdadige 

verdrietige dingen meegemaakt. De Here 

heeft ons rijk gezegend. Ik kijk het nieuwe 

jaar wel vol verwachting tegemoet. Ik ben 

nooit iemand geweest die met oud & nieuw 

achterom kijkt. Goede voornemens heb ik 

iedere dag. Is er iets dan moet ik dat snel ver-
anderen. Dat kan beter meteen dan wachten 

tot 1 januari. Eigenlijk ben ik wat dat betreft 

wel saai, maar ik ben gewoon een tevreden 

mens. Ik zie wel wat de dag mij brengt...Mw. Winter, Concourslaan

...het was een heerlijk jaar. We hebben een 

fantastische zomer gehad.  Ik heb alles wat 

...het was zeker niet allemaal positief dit jaar, 
en ik bang dat er meer ellende bij komt. Als 
ondernemer heb ik wel eens het idee, dat er 
in dit land te veel wordt gepraat en te weinig 
wordt gedaan: het is net of denkt men dat 
alles vanzelf gaat. We zullen allemaal een stap 
harder moeten gaan lopen. Dit geldt zeker 
ook voor zaken waar Plaatselijk Belang mee 
te maken heeft. Maar ik ben een blijmoedig 
mens en denk dat het anders kan. Het begint 
allemaal bij jezelf...

Henk Koning, voorzitter PBB en ondernemer

...het was zeker niet allemaal positief dit jaar, 
en ik bang dat er meer ellende bij komt. Als 

...het is een sombere tijd, maar tegelijkertijd 

...ik zie veel ontwikkelingen en zeker niet 
allemaal positief. Daarbij heb ik wel eens het 
gevoel dat we naar een fundamenteel andere 
tijd gaan: met minder solidariteit. Wat betreft  
It Koartling ben ik diep teleurgesteld in de 
houding van de gemeente, ik zie geen beleid 
en geen visie wat sociaal-cultureel werk aan-
gaat. Ik hoop dat Achtkarspelen het komende 
jaar tot inkeer komt. Persoonlijk ben ik een 
tevreden mens, zonder een positieve basis-
houding kun je ook niet veel bereiken...

Henk Harmsma, voorzitter ‘It Koartling’

...het was een jaar met hoogte- en dieptepun-
ten voor mijzelf. Ik ben net afgestudeerd en 
het vinden van werk is me tegengevallen. Ik 
ben bang dat het het komende jaar nog moei-
lijker gaat worden. Het is mijn persoonlijke 
voornemen om te proberen het komende 
jaren dichter bij mijzelf te komen, en te 
proberen mijn eigen route te vinden en te 
volgen...

Ylse Veenstra, pedagoge

Jan Buikema, lid werkgroep ‘Behouden Huis’

Ik kijk met plezier terug naar het afgelopen 
jaar. In de gemeente waar ik lid van ben is veel 
gedaan richting bijvoorbeeld evangelisatie. Ik 
hoop dat de ontwikkelingen zoals die zich in 
deze gemeente voordoen doorgaan. Ik ben 
daar heel blij en dankbaar voor. In het gezin 
ging het ook goed. Mijn vrouw en ik hebben 
veel genoten van Friesland. Persoonlijk wordt 
het best spannend want ik heb een hoorcom-
missie gehad van een andere gemeente. Ik 
weet niet hoe mijn toekomst en die van mijn 
gezin eruit gaat zien. Daar denk ik wel veel 
aan. Wat nog een goed voornemen is: ik moet 
toch maar wat meer kilo’s kwijt. 

Ds. S. de Jong (Geref. Kerk Vrijgemaakt)

Ik kijk met plezier terug naar het afgelopen 
jaar. In de gemeente waar ik lid van ben is veel 



“Het doel van de stichting is het bevorderen van 
de bekendheid van de historie van de gemeente 
Achtkarspelen,” zo er staat geschreven in de 
statuten van Stichting Oud Achtkarspelen. “Een 
stichting met leden die een hart hebben voor de 
geschiedenis van Achtkarspelen en zeker kennis 
van zaken”, zo zegt secretaris Dirk Wildeboer.

De vijftien leden van de stichting zijn amateur-
historici die elk hun eigen specialiteit of werkge-
bied hebben. “Er zijn bijvoorbeeld een paar die 
zich bezighouden met genealogie, de Tweede We-
reldoorlog of archeologie.” zo vertelt Wildeboer. 

De stichting werd in 1981 opgericht met het idee 
om een zogenaamde “oudheid kamer” op te rich-
ten. “Dit moest een soort museum worden met 
alleen maar tentoonstellingen over Achtkarspe-
len. Helaas is dit nooit van de grond gekomen. 
We kregen te weinig oudheidkundige voorwerpen 
binnen om een museum mee in te richten.”

Nu richt Oud Achtkarspelen zich op het geven van 
lezingen en het organiseren van contactdagen. 
“Drie keer per jaar wordt er een lezing gege-
ven over historische onderwerpen die te maken 
hebben met Buitenpost en haar omgeving.” Op 
de volgende lezing, gepland op 27 januari, zal de 
heer Bilker zal een lezing houden over de Friese 
tak van de Nassau’s. 

Incidenteel organiseert de stichting ook zoge-
naamde contactdagen. Op deze contactdagen 
kunnen mensen die geïnteresseerd zijn in gene-
alogie informatie opvragen uit de archieven van 
de stichting. “We beschikken over veel informatie 
over familie’s die hier uit de omgeving komen. 
Mensen kunnen op de contactdagen langskomen 
en een naam opgeven. Wij gaan dan in de com-
puter op zoek naar informatie over deze familie. 

Ook echt weer van de liefhebbers voor de liefheb-
bers.”

Zelf schrijft Wildeboer voor het Nieuwsblad van 
Noord-Oost Friesland. Een keer per maand stelt 
hij een pagina samen met ‘historische onderwer-
pen’. In het maken van een dergelijke pagina gaat 
veel werk zitten. “Ik breng veel tijd door in het 
Historisch Centrum in Leeuwarden. Daar bekijk ik 
oude kranten die op rollen fi lms staan. Daarnaast 
vind ik mijn informatie over onderwerpen in oude 
gemeente archieven.” 

Wildeboer schrijft ook voor de Binnenste Buiten-
post. In de dorpskrant heeft hij zijn eigen ‘histo-
rische hoekje’, zoals hij het zelf noemt. Het kost 
veel tijd om alle informatie uit te zoeken, maar er 
is geen sprake van een gebrek enthousiasme. “Ik 
woon al veertig jaar in Buitenpost, maar alles wat 
met de geschiedenis van dit dorp te maken heeft 
interesseert me nog steeds.”

1951 - 2 - slot

• Notaris J. Peereboom te Buitenpost zal 
provisioneel in het openbaar verkopen, 
ten verzoeke van de heer P.D. Zwart, de 
nette goed onderhouden burgerhuizinge 
Jeltingalaan 4, in eigen gebruik bij de 
koper. Geboden f. 5.012,--.
• Gevraagd voor direct een fl inke hooier. 
Kl. Joustra, Oost, Buitenpost.
• Tijdens een hevig onweer boven ons dorp sloeg dinsdagmid-
dag de bliksem op de huizinge bewoond door de kweker J. Hay-
tink, alhier. Rijen pannen werden afgerukt. Een gedeelte van het 
dak is ontzet. Een partijtje papier vatte vlam, maar met enige 
emmers water was de brand spoedig geblust. De brandweer be-
hoefde geen dienst te doen.
• Te koop: in opper staand hooi. Te bevragen bij M. Metzlar, Ou-
dedijk 2, Buitenpost.
• Buitenpost. Ten gevolge van het afbranden der verf ontstond 
woensdagmorgen om ongeveer 10 uur brand in de boerderij in 
de Mieden alhier, bewoond door de heer P. Reitsma. De motor-
spuit van Buitenpost was spoedig aanwezig. De schuur  brandde 
tot de grond toe af. De voorhuizinge is gedeeltelijk behouden. 
Van de huisraad kon maar weinig in veiligheid worden gebracht. 
Ongeveer 10 voer hooi is waardeloos geworden.
• Geslaagd voor het Ulo-diploma B, P.A. Fokkinga te Buiten-
post.
• In de nacht van zaterdag op zondag, is in de ouderdom van 
bijna 80 jaar overleden, de heer Durk Kuipers te Buitenpost, 
sedert lange tijd een zeer belangrijke plaatsgenoot. De heer Kui-
pers, die vroeger houthandelaar was, was jarenlang administre-
rend-kerkvoogd van de Ned. Herv. Gemeente. Langer dan een 
halve eeuw stelde hij zijn krachten – steeds geheel belangeloos 
– in dienst van de Nutsspaarbank, bij vele ingezetenen bekend 
als de bank van mijnheer Kuipers. Jarenlang was hij directeur 
van deze bank. Andere vervulde functies: bestuurslid van het 
schoolfonds voor schipperskinderen, consul van de A.N.W.B. en 
lid van de gemeenteraad van Achtkarspelen. Ook bekleedde hij 
tal van plaatselijke bestuursfuncties. Met de heer Kuipers, die 
gewoonlijk niet veel woorden gebruikte, is iemand heengegaan, 
die zich voor het maatschappelijk leven zeer verdienstelijk 
heeft gemaakt. Hij was Ridder in de orde van Oranje Nassau.
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Nog zo’n bijzondere plant die gevonden kan 
worden in de dreven van Buitenpost. Vooral in 
‘de Mieden’ is genoeg voorraad geplant door 
onze Schepper. Wilde Cichorei. Een plant die 
inhoudelijk doet denken aan de Paardebloem. 
Cichorei is ook een plant die bekend is bij onze 
‘Ouden’. Wanneer er armoe was, de dokter niet 
kon worden betaald en ziekte en dood dreigden, 
werd nogal eens de Cichorei benut. Het gehele 
jaar was – en is natuurlijk – de plant te vinden. 
En wanneer het blad in kwaliteit te wensen 
overliet, kon men zich behelpen met de wortel. 
Rond de Kerstdagen hing boven de schouw 
van armeluiden de Cichoreiwortel te drogen in 
de onvervalste rook van turf. De puntige, licht 
rode wortelstokjes werden regelmatig gebruikt 
in tal van etenspotten. Geen gekke gewoonte, 
want de Cichorei heeft vele medicinale kwalitei-
ten. De nuchtere kennis van de natuur maakte 
in de beleving van de armen de drang om in 
tijden van zorgen een dokter te roepen minder 
noodzakelijk. Dat gaf rust en vertrouwen in de 
Schepping.

Rond de dertiger jaren van de vorige eeuw 
raakte Cichorei langzaam maar zeker buiten-
beeld als medicijn. Een andere kwaliteit ging 
tot de verbeelding spreken. Gebrande Cichorei 
lijkt op koffi e. Althans geur en smaak kunnen 

voor koffi e doorgaan. Opnieuw beperkte het 
gebruik als ‘koffi e’ zich tot de armere klas-
sen van de bevolking, maar met succes. Tot 
ver na de Tweede Wereldoorlog werd nog 
echte koffi e gezet met een schepje ‘Buisman’, 
gebrande Cichorei dus. Ik zelf weet het ook nog. 
Overigens was het niet onverstandig om wat 
Cichorei toe te voegen, want de sesquiterpeen 
en (58%)! Inuline zorgden (nog steeds) voor 
afname van hartritmestoornissen, de verlaging 
van de bloedsuikerspiegel en de verhoging 
van het ijzergehalte in het bloed. Bovendien 
is Cichorei werkzaam tegen reuma en jicht. Zo 
rond de kerstdagen zien we weer veel kerst-
stukjes. Vaak treffen we puntige, rode en witte 
uitsteeksels aan, die parmantig en kitscherig 
loeren uit het ijslandsmos. Velen denken dat 
het hier gaat om nep Spaanse pepers. Niets is 
minder waar. De puntige uitsteeksels zijn een 
overblijfsel van de wortelstok van de Cichorei, 
die juist te drogen hing rond de Kerstdagen en 
zo geassocieerd werd met de Kerst en later met 
kerststukjes. De Cichorei, die hoop en genezing 
verbeelde. Prachtige metaforen voor de hoop, 
juist in de dagen waarin we de komst van Dé 
Hoop herdenken... Goede dagen toegewenst en 
tot de volgende keer

door Hans Hamers

Stichting Oud-Achtkarspelen
“hart voor de geschiedenis van Achtkarspelen”

Een merkwaardig natuurverschijnsel
Vele lezers in Buitenpost zulle zich nog wel het noodweer her-
inneren van dit voorjaar. In Buitenpost en Twijzel braken door 
een hevige bui verschillende dikke bomen als luciferhoutjes af 
en werden daken ontzet. Maar, nu ongeveer anderhalve eeuw 
geleden, ging het ook ‘need’ toe in ons dorp en omgeving. De 
Bergumer Courant meldde hierover het volgende: “Het was den 
3 Juli 1859 een prachtige zomerdag, toen ’s morgens ongeveer 
12 uur de heren Horenstra en van der Schaaf op den straatweg 
stonden te praten en een van hen zei: “Hé kijk eens in ’t noord-
westen die vreemde witte lucht! Onmiddellijk daarop hoorde 
men een geweldig gedruisch en vielen er groote stukken ijs in 
den vorm van prisma’s zoo geweldig neder, dat aan de windzij-
de der huizen alle glasruiten en dakglazen verbrijzeld werden. 
Al de bomen waren in een oogenblik van hun groenen tooi 
beroofd en stonden bladerloos. De menschen op straat en op 
het veld zochten een goed heenkomen, veel pluimgedierte viel 
dood ter aarde. De passagiers, komende van Groningen met den 
postwagen van van Gend, zaten aan de windzijde met bebloede 
aangezichten. Deze ijsbui was het eerst te Dokkum door het 
vallen van hagelsteentjes waargenomen; ze was zoo over Bui-
tenpost en omstreken getrokken en geëindigd te Stroobos, dus 
over eene lengte van 3 1⁄2  en eene breedte van ongeveer een half 
uur gaans. ’s Avonds om 8 uur lagen er nog stukken ijs onder de 
bladeren en in de droge slooten. Het was een onvergeetlijk in-
drukwekkend schouwspel, waardoor in hoogstens tien minuten 
zulk eene totale verwoesting was teweeggebracht”. De journa-
list en krantenman J. Hepkema, schreef over dit noodweer later 
nog het volgende: “Schrijver dezes heeft een paar jaren later te 
Veenklooster aan het boomgewas nog duidelijke sporen er van 
kunnen waarnemen. Ook wij hebben bejaarde tuinlieden in dien 
zin hooren spreken en volgens deze zou Hardegarijp in die bui 
volop betrokken zijn geweest”. Destijds was een zekere heer 
van der Schaaf te Buitenpost, gemeentesecretaris van Achtkar-
spelen. Het is niet onmogelijk dat deze een correspondent was 
van de Bergumer Courant en het bericht heeft ingezonden.

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons 

gemakkelijk !
Let op de kopij-
inleverdatum:

maandag 6 januari 
Het blad verschijnt in 

week 4.
Houdt u daar ook 

rekening mee?

Voorstraat, jaren vijftig

MOB door Janne Oosterwoud

Fol goede hoop kaam er yn Nederlân, en frege asyl oan. Hy hie 
ljochtsjes yn syn griene eagen en skeinspruten op ’e noas. Oer 
syn hierkleur makked er sels grapkes: “Ik ben oranjesupporter”. 
Nei trije jier les koed er aardich syn wurdsje dwaan yn it Neder-
lânsk en wille meitsje ek.

Neigeraden de dei tichter by kaam dat er de beslissing fan jus-
tysje ferwachte, yn Nederlân bliuwe of werom nei syn heitelân, 
waard er stiller. De wille gie út syn eagen en hy smookte foar 
trije. “Ik ga niet terug”, sei er, “ik dood door mijn regering”. Hy 
makke mei syn hân de bekende beweging fan in mes troch de 
kiel.

Foardat ik de negative útslach fan syn proseduere fernaam, hied 
er it asylsikerssintrum ferlitten. Op wei nei de yllegaliteit. In kol-
lega hie him noch sjoen by it stasjon yn Bûtenpost, mei in wy-
keintas en in plestik pûde. MOB, Met Onbekende Bestemming.

!




