
U belt...

en wij komen, vult u misschien 
in gedachten al aan. Er is iets 
te vertellen, en uw wilt graag 
iemand van de redactie langs 
laten komen om er een verhaal 
te maken. Wij zouden graag 
altijd aan die wens willen vol-
doen.
De praktijk is voor ons meestal 
anders. De redactie en corres-
pondenten bestaat alleen maar 
uit vrijwilligers, die het schrijf-
werk naast hun dagelijkse be-
zigheden doen. Een verzoek om 
langs te komen op een bepaald 
tijdstip is dus afhankelijk van de 
agenda, en het komt voor dat 
wij ‘niet thuis’ moeten geven.
Daarmee hoeft het verhaal voor 
ons beslist niet verloren te zijn. 
Maak zelf een foto en voeg daar 
een eigen verhaal aan toe. Het 
argument “ik kan niet schrijven” 
klinkt ons overbekend in de 
oren, maar ook dat hoeft geen 
beletsel te zijn. Lever desnoods 
alleen de nieuwsfeiten en wat 
wetenswaardigheden aan en wij 
proberen er een verhaal van te 
maken. En het spreekt voor zich 
dat wij daarbij alsnog contact 
opnemen om het verhaal door 
te spreken.

“U levert aan, en wij plaatsen”.
Het is onder het voorbehoud van 
de voorwaarden voor aangele-
verde stukken in het colofon, 
maar voor die uitspraak staan 
wij wèl. Hou ons op de hoogte 
van wat er speelt in Buitenpost!
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Een maandelijkse uitgave van Stichting dorpsblad ‘de Binnenste Buiten’
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(foto: Harrie Slagter/redactie)

Winter-dorpsgenoten
Dit jaar waren ze er weer: een aantal witte zwanen die de vijver bij het nieuwe plan ‘Mûnewyk’ als 
winterverblijfplaats hebben uitgekozen. Mogelijk dat ze, net als de nieuwe bewoners op de achtergrond, 

de lokatie als ‘ideaal gelegen en op rustige stand’ beschouwen.

Van de redactie
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Maken we de klus ook af?

Speelplaatsen-project springt om verdere inzet 
De klacht dat er in ons dorp zou weinig 
lukt is bekend genoeg. Maar als er iets 
kan, maken we er dan wat van? Het 
speelplaatsenproject gaat zijn vierde 
jaar in, en nog is de afronding niet in 
zicht. Waar is het enthousiasme van 
het eerste jaar gebleven?

De start was voorspoedig, de gemeente 
legde 48.000 gulden op tafel en vroeg 
van het dorp om voor aanvullende fi nan-
ciering te zorgen. De eerste vergaderin-
gen werden door vertegenwoordigers 
van buurten goed bezocht, en ook waren 
plannen en ideeën ruim voorradig. Al 
snel konden de eerste schetsen worden 
gepresenteerd en werd er met de uitvoe-
ring begonnen. Daarna sloop het klad 
er in. Een enkele actie kwam op gang, 
bracht wat geld in de pot, en kwam tot 
stilstand. Twee of drie geldschieters voeg-
den nog iets daaraan toe, en toen was 
ook die bron opgedroogd. Dit jaar wordt 
het laatste jaar van het project, en wat 
er in het begin als doelstelling voor ogen 
stond staat er lang allemaal nog niet. Niet 
meer dan logisch dat project-coördinator 
Bokko-Jan Huitema blijft aandringen op 
meer actie binnen ons dorp.

Waarschuwend
De laatste opmerking in de uitnodiging 
voor de eerstvolgende vergadering van 
het project spreekt voor zich: “...wan-
neer de opkomst laag is, de bestellingen 
verder zullen vertragen.” Misschien met 
de gedachte in het achterhoofd dat het 
einde in zicht is, hoopt ook PBB dat 

verschillende buurten nog een eindspurt 
zullen maken. Kijkend naar wat er tot nu 
toe gerealiseerd is, durven we rustig te 
zeggen dat het project zeker de moeite 
waard is geweest. Her en der in het dorp 
zijn ‘veredelde kattenbakken’ omgetoverd 
tot kindvriendelijke en prettig ogende 
speelplaatsen. Op dinsdag 20 januari is 
de volgende vergadering. Het kan zijn 
dat u daar niet bij aanwezig kunt zijn. 
Laat de project-coördinator weten dat de 
speelplek voor u nog steeds leeft. In 2004 
zal er nog een behoorlijke bestelronde 
voor toestellen de deur uitgaan, zorg 
ervoor dat u die niet mist. Voor wie het 
telefoonnummer kwijt is geraakt: Bokko-
Jan Huitema, telefoon 0512-368500 of 
mail: bj.huitema@achtkant.nl.

Blijvende kwestie
In zekere zin zal het project nooit klaar 
zijn. Zoals in de eerste besprekingen ook 
werd afgesproken wordt van de buurten 
verwacht dat ze ook in de toekomst hun 
aandeel zullen blijven nemen in de zorg 
voor wat er staat. Sommige bakken met 
houtsnippers hebben bijvoorbeeld last 
van paddestoelengroei. Een paar keer 
per jaar even met de hark erdoor, en 
het probleem wordt voor een groot deel 
opgelost. Regelmatige controle op de 
veiligheid van de toestellen is iets wat 
niet alleen afhankelijk van een ambte-
naar is. Worden defecten opgemerkt, 
of gebeuren er zaken op een speelplek 
die daar niet thuishoren, maak daar snel 
melding van bij de gemeente, afdeling 
beheer, telefoon 0511 368500.

Twee foto’s van precies dezelfde plek, met vier jaar ertussen. De bo-
venste foto stond op de voorkant van ons blad in augustus 2000, de 

onderste is van een week geleden. Toch een resultaat om al tevreden 
mee te zijn, ware het niet zijn dat er nog volop ruimte over is voor nog 
een aantal toestellen. Laten we het karwei halverwege voor wat het 

is, en blijven we onze eigen ‘self-fullfi lling prophecy’ trouw, door inder-
daad ook niets echt af te maken?



Opruiming
V&B SPORT

tot 50% korting op winterjassen 
truien, fl eece, en sweaters

Gaastra-Twinlife-Brunotti-Simmer-enz. ... !
Wees erbij, want weg=pech

Ook op onze tweewielerafdeling 
zeer scherpe aanbiedingen 

op fi etsen
- oude collectie - kortingen tot 30% -

Gazelle-Batavus-Giant-Altra

Mini-adult
500 gr. +

500 gr. gratis

Palletaanbieding

Radiatorhangmat 
voor uw kat

 15,50   9,95

Dierengezichtje met greep 
voor uw hond
 8,50   4,95

Mini-adult
500 gr. +

500 gr. gratis

Medium-adult
1 kg. + 1 kg

 gratis

Maxi-adult
2 kg. + 2 kg.

gratis

Fit-32
2 kg. + 

400 gr. gratis

Giant-adult
2 kg. + 2 kg.

gratis

Sensible-33
2 kg. + 

400 gr. gratis

Indoor-27
2 kg. + 

400 gr. gratis

Opruiming
* Gouden dameshorloge met gouden band, 

occassion, nieuw uurwerkje, koopje nu  395,-

* Gouden ring, van  412,-  nu  225,-

ZIE ONZE ETALAGE !

VELE AANBIEDINGEN IN GOUDEN/ZILVEREN

SIERADEN EN HORLOGES



Toppers fan eigen grûn
Op zaterdagavond 31 januari betreden 
een aantal ‘toppers fan eigen grûn’ het 
podium van The Point. Gurbe Doustra, Gryt Wiersma en het duo Turns 
43 zijn allen bekend van radio Fryslân. Gurbe is de bekende Fryske trou-
badour, Gryt Wiersma vooral bekend van haar optreden met Teake van 
der Meer en Minze Dijksma. Het duo Turns is steevast op straatfestivals te 
vinden en ook bij Aaipop waren ze aanwezig. Een zeer divers aanbod dus, 
met nog een extra-
tje, de buitenposter 
v rouwen t rekzak-
groep ‘de Wâldtep-
pers’ brengt een 
aantal hoogtepunten 
uit hun repertoire ten 
gehore.

zaterdag 31 januari 
in The Point om 
20.00 uur; kosten: 
voorverkoop:  9,- 
aan de zaal:  10,- 

Hou ook alvast de volgende data vrij in uw agenda:
- woensdagmiddag 3 maart: kindertheatergroep ‘Ithaka’ met de 
voorstelling ‘Sprookjesland’
- zaterdag 13 maart: kabaretduo ‘Klún en Knoffelhakke’

Buitenpost ook toeristisch op de kaart?
Ons dorp als toeristische trekpleister: heeft u daar 
wel eens over nagedacht? De gemeenteraad dis-
cussieerde op 8 januari over het belang van het 
toerisme en recreatie voor Achtkarspelen, met 
name met het oog op de werkgelegenheid. Voor-
zieningen om hier prettig vrije tijd door te kunnen 
brengen, groot of klein, zouden hierin een belang-
rijke rol kunnen gaan spelen, werd er gehoord.

Wat heeft Buitenpost op dit moment eigenlijk al 
aan toeristische trekkers? Na raadpleging van de 
gemeentegids, onder het kopje ‘toerisme en recre-
atie’ trokken we de conclusie, dat het op één hand 
te houden viel. Natuurlijk ‘de Kruidhof’ als Europa’s 
grootste kruidentuin, de jaarlijkse paardenmarkt en 
Concours-Hippique, en verder nog enig fietstoerisme. 
Ons dorp is opgenomen in de Friese Terpenroute, het 
Kerspelpaad en de Lauwerslandroute. Een enkele 
liefhebber van oude kerken neemt wel eens de moeite 
om onze ‘âlde wite’ in ogenschouw te nemen. We 
nemen voor het gemak aan dat er niet onmiddellijk 
busladingen Japanse toeristen voor onze sier-molen 
‘de Munnik’ te motiveren zijn. Hoezo dan toerisme? 
Misschien ligt in het ontbreken van de grootschalig-
heid ook wel onze grootste kracht. Of misschien beter 
gezegd, moeten we het hebben van wat we hebben. 
Relatief veel ruimte en stilte. Niet te ontkennen valt net 
zo goed ons landschappelijk schoon op de rand van 
de Wâlden en ‘de klaai’, zelfs al zien we dat zelf soms 
niet eens. En de nabijheid van Prinses-Margrietkanaal 
en Trekvaart zou best wat watertoerisme in onze buurt 
kunnen brengen.

Voorwaarden
Willen we echt iets met het idee om toerisme tot een 
economische factor van enig belang te maken dan zal er toch nog wel het 
één en ander moeten gebeuren. Men zal allereerst Buitenpost moeten 
weten te vinden. Promotie dus. Hebben we eenmaal de argeloze toerist 
binnen onze dorpsgrenzen weten te lokken, dan moeten we ze hier ook 
zien te houden. Een hotel of andere goede overnachtingsvoorziening 
hoort er dus bij. Ook denken we dat een dorpskern met uitstraling nog 
een belangrijke bindende factor is. Er wordt al over gedacht, willen we 
toeristisch mee gaan spreken, dan moeten we er ook aan gaan werken. 
Al met al nog geen eenvoudige zaak, dat toerisme. Maar toch, heeft u 
aansprekende suggesties, laat het ons weten. Het onderwerp vinden we 
niettemin de moeite waard om er nog verder over te praten.

Van de bestuurstafel

Op woensdag 7 januari vond de eerste bestuursvergadering van 
het nieuwe jaar weer plaats in het vergaderzaaltje in China Garden. 
Sytze Harders moest wegens ziekte verstek laten gaan en zodoen-
de is dit verslag ditmaal uit een andere pen gevloeid. 
Bestuurszaken
Voorzitter a.i. Johan Kootstra opende de vergadering, en tegelij-
kertijd kwam de kwestie van de bestuurstaken-verdeling op tafel. 
Na enig overleg werd besloten Maaike Dotinga als vice-voorzitter 
en Rients Leijendekker als tweede penningmeester te benoemen. 
De bestuurssamenstelling is nog steeds niet compleet, en met het 
oog op het aflopen van de bestuurstermijn van een aantal leden, 
wordt er opnieuw naar aanvulling gezocht. Mensen die zich hierbij 
aangesproken voelen door dit artikel worden van harte uitgenodigd 
contact te zoeken met het bestuur.
Het leefbaarheidsfonds
In de vergadering werd de verdeling van het leefbaarheidsfonds 
opnieuw doorgesproken. Al vaker is geconstateerd dat het niet 
eenvoudig is om een goede werkwijze daarvoor te vinden. We 
hebben nu afgesproken dat we al doende voor onszelf vast willen 
gaan leggen aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen. 
Onmiddellijk werden als eerste daarvan genoemd:
- de bijdrage moet in het dorpsbelang besteed worden
- het leefbaarheidsfonds is toekomstgericht, consequentie daarvan 
is dat we jubilea en dergelijke in principe dus uitsluiten.
Lopende aanvragen van Maskelyn en het Behouden Huis werden 
overigens gehonoreerd. 
Ook zal geprobeerd worden uit het fonds een kleine reserve aan te 
leggen waaruit, hopelijk over niet al te lange tijd, ons dorpsbeweg-
wijzerings-plan mede-gefinancierd zal kunnen worden.
Speelplaatsen
Sietze en Jellie zullen het bestuur op de volgende vergadering ver-
tegenwoordigen. Aandacht daarvoor is nog zeker nodig.
UPC
Door dorpsgenoten is aan verschillende bestuursleden gevraagd 
waarom er in Buitenpost geen keuze is uit meerdere kabel-aanbie-
ders. Ons voorlopige antwoord is dat de historie dit heeft bepaald. 
Toch willen we er wel meer van weten, en Rients Leijendekker zal 
zich hierin gaan verdiepen.
Wegenonderhoud in het dorp
Ook is de vraag gesteld hoe het zit met het onderhoud van de 
straten en wegen. Met name het werk aan de Jeltingalaan in de af-
gelopen maanden heeft de nieuwsgierigheid gewekt. Ook hier gaat 
Rients naar informeren.
Nijenstein
In de overlegcommissie Nijenstein heeft Jellie Nijboer namens PBB 
plaatsgenomen. Binnenkort zal uit de overgebleven 4 serieuze ge-
gadigden een keuze gemaakt moeten worden. We denken in de 
volgende vergadering daar meer over te kunnen melden.
Ledenvergadering 16 maart
De datum voor de ledenvergadering van 2004 is vastgelegd op 16 
maart in The Point (onder voorbehoud). Om de avond extra interes-
sant te maken wordt een notaris uitgenodigd om te vertellen over 
de rechtspositie van verenigingen en stichtingen. Niet veel mensen 
zijn op de hoogte met de haken en ogen die hieraan vast kunnen 
zitten. Wij denken dat deze gelegenheid zeker een nuttige tijdsin-
vestering zal zijn voor wie daarmee te maken heeft!

Namens het bestuur, Johan Kootstra
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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 de kopijbus in ‘De Boekelier’
E-mail: bibupost@ilsemail.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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 De stichting die bezig is met de op-
richting van een ijstijdenmuseum in ‘de 
Kruidhof’ heeft een gift van 1000 euro ont-
vangen uit het voormalig cultuurfonds van 
de werkgroep Jeugd en Alcohol. De kosten 
van de bouw van het museum vergen een 
investering van 150.000 euro.
 Daphne Jacobs uit ons dorp is op zon-
dag 28 december allround kampioen Wes-
tern-riding bij de gevorderden geworden.
 Lolkje Kootstra, al 19 lang bewoonster 
van het Haersmahiem, heeft op 1 januari  
de leeftijd van 100 jaar bereikt.
 In de dagen voor oud en nieuw was het 
een drukte van belang op milieuterrein 
Lutkepost. Veel mensen maakten nog 
gebruik van de mogelijkheid om gratis 
huishoudelijk afval af te leveren. Vanaf 1 
januari moet daarvoor worden betaald.
 De gemeente probeert voor begin 
2005 een slagwerklokaal te realiseren 
in muziekschool ‘de Wâldsang’. Nu is 
er nog sprake van geluidsoverlast. Ver-
keerde zuinigheid in het verleden dwingt 
nu opnieuw te moeten investeren in de 
in 2000 gebouwde voorziening naast het 
Lauwerscollege.
 De proef met het adviesinstelling Steun-
punt 0-25 wordt verlengd tot 2006. Het 
jeugdzorgbeleid is een speerpunt in het lo-
kale overheidsbeleid, en daarnaast wordt 
het werk als ‘succesvol’ bestempeld.
 Buitenpost telde per 17 december 5711 
inwoners en is daarmee met 8 personen 
in het  afgelopen jaar 2003 gegroeid. 
Surhuisterveen blijft nog net even groter. 
Het gemeentelijke inwonertal was overi-
gens op dat moment 28.147 mensen.
 Dit jaar wordt al de tweede ontslui-
tingsweg naar ‘de Swadde’ aangelegd. 
Oorspronkelijk zou deze meegenomen 
worden in de aanleg van de zuid-oostelijke 
rondweg, maar het grote belang voor het 
dorp leidt naar de snellere realisatie.

“Binne, nog de beste wensen 
voor het nieuwe jaar.” Boaite drukt 
zijn kameraad de hand en neemt 
plaats op zijn vaste plek op het 
bankje. “Hetzelfde, makker. Een ge-
zond nieuwjaar toegewenst,” zegt 
Binne en steekt tegelijkertijd de 
brand in zijn sigaar. Boaite’s reac-
tie is prompt, een demonstratieve 
hoestbui en gewapper met beide 
handen voor zijn gezicht vertel-
len de boodschap. “Nou, wat je 

gezond noemt,” sneert hij, maar 
kan tegelijkertijd een glimlach 
niet onderdrukken. “Was jij niet 
gestopt met roken?”, vraagt hij 
dan. Binne negeert de sarcastische 
ondertoon en neemt nog eens een 
flinke haal aan zijn rokertje. Daarna 
en kijkt hij Boaite met een misprij-
zende blik aan. 
“Kan ik me al niks meer van her-
inneren, trouwens dit is pas mijn 
eerste sigaar van vandaag. Je 
kan tegenwoordig nergens meer 
roken! Openbare ruimtes en werk-
plekken zijn verboden voor rokers,  
meneer, roepen ze de hele tijd. Ha, 
wat openbare ruimte, de open 
lucht is ook openbare ruimte, en 
dit bankje is mijn werkplek, hier 
krijg ik altijd mijn beste ideeën.” 
”Nou, dan zou ik mijn sigaar maar 
snel verstoppen als ik jou was. 
Daar komt een politieagent aan,” 
zegt Boaite nuchter. “Waar?!”, 
roept Binne verschrikt, en werpt 
een snelle blik over zijn schouder. 
“Grapje!”

Binne Lutje en Boaite Post

Het e-mail adres van ‘de Binnenste 
Buiten’

is gewijzigd!

Het nieuwe adres is:

bibupost.ilsemail.nl

Wat is waar?
...niet ons 

sterkste punt...

Zo staan we nu op de kaart bij het station.
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Iedere donderdag:
4 broden halen, 3 betalen
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rubriek: Jannie Jensma-Dijkema
foto: Harrie Slagter/ redactie   

Jolle Kronenburg: raadslid voor de PvdA 
Ik heb alle sporten beoefend, 
vooral het voetbal en het schaat-
sen. In 1954 haalde ik mijn eerste 
elfstedenkruisje (ik was toen nog 
minderjarig), in 1956 het tweede, 
in 1963 werden we in Franeker van 
het ijs gehaald – het was toen die 
barre winter van Van der Berg en 
Paping. Als er nu ijs komt, wil ik wel 
graag een tochtje maken van zo’n 
kilometer of 60.

Mijn vader komt uit Gelderland. 
Op zijn 18e kwam hij naar Fries-
land, waar hij al snel het Fries las, 
schreef en sprak. Hij was opgevoed 
in het weeshuis in Neerbosch waar 
hij het vak van boekbinder leerde. 
Mijn moeder kwam van Dronrijp 
waar haar zuster een grote boer-
derij had. Op die boerderij bracht 
ik een groot deel van mijn vrije 
tijd door. Mijn vader was streng 
orthodox-hervormd - hij werkte zijn 
hele leven voor de kerk. Daarnaast 
was hij zo rood als een kraal. Hij 
liep mee in optochten en we had-
den rode affiches voor de ramen, 
wat natuurlijk vragen opriep bij de 
kerkeraad. Ik was de jongste van 
vijf. Binnen de normen en waarden 
van ons gezin was, ondanks de 
strengheid van mijn vader, vrijheid. 
Op zondag nam hij me mee naar 
het voetballen.

PTT’er
Na de MULO kwam ik bij de PTT 
aan de Tweebaksmarkt in Leeu-
warden; ik ben mijn leven lang bij 
de PTT blijven werken in allerlei 
funkties. Ik deed bedrijfsopleidin-
gen en haalde diploma’s in het 
hele bedrijf. Eerst bedrijfsadmini-
stratie, daarna personeelszaken.  
Ik deed loopbaanbegeleiding, 
pensioenregeling, kinderbijslag. 
Na een externe opleiding werd 
ik bedrijfsleermeester; ik organi-
seerde introductiecursussen voor 
nieuwkomers, de technische en de 
niet-technische. Tot er een HBO-
funktie vrij kwam in Den Haag. Ik 
dacht: laat ik eens een gok wagen. 
Tot mijn schrik en verbazing kreeg 
ik het. Dat was begin 1975. Ik ging 
werken op de Centrale Directie… 
Als we in Leeuwarden telefoon 
kregen van de centrale directie, 
begon iedereen “ssst te roepen, 
de centrale directie…  De mensen 
daar waren trouwens niet anders, 
bleek al gauw. Mijn taak bestond 
uit het ontwikkelen van onderwij-
spaketten en het ontwerpen van 
bedrijfsopleidingen, die gericht 
waren op de verzelfstandiging van 
de PTT. Ik was secretaris van een 

administratieve werkgroep en deed 
mee aan de landelijke vergaderin-
gen van directeuren van alle 13 te-
lefoondistricten.  We gingen wonen 
in Leidschendam. Daar hebben we 
nooit een minuut spijt van gehad. 
Ondanks mijn drukke werkkring 
voelde ik me maatschappelijk be-
trokken. Ik werd voorzitter van de 
wijkraad van oud-Leidschendam 
(van oorsprong een oud vissers-
plaatsje) en ik regelde de oud-
papier actie van de kerk. Ik was 
altijd al politiek geëngageerd, maar 
voor actieve deelname had ik geen 
tijd. In 1984 verhuisde mijn werk 
naar Groningen. De spreiding van 
rijksdiensten en de verzelfstandi-
ging van de PTT werden in deze 
tijd verwerkelijkt. In samenwerking 
met de universiteiten van Amster-
dam en Rotterdam organiseerde 
ik management-opleidingen in de 
financieel-economische sector no-
dig voor de privatisering. Dat wa-
ren dure interne opleidingen voor 
controllers, interne accountants. 
Ik reisde door het hele land. We 
woonden in Buitenpost, door de 
week was ik weinig thuis. 

Privatisering
Privatisering is meestal niet goed. 
Privatisering van de telecommu-
nicatie kan ik me nog voorstellen. 

Het privatiseren van nutsbedrijven 
is niet een goede zaak. Kijk maar 
wat er gebeurd is met de spoorwe-
gen in Engeland en met de elektri-
citeitsvoorziening in Californië. Dat 
met de spoorwegen moeten we 
straks bezuren. De beveiligings-
systemen zijn verouderd en niet 
berekend op grote aantallen en 
overbelasting. Toch moeten de 
spoorwegen winst maken en wil-
len de aandeelhouders geld zien. 
De reizigers betalen het. Hetzelfde 
geldt voor de bodemschatten. Hoe 
kun je nou de gaswinning privatise-
ren. Het gas is van ons allemaal.

Buitenpost
Ja. Ik had nog wel een poosje door 
kunnen gaan bij de PTT, maar dat 
is niet gebeurd. Mijn vrouw en ik  
vinden  het fijn om dingen te doen 
voor de gemeenschap hier. Ik ben 
voorzitter van Plaatselijk Belang 
en van de tennisclub geweest. Ik 
werd benaderd door de Partij van 
de Arbeid en kwam terecht op een 
verkiesbare plaats. Het bevalt me 
uitstekend om raadslid te zijn en zo 
op een andere manier iets gedaan 
te krijgen voor de gemeenschap. 
Dat is mooi werk. De politiek ligt 

moeilijk in Achtkarspelen door het 
12-dorpenbeleid. Ieder dorp heeft 
zijn eigen identiteit. Een dorp als 
Harkema doet mij wat. Een Harre-
kiet zet zich voor 100% in, hij gaat 
er voor. De raadsvergaderingen 
worden meestal laat. We kunnen 
heel lang zeuren over peanuts. 
Dat komt ook doordat elk dorp 
alle voorzieningen wil hebben. En 
dat kan niet. Basisvoorzieningen 
moeten er overal zijn, maar er zijn 
ook verschillen in behoefte. Onze 
gemeente heeft veel voorzienin-
gen op sportgebied. De sporthal-
len staan hier dicht op elkaar. We 
proberen het achterstandsbeleid 
zo goed mogelijk vol te houden. 
Dat betekent extra geld in de 
achterstand van Achtkarspelen. 
Bibliotheken en scholen zijn in dit 
beleid belangrijk. We willen probe-
ren brede scholen te maken, dus 
met een bibliotheekvoorziening 
voor de jeugd.

Dorpshuizen
Dat is een ingewikkelde kwes-
tie. Surhuizum en Augustinusga 
konden een dorpshuis krijgen. 
Surhuizum wilde dat graag, 
Augustinusga hoefde dat niet. Zij 
wilden hun zalen in het dorp blij-
ven gebruiken. Toch wordt volgend 
jaar met de bouw in Surhuizum 

begonnen. Surhuisterveen heeft 
een multifunctioneel centrum. De 
problemen in Buitenpost liggen op 
het technische en organisatorische 
vlak, waardoor het eventueel stich-
ten van een dorpshuis moeilijk is. 
In Harkema wordt gewerkt aan de 
stichting van een Educatief Cen-
trum vanuit de brede school ge-
dachte: samenvoeging onder één 
dak van beide basisscholen, de bi-
bliotheek en SCW. De situatie van 
It Koartling is historisch gegroeid. 
Oorspronkelijk was het van de kerk. 
Later werd het de Stichting Sociaal 
Cultureel Werk. De gemeentelijke 
subsidie voor het Koartling loopt 
via het Achtkant, een instelling 
met veel deskundigen die werk 
op maat leveren en duur betaald 
moeten worden. De overheadkos-
ten van de Achtkant zijn te hoog 
en de vrijheid van het Koartling is 
te klein. Deze vorm werkt tegen bij 
het realiseren van een dorpshuis. 
Er zou ruimte genoeg zijn achter 
het Koartling voor de bouw van 
een grotere zaal waar van alles ge-
beuren kan, ook het organiseren 
van culturele bijeenkomsten voor 
groter en kleiner publiek. Wel vind 
ik dat er vooraf goed overleg met 
de plaatselijke horeca moet wor-
den gevoerd. Valse concurrentie 
kan niet. Het bijzondere van Bui-
tenpost is, dat hier zoveel dingen 
overwonnen moeten worden. Dat 
komt omdat het de mensen voor 
in de mond ligt om te zeggen, dat 
het hier nooit lukt, dat alles op niets 
uitdraait. Ondertussen gaat men 
elders naar cursussen en voorstel-
lingen. In andere dorpen gaat men 
ervoor, hier niet. Men is niet zelfbe-
wust genoeg. Toch zou Buitenpost 
een dorpshuis kunnen hebben. 
Struikelblok is misschien ook het 
feit dat het aantoonbaar exploita-
bel moet zijn.  In Leidschendam 
kwamen er 700 mensen per week 
binnen. We betaalden tweeduizend 
gulden huur en hadden een ton 
aan inkomsten per jaar. Alles werd 
gedaan door vrijwilligers. 

Nijenstein
Als je van Nijenstein een dorps-
huis van wilt maken, dan moet je 
beginnen met een enorm bedrag 
uit te trekken voor renovatie. Alle 
installaties zijn afgekeurd, alles 
moet vernieuwd worden. En dan 
hebben we het nog niet eens over 
de brandweervoorschriften. Het is 
te duur. En als de gemeente dat 
allemaal voor haar rekening zou 
nemen, dan moet nog aange-
toond worden dat een dorpshuis in 
Nijenstein exploitabel is. Het wordt 
dus verkocht. Een hotel lukt niet op 
grond van de wet op de geluidshin-
der. Er moet een koper met veel 
geld komen. Nijenstein valt natuur-
lijk prachtig in het beeld van een 
gezellige dorpskern. We beginnen 
nu aan de derde fase van de ont-
wikkeling van het winkelcentrum. 
De gemeente heeft niet voor niet 
het Trefpunt aangekocht… Alles 
hangt hierbij af van de realisering 
van de rondweg. Voordat die klaar 
is, kunnen we geen rust creëren in 
de Voorstraat, die is het hart van 
het dorp. We moeten de zekerheid 
hebben dat het een wandelgebied 
kan worden. Eerder komt er bij-
voorbeeld geen Hema. We zouden 
van V&B tot aan het Trefpunt moe-
ten bouwen. Dat moet een project-
ontwikkelaar doen. Het plan ligt 
klaar. Waarschijnlijk komt de rond-
weg af in 2005 of 2006. De derde 
fase kan dan gerealiseerd zijn over 
5 jaar. Wethouder Klaas van der 
Ploeg heeft een goede visie op het 
ontwikkelen van gezellige dorps-
kernen. We moeten uitgaan van 
de situatie hier en niet nadoen wat 
in Surhuisterveen gedaan is. Het 
moeilijke bij de realisatie van de 
plannen zijn de ambtelijke regels 
bij de onteigeningsprocedures en 
vergeet niet de provinciale bemoei-
enis. Veel moet voorgelegd worden 
aan de provincie.

Wat kan de zakenwereld van 
Buitenpost zelf doen?
De BUVO heeft een externe des-
kundige de situatie van de midden-
stand in Buitenpost laten bezien. 
Deze deskundige leverde onge-
zouten kritiek, echter zeer opbou-
wend. In de wil om veranderingen 
aan te brengen is  trouwens een 
kentering te bespeuren  bij de jon-
ge generatie ondernemers. Maar 
wat ik niet begrijp is bijvoorbeeld 
zoiets als het opruimen van de 
Kerkstraat. Dat deed Kees Tillema. 
Hij leegde de prullenmanden en 
veegde de straat schoon. Gewel-
dig!  Nu gebeurt dat niet meer. Er 
zijn maar twee prullenmanden. Die 
puilen uit. In Surhuisterveen wordt 
de straat netjes gehouden door ge-
handicapten. Die krijgen daar een 
vergoeding voor en ze voelen zich 
belangrijk. Dat zijn ze ook. 

Vindt u dat we een goed 
gemeentebestuur hebben?
Wat hier goed is, is de laagdrem-
peligheid van de gemeente. Men 
is klantvriendelijk op het gemeen-
tehuis. Wat beter kan is de externe 
communicatie. Het duurt veel te 
lang voordat een brief beantwoord 
wordt. De gemeente probeert een 
goede oplossing te vinden voor het 
Stationskwartier. Maar er is geen 
doorkomen aan bij de NS. Zelfs het 
gemeentehuis staat gedeeltelijk op 
grond van de NS. De NS is een 
geprivatiseerde dwarsligger. Ook 
het stuk grond aan de andere kant 
van het spoor willen ze alleen maar 
gigantisch duur verhuren. Dat zijn 
lastige dingen voor ambtenaren. 
Zo is ook het probleem van de 
snelheidsbeperking moeilijk op te 
lossen. Willen we de beperking 
opheffen, waaraan we destijds 
meegewerkt hebben in het kader 
van de landelijke actie Duurzaam 
Veilig, dan gelden onverwachts 
strenge regels voor geluidshinder. 
We kunnen veel beter de 30 km 
handhaven en dan zorgen voor 
een goed gemeentelijk handha-
vingsbeleid.

De Kruidhof
We zijn heel gelukkig met de 
nieuwe interim manager. Klaas 
van der Ploeg voert daar ook een 
goed beleid. De Kruidhof is geen 
profit instelling. De tuin heeft een 
sociale doelstelling. Daarom mag 
hij geld kosten, als het maar be-
heersbaar blijft. De plannen voor 
een IJstijdenmuseum lijken mij 
prima, vooral omdat het opgezet 
wordt door mensen uit het dorp. 
Het zal publiek aantrekken dat ook 
geïnteresseerd is in de tuin.

Bezuinigingen
Ja, er zal vanaf 2005 op alle uitga-
ven gekort moeten worden om zo 
een bedrag van anderhalf miljoen 
minder uit te geven. Op de cul-
tuur moet ook bezuinigd worden, 
dat wil zeggen. op de culturele 
voorstellingen, de muziekschool, 
de stimulering, enzovoorts. Er 
zullen wel verschillen in gradatie 
zijn. De gemeenteraad neemt 
een bespreekstuk in behandeling. 
Haar uitgangspunt zal zijn het 
achterstandsbeleid te handhaven. 
Het besluit van de gemeenteraad 
is uiteindelijk bepalend voor wat 
er gebeurt. De leefbaarheid van 
Buitenpost staat of valt met de 
aanleg van de rondweg. Als die 
klaar is, kunnen we bouwen aan 
een gezellig, mooi winkelcentrum, 
waar het goed toeven is. Daar wil ik 
mij graag voor inzetten. Er is niets 
mooier dan te zien dat anderen 
plezier hebben in wat je voor ze 
gedaan hebt.

‘...’alles in Buitenpost is afhankelijk van 
de realisering van de rondweg...’

(advertentie)



Buitenposter ondernemers,
laat ook uw naam hier zien

Hier adverteren werkt, 
in uw,

èn het ‘Buitenposter’
belang

Zaterdag 24 januari

Spellendemonstratie
van 999 Games

(o.a. Kolonisten van Catan)

Playstation 1 en 2 spellen vanaf

 8,99
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 In:  de bibliotheek op zaterdagochtend
Tuin(be)leven
Als vrijwilliger

Vrijwilligerswerk doe je niet voor niets - onder deze noemer werken bij 
botanische tuin De Kruidhof al tientallen jaren veel vrijwilligers. Ze doen 
dit werk omdat ze er plezier aan beleven. Niet alleen in het tuinonder-
houd, maar ook in ontvangst en begeleiding van onze bezoekers is bij De 
Kruidhof vrijwilligerswerk te doen. Loop in gedachten eens mee met  onze 
bezoekers...

De 12.500 bezoekers die De Kruidhof jaarlijks ontvangt komen binnen in 
de museumentree / winkel. Zij kopen daar hun entreebewijs en worden 
met een vriendelijk woord en een plattegrond van de tuinen wegwijs 
gemaakt voor hun bezoek. Na een rondwandeling door de tuinen, al 
dan niet onder leiding van een gids, genieten veel van onze bezoekers 
van een kopje koffie of thee en wat lekkers in ons tuincafé. Hoewel dit 
tuincafé zelfbediening kent, stellen veel bezoekers een praatje op prijs. 
En uiteraard willen ze in een tuincafé of op een terras zitten dat er goed 
verzorgd uitziet. Na het bezoek aan de tuinen en aan het tuincafé neuzen 
de bezoekers vaak nog een tijdje rond in de verkooptuin en winkel, op 
zoek naar bijzondere planten of cadeautjes. Als de bezoeker vóór vertrek 
dan ook nog in het gastenboek schrijft dat de tuinen er prachtig verzorgd 
uitzien, dan zijn we er in De Kruidhof in geslaagd om die bezoekers een 
fijn uitstapje te bieden.

De Kruidhof is open gedurende 7 maanden per jaar, 6 dagen in de week, 
van half maart tot half oktober. Ook op zaterdag, zon- en feestdagen. 
Om al die openingsdagen te bezetten werken ongeveer 40 vrijwilligers 
mee, naast de 30 (parttime) medewerkers van De Kruidhof. Vrijwilligers 
in museumentree, winkel en tuincafé hebben wij vooral nodig op vrijdag, 
zaterdag, zon- en feestdagen. Vrijwilligers in het tuinonderhoud werken 
over het algemeen mee op doordeweekse werkdagen. Zin om ook mee 
te doen? En heeft u zo nu en dan een dagdeel of dag beschikbaar? Bel 
dan naar De Kruidhof op telefoonnummer 0511 – 541253. Vraag naar 
Frederieke van der Lijn (publieksmedewerkster) of naar Henk Jongsma 
(medewerker tijdelijk personeel). Zij kunnen u meer vertellen en zenden u 
op verzoek onze folder over vrijwilligerswerk.

De krant lezen met een kopje 
koffie of thee erbij… Voor wie 
ziet de zaterdagochtend er zo 
niet uit? Deze wintermaanden 
is het op zaterdagochtend ook 
mogelijk de krant te lezen in de 
leeszaal van de Openbare Bibli-
otheek in Buitenpost. Het kopje 
koffie, thee of espresso krijg 
je er gratis bij. Natuurlijk is de 
bibliotheek niet alleen geopend 
voor krantlezers, maar voor alle 
lezers. De heer Huitema, bibli-
otheekhoofd in Buitenpost, ver-
telt ons in een interview meer 
over de ruimere openingstijden.

Waarom juist de zaterdagoch-
tend? 
“Je wilt als bibliotheek zo goed 
mogelijk toegankelijk zijn voor 
het publiek. Ruime openings-
tijden zijn dan heel belangrijk. 
We hebben in Buitenpost al vrij 
ruime openingstijden, maar 
omdat veel mensen op zaterdag 
vrij zijn leek het ons nuttig om 
in de wintermaanden als proef 
te zien hoe het de mensen 
bevalt dat wij op zaterdagoch-
tend open zijn. Uit landelijke en-
quêtes blijkt dat men het waar-

deert wanneer de bibliotheek 
open is op zaterdagochtend. 
Grotere bibliotheken zijn vaak 
in ieder geval wel open. We zijn 
in Buitenpost eigenlijk wel een 
uitzondering. Veel dorpen om 
ons heen zijn gesloten op zater-
dagochtend.” 

Waarom alleen de
wintermaanden?
“We zijn niet langer open dan 
deze vier maanden. De vraag 
is of het zin heeft gedurende 
de winter een aantal maanden 
open te zijn op zaterdagoch-
tend. Aan de hand van deze 
proefperiode beslissen we of we 
in oktober 2004 weer open gaan 
op zaterdagochtend. In maart 
en april en de zomermaanden 
heeft het gewoon weinig zin 
om open te zijn. Mensen gaan 
dan bijvoorbeeld weer de tuin in 
en dan is het niet nodig om de 
bibliotheek op zaterdagochtend 
open te hebben. In de winter is 
het patroon van vrijetijdsbeste-
ding heel anders.” 

Wat zijn de reacties tot nu toe?
“Mensen zijn wel positief over 

de ruimere openingstijden van 
de bibliotheek, maar verrui-
ming van openingstijden wordt 
natuurlijk vrijwel altijd positief 
ontvangen. Rond sinterklaas 
en de kerst was de opkomst 
vrij laag. Maar het is nu nog 
te vroeg om een conclusie te 
trekken. Dat kunnen we beter 
na de vier maanden doen. Dan 
kunnen we kijken of we het nog 
eens herhalen, en op wat voor 
manier. Misschien passen we het 
dan aan. Er zijn namelijk ook 
mogelijkheden om gewijzigd 
door te gaan, maar dat hangt af 
van deze proefperiode.”

Wat als de proef niet slaagt?
“Mochten we na deze proefpe-
riode besluiten de bibliotheek 
in oktober 2004 op zaterdag-
ochtend niet weer te openen, 
dan verwacht ik dat men er wel 
begrip voor heeft. We stoppen 
natuurlijk niet zonder reden. Als 
we besluiten te stoppen, zal dat 
besloten worden omdat er te 
weinig gebruik is gemaakt van 
de zaterdagochtend.” 

Wanneer komt de uitslag van 
deze proefperiode?
“28 februari 2004 is de laatste 
zaterdag dat we open zijn. Aan 
de hand van de uitleencijfers 
gaan we evalueren hoe deze 
proef is bevallen. We houden 
onze lezers natuurlijk op de 
hoogte van de evaluatie van 
deze proefperiode. We melden 
dit dan via onze website 
www.fryskbieb.nl/achtkarspelen  
en vermelden het op de print-
bonnen.” 

Wanneer duidelijk is of de 
bibliotheek de volgende win-
termaanden weer geopend is, 
vermelden wij dit ook in de Bin-
nenste Buiten. 
(foto: redactie)

In veel plaatsen is het al een 
vertrouwd onderdeel van het 
straatbeeld geworden, bij ons 
moet dat nog: een skate-plek. 
Het materiaal is er al. PBB en 
de gemeente gaan zich de 
komende maanden inspannen 
een goede stek te vinden.

Het groepje skaters staat er wat 
verloren bij tussen het jakkerende 
verkeer van de namiddag op de 
kruising Hoefslag-Kuipersweg. Na 
een enkele oefening op het board 
maakt een toeterende claxon 
duidelijk dat er ruimte gemaakt 
worden.

Sport en acrobatiek tegelijk
Maar voor de skaters is het meer 
dan een verloren stukje tijdver-
drijf. Skaten vraagt veel oefening,  
lichaamsbeheersing en toewijding 

om het onder de knie te krijgen. 
De jongens zijn er zelf min of 
meer ingerold. Anderhalf jaar terug 
zagen ze anderen bezig met wat 
oefeningen, en na het lenen van 
een board, kregen ze de smaak 
te pakken. Het skaten is een twin-
tigtal jaren terug uit Amerika over-
gewaaid, maar heeft ook in ons 
land vaste grond onder de voeten 
gekregen. “Het is een bezigheid 
waar je oneindig mee door kunt 
gaan. Er bestaat al een groot 
aantal standaardtrucjes, maar het 
is ook een sport om zelf nieuwe 
varianten te bedenken. Je bent 
soms middagen bezig om iets te 
proberen. Als na veel inspanning 
een ‘trucje’ lukt is de kick enorm. 
Je raakt er bijna verslaafd aan”, 
beschrijft Ronald zijn favoriete 
bezigheid. Net als  andere tijdsbe-
stedingen van jongeren heeft het 

zijn eigen subculturen. 
“Er zijn er die heel ver 
gaan, en die eigenlijk van 
het skaten een manier 
van leven maken, met 
eigen muziek en vegeta-
risme. Wij zijn daarmee 
vergeleken wat dat betreft 
‘normaal’ zou je kunnen 
zeggen. Wij vinden het 
leuk om te doen en doen 
het gewoon naast de 
school en het werk. Ook 
dan kun je ver komen op 
je board”

Sociaal gebeuren
Maar de eerste oefeningen waren 
het moeilijkst. Voor de meesten is 
het een kwestie van wekenlang 
stug doorproberen, voordat het 
gecontroleerd staan en bewegen 
op het bord wil lukken. Sommige 
nieuwelingen haken na een poosje 
af, maar hulp en solidariteit bij het 
leren skaten is onder de skaters 
een gegeven. “Bij ons wordt nie-
mand buitengesloten omdat hij 
minder goed op het board is. Het 
is eerder zo dat je door de groep 
wordt je gestimuleerd wordt om 
door te gaan. In ons dorp is een 
vrij grote groep skate-liefheb-
bers regelmatig op straat te zien. 
Ronald en Jouwert schatten de 
totale groep op 25 tot 40 jongeren, 
maar ze zijn er van overtuigd dat 
zodra er een goede plek om te 
skaten in het dorp is, de groep 
vanzelf nog een stuk groter wordt.

Behelpen
Nu is het maar behelpen op een 
verloren stukje asfalt, soms met 
gebruikmaking van de trottoirband 
of een zelfgemaakt eenvoudig 
toestel. “Willen we echt skaten, 
dan moeten we het elders zoeken. 
We gaan wel eens naar Groningen 
of Kollum, maar zoeken het toch 
maar het meeste hier gewoon op 
straat.” Het plan van de gemeente 
om in twee dorpen in Achtkarspe-
len een skate-plek te realiseren, 

komt daarom als geroepen. Er is 
zelfs al een eerste gesprek met 
een ambtenaar geweest over het 
hoe en waar van de skate-plek. 
“We hebben al verschillende plek-
ken genoemd als voorbeeld van 
waar wij denken dat het best zou 
kunnen. Maar eigenlijk maakt het 
ons niet echt uit waar die komt, 
als ‘ie d’r maar gewoon komt”, zegt 
Ronald. “Het is ter sprake gekomen 
om de baan ergens op het indu-
strieterrein een plek te geven, daar 
is ook niks op tegen”, De Swadde 

wordt in de loop van het voorjaar 
gerevitaliseerd, dde bestrating en 
verlichting wordt vernieuwd, en de 
aanleg van een klein skateplekje 
zou daarmee mooi gecombineerd 
kunnen worden. “Dat zou echt wat 
zijn, wij hebben geen last meer 
van het verkeer, en zij hebben 
geen last van ons. Voor ons is het 
een buitenkans”. Binnenkort gaat 
de gemeente gesprekken aan met 
Plaatselijk Belang en zal het plan 
definitief vormgegeven worden.

De ‘skaters’  krijgen een eigen plek

Rondleiding door Anneke Kaastra  (foto: Peter Ferro)

...verkeer en skaten samen werkt niet echt...

...elders is het er al...





Pag. 9

Periode 25 januari tot en met 28 februari

Activiteiten
20 januari: 19.45 uur, ‘de Schakel’; door de Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen; lezing en dia’s over het leven en werk van Cornelis Jetzes door 
dhr. F. van der Mei
28 januari: 17.00 uur; de Fonteinkerk; ‘inloopmaaltijd’
31 januari: 20.00 uur; ‘The Point’; door Stichting Maskelyn’; Toppers fan eigen grun 
- allen bekend van Radio Fryslân (Gurbe Doustra, Gryt Wiersma en 
het duo Turns 43)
31 januari: 20.30 uur; It Koartling; Cultuurwerk; Eurobios met 2 fi lms waaronder ‘
‘Anger Management’ met Adam Sandler en Jack Nicholson
17 februari: 19.45 uur; ‘de Schakel’ ; NVVH; Jaarvergadering - Mevr. E. van Minnen 
over haar werk in Tjaskerhiem - Na de pauze de 57e jaarvergadering

Exposities
tot en met 26 februari: tijdens kantooruren, de hal van het gemeentehuis; door 
stichting ‘Het Behouden Huis’;  tentoonstelling van de Buitenposter schilder Evert 
Meilink met als thema ‘kraaien’

Activiteiten die vallen in de periode van 29 februari tot en met 25 maart 
graag vóór 7 februari 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 een interview met Schelto van der Lijn 
kan men meerdere invalshoeken kiezen. Want 
hoewel deze vroegere onderwijzer en leraar 
sinds enkele jaren gepensioneerd is, is hij, naar 
eigen zeggen, een druk baasje met veel bezig-
heden en interesses. Voor de rubriek ‘Inspira-
tie’ vroegen we hem speciaal naar zijn Anton 
Pieck- verzameling.
Anton Pieck was een kunstenaar uit de twintigste 
eeuw, die iedereen wel kent: hij illustreerde boeken 
en er waren veel kalenders en kerstkaarten met zijn 
tekeningen erop te koop. Wat niet iedereen weet, is 
dat hij de Efteling heeft ontworpen en dat hij heeft 
meegewerkt aan het Autotron te Drunen. Zijn teke-
ningen zijn nostalgisch van aard: ze geven een beeld 
van het straat-en binnenhuisleven uit vroeger tijden 
(zo rond de negentiende eeuw) en zijn heel gede-
tailleerd en realistisch. Je zou zelfs kunnen zeggen 
‘gezellig’. Misschien dat hij om die reden in de ‘echte 
kunstwereld’ enigszins omstreden was – zelf noemde 
hij zich trouwens ook bescheiden ‘tekenaar’ en  geen 
‘kunstenaar’. (Volgens Van der Lijn ten onrechte!) Zijn 
illustraties van sprookjesboeken zijn wat artistieker: 
fantasierijk en bijzonder van sfeer en kleur. In ieder 
geval is zijn werk altijd goed te herkennen, al was het 
alleen maar doordat nooit zijn handtekening of mono-
gram ontbreekt, hoe klein het tekeningetje ook is.
De voormalige leraar interesseert zich minder voor de 
kaarten, de platen en de kalenders. Weliswaar heeft 
hij er stapels van op de vliering, maar waar hij vooral 
naar op zoek is, zijn boeken die Pieck geïllustreerd 
heeft  (hoe minimaal soms ook) of boeken waarin 
over hem geschreven wordt. 
Zijn hobby dateert van zo’n twaalf jaar geleden. In 
1992, op een fi etstocht met zijn vrouw, bezocht hij in 
Hattem het Anton Pieck – museum. Er waren aqua-
rellen en tekeningen te zien, zelfs nog het bureau 
met daarop het laatste werk waaraan hij bezig was. 
Hij overleed op 92-jarige leeftijd! In de vitrines lagen 
boeken met illustraties van zijn hand – boeken die ei-
genlijk heel gangbaar waren, zoals ‘Sil de strandjutter’. 
Een paar ervan hadden de Van der Lijns zelfs thuis. 
Een kennis spaarde al Anton Pieckboeken; Van der 
Lijn vond het “wel grappig” en besloot het ook te gaan 
doen. Vanaf die tijd zocht hij iedere zaterdagochtend 
in de wijde omgeving alle rommelmarkten af. Hij vond 
altijd wel wat, maar in de loop van de jaren moest hij 
steeds verder weg zoeken en ging het steeds langza-
mer. Nu vindt hij er nog een of twee per jaar. Maar dat 
geeft niet, want de hobby is “een aardigheidje”.

In de dikke catalogus van de Anton Pieck-Club 
Nederland, waarvan Van der Lijn sinds 1996 lid is, 
staan alle boeken die Pieck geïllustreerd heeft. Hierin 
tekent hij aan wat hij al heeft. De verzameling is in-
middels uitgegroeid tot zo’n 200 boeken: negen dikke 
planken vol! De boeken zijn meestal aan de rug al 
herkenbaar als ‘Pieck’: door typerende lettertypen, of 
door iets symboolachtigs, bijvoorbeeld een speciaal 
bloemetje, of slechts de letters ZHU (Zuid-Holland-
sche Uitgeversmaatschappij.) Soms zijn de band 
en de omslag zijn enige bijdragen aan het boek en 
ontbreken verdere illustraties. Het is een schitterend 
gezicht, die rijen met kleurige banden en Van der Lijn 
weet haast blindelings elk boek te vinden. Hij geniet 
er nog steeds van en zijn enthousiasme werkt aanste-
kelijk. Pronkstukken zijn de ‘Gysbreght van Aemstel’ 
van Joost van den Vondel, een genummerd boek uit 
1937 met ingeperste platen en ‘Pallieter’ van Felix 
Timmermans uit 1921. Met deze schrijver was Anton 
Pieck bevriend en de tiende druk van dit werk was 
het eerste geïllustreerde boek uit Piecks carrière. Op 
iedere bladzijde staat een plaatje!
Verder vindt Van der Lijn vooral de boeken met een 
opdracht erin leuk: die vertellen wat over de geschie-
denis van zo’n boek. Hij heeft er een dat gesigneerd 
is door Majoor Bosshardt, gevonden in een boek-
handel van tweedehandsboeken. Zijn al deze mooie 
plaatjes niet enorm inspirerend voor Van der Lijn, die 
zelf immers ook tekenles gaf op school? Dat wel ja, 
maar er is zoveel wat hem boeit. Zelf tekenen deed 
hij eigenlijk nooit, onder meer omdat hij ook gek was 
op sporten en ook op orgelspelen. Hij is meer iemand 
voor ‘van alles een beetje’. Misschien dat hij ooit nog 
eens iets met olieverf gaat doen, maar voorlopig 
houdt hij zich bij het verzamelen. Bescheiden vraagt 
hij of hij even twee speciale wensen mag doorgeven 
via de krant. Dat mag:

- ‘Alle verhalen van 1001 Nacht’ van 1943 tot 
en met 1954. 16 Delen in 8 uitgaven.

- ‘Frans Schubert’. Bevat een biografi e en een 
keuze uit zijn liederen.               

Wie heeft ze voor Schelto van der Lijn te koop?
(tekst: Ineke Mooiweer; foto: Harrie Slagter/redactie)

Expositie van Evert Meilink
Van 8 januari tot en met 26 februari is in de hal van het gemeentehuis 
werk te bezichtigen van Evert Meilink. Velen van ons in Buitenpost weten 
niet dat hier een zeer talentvolle schilder woont. Meilink werkt iedere dag 
in zijn atelier in Burum. Hij is bezig het licht te schilderen, zoals dat van 
verschillende kanten door kleine ramen binnenvalt op balken en donkere 
plekken in de schuur, of licht dat op de gevel van een huis valt en weer-
kaatst wordt door de ramen. Hij schildert hoe het licht door bomen op 
het water neerkomt en daar teruggekaatst wordt. Maar hij schildert ook 
mensen, dieren en dingen. Boomhutten bijvoorbeeld inspireren hem tot 
het schilderen van geheimzinnigheid. Rendieren in de sneeuw, vossen, 
wolven komen prachtig op het doek. Meilink is een meester in het portret-
teren – kinderkopjes, maar ook oude mensen. Zijn talent komt misschien 
nog het meest tot uiting in zijn tekeningen. Hij tekent met houtskool, of 
fi jntjes met potlood. Wat uit al zijn 
werk blijkt, is de aandacht voor het 
onderwerp, het geduld en de per-
fectie waarmee het neergezet is. De 
tentoonstelling in het gemeentehuis 
heeft een thema: kraaien. In de hal 
zijn grote en kleinere kraaien neer-
gestreken, indrukwekkend door de 
manier waarop ze zo op zichzelf 
lijken. Meilink schreef er een gedicht 
bij, waarin hij zijn vogels nog eens 
met woorden schildert. In de vitrine 
liggen tekeningen, die hij gemaakt 
heeft bij het verhaal van Reynaert de 
vos, dat vertaald werd door Jannie 
Jensma. Deze expositie is zeer de 
moeite waard om te bezichtigen. 
Dat kan op werkdagen van 9.00 tot 
12.00 uur en van 13.15 – 16.00 uur. 
(donderdag tot 18.00 uur en vrijdag-
middag gesloten).

Schelto van der Lijn,
Pieck- verzamelaar.

Een reactie op het decemberartikeltje van Joh. Koot-
stra over het gemis van de ‘Lelijke-Eend-werker’ uit de 
70’er jaren. Dit bracht mij op het gemis van mijn Lelijke 
Eend.

Werkauto
Een Lelijke Eend was een in die tijd veelgebruikte 
sobere 2PK-auto, die toen vooral ook door mensen 
met een smalle beurs werd aangeschaft. Dat waren 
onder andere de welzijnswerkers en uit eigen ervaring 
weet ik dat er ook veel gezondhediswerkers mee op 
pad gingen. In die tijd werkte ik toen op de Veluwe in 
een team van 5 wijkverpleegkundigen, waarvan er 
3 een ‘Eendje’ hadden! Vaak moesten we ook naar 
afgelegen wonende ernstig zieken. Niet altijd over ver-
harde wegen, maar regelmatig over smalle, hobbelige 
zandweggetjes. Die ‘Eenden’ kwamen echt overal en 
zaten vaker onder modder en zand dan onder water 
leek wel. Mijn eerste werkauto, ik voelde me er enorm 
mee in de wolken behalve wanneer ik op mijn vrije 
dagen zo snel mogelijk van de Veluwe naar Noord-
Brabant wilde rijden, of het moest met de wind mee 
zijn. Duizenden kilometers heb ik er in kunnen rijden, 
tot ik met een heel lieve ‘verplichte-automaat-chauf-
feur’ in het huwelijksbootje stapte.

Van bolle eend naar platte DAF
We konden er geen twee auto’s op na houden. Mijn 
man had een kleine DAF-met-automatische-versnel-
ling. Dat automatische was voor mij een luxe waar ik 
wel even aan wennen moest. Maar ik vond de DAF 
te plat en ik was dan ook bang dat ik mijn hoofd 
zou stoten zodra we over een hobbel reden. DAF of 
Citroën-eend? De ‘keuze’ was vanwege de soort ver-
snelling snel gemaakt. Ik moest afscheid nemen van 
mijn wagen waar ik zo mee in de wolken was geweest. 
Gelukkig kwam mijn 2CV in handen van een naast 

familielid, een cultureel 
werker. Die heeft hem 
gebruikt tot hij versleten 
was. En anno 2004 zie 
ik heel zelden nog zo’n, 
uit de handel genomen, 
oude auto en ik ben 
toch veel onderweg. Als 
professionele thuisverpleegkundige maar ook als vrij-
wiliger-rayonleider van de ANGO (een gehandicapten 
organisatie) toer ik veel door het vlakke land. Onze 
DAF is automatisch een Volvo geworden. Van alles 
stop ik in die auto. Het lijkt soms net een pakhuis voor 
mijn vrijwilligers- en beroepsactiviteiten. Als ik mensen 
wil meenemen moet ik dan ook eerst de boel er uit 
laden. Een druk en arbeidzaam leventje.

In de wolken
Bij veel drukte hoort ook ontspanning. Daarom vind ik 
rustige vrijetijsbesteding ook heerlijk. Daarin verwerk ik 
ook dingen. Sinds een half jaar ben ik heerlijk af en toe 
aan  ‘t schilderen. Op mijn eerste acryl-schilderij werd 
mijn lievelingsdier vastgelegd en op mijn tweede??... 
vereeuwigde ik mijn Lelijke-Eend-In-De-Wolken... 
Maar nu wil één van mijn zonen dat schilderij wel op 
zijn studentenkamer hebben! Even stond ik voor een 
dilemma maar ik ben er toch uitgekomen. Mijn dier-
baarste mannen maakten het mezelf soms niet even 
gemakkelijk maar ook nu ben ik er weer uitgekomen. 
Er bestaan kopieer-apparaten, dus geef ik hem een 
kleurenkopie van mijn werkstuk.In stilte hoop ik nu dat 
hij voor zichzelf ook wat vrijwiliigersuren kopieert. Er is 
nog genoeg vrijwilligerswerk te doen voor ouderen èn 
voor jongeren. Schakel jezelf in voor de gemeenschap 
om je heen. Al of niet met vervoersmiddel.

Herma W.-Visser

Hier is er nog een(d)tje

Het kleine ‘EREN’ !

Buitenpost in december: sfeer
Veel kerstvieringen dit keer
De Mienskip had zijn kerstplein
Kerstavond in de Houtmoune mocht er zijn

Jubilea van fantastische mensen
100 jaar: Lolkje Kootstra – van der Veen
“Altyd tefreden gefoel”  niets meer te wensen
dankbaar voor Gods goedheid in en om haar heen

Autoland, voorheen Rint van der Meulen, van den Brug
Eert Jan Land, een techneut altijd vooruit, nooit terug
Een werkplaatschef om de vingers bij af te likken
De man, die door ieder VW-probleem  heen zal prikken

Tijdens het laatste klaverjastoernooi op de Swadde dit jaar
Was niet de nel, de boer, maar Anita Dijkstra het gevaar
De Aeikoer, de burgervader met  kip onder de arm
Eerde Rits Hofstede met Buitenpos: zijn huisdierfarm.

PEVADKO
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Wij gaan 
verhuizen !
opening: 19 februari
adres: Nijenstein 5

onze excuses voor
eventuele overlast

(Contactadvertentie)

Belezen dorpsmens zoekt schrijfgrage partner
In verband met het onverwachte vertrek van een penvrien-
din, zoek ik iemand om de ontstane leegte op te vullen

Mijn eigenschappen:
- sociaal en betrokken
- kom bij veel mensen over de vloer
- ben nieuwsgierig en vertel graag

Ik zoek:
- iemand die mij met zijn (sluimerende) schrijfvaardigheid weet te charmeren
- iemand met ongeveer 8 uren p/mnd beschikbare tijd om samen door te brengen

ik bied:
- (in)spannende uurtjes en (hopelijk) een groot stuk voldoening
- plezierige momenten van samenzijn
- bovendien een onkostenvergoeding

Neem contact op met de redactie van dit blad, en je krijgt (vrijblijvend) meer informatie en 
hopelijk een spoedige kennismaking, telefoon 541322 of via de kopijbus in ‘de Boekelier’

Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van 10 euro. 
Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door de adverteerder die als 
oplossing tevoorschijn komt. Oplossingen - bij voorkeur op een kaartje - 
inleveren in de kopijbus in De Boekelier voor vrijdag 13 februari.

Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links, van 
boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het diagram 
verborgen. De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt worden.

BESTUUR ENGEL OPZET SCHATKIST
BROK  INRIT  RAT  SLASAUS
BUIDELRAT JENEVER ROET  TROMPET
DWARS OORSPRONG RUIT  WEDSTRIJD

Oplossing prijspuzzel december
De puzzel in het decembernummer heeft 41 correcte inzendingen opgeleverd. 

De oplossing luidde: FORD DE ZEEUW
De winnaar is F. Merkus-Verbeek, De Zeilen 7, Buitenpost.

Hierbij danken wij de sponsor hartelijk voor het mogelijk maken van deze prijspuzzel.
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Kinderwerk-programma januari/februari
Vrijdagavond 23 januari
van half acht tot negen uur
Film voor groep 5 tot en met 8

Woensdagmiddag 11 februari
van half twee tot drie uur
Carnavalsmiddag voor groep 1 tot en met 4

Vrijdagavond 13 februari
van kwart over zeven tot kwart voor negen
Carnaval voor groep 5,6,7 en 8

Vrijdagavond 27 februari
van kwart over zeven tot kwart voor negen
Kinderdisco voor groep 7 en 8

Sociaal-Cultureel Werk
‘It Koartling’
Schoolstraat 31      9285 NE   Buitenpost
telefoon 0511 541214
Beheer: Arjen Heidbuurt  tel.nr. ‘It Koartling’
Jongeren/Kinder-werker: Daphne Mason
Cursuswerk: Lidy Plantenga   0511 543189
Jongerenwerk: Meine van der Veen   0511 543445
Kinderwerk: Pytsje Veenstra   0511 542271

Cursuswerk
aanbod

Workshops

Decoraties van beton
Maandag 2 februari; 

tijd: 19.30-21.30 uur; 
kosten:  5,50 (excl. materiaal)

Het maken 
van sieraden

bijv. ketting of armband
Maandag 16 februari;
tijd: 19.30-21.30 uur; 

kosten: afhankelijk van wat
er gemaakt wordt

Kaarten maken
van embossingrand

Maandag 1 maart;
tijd: 19.30-21.30 uur; 

kosten:  5,50 (incl. materiaal)

Opgave bij S. van Lune
tel. 0511-541430

Lijst met rand
van wilgentenen
Donderdag 11 maart;
tijd: 19.30-21.30 uur; 

kosten:  32,50 (incl. mat.)

Paasstuk
met windlicht
Donderdag 1 april;

tijd: 19.30-21.30 uur; 
kosten:  22,50 (incl. mat.)

Zonnewijzer 
van ijzeren frame

op metalen voet 
(duur: 2 lessen)

Donderdag 12 en 19 februari;
tijd: 19.30-21.30 uur; 

kosten:  40,- (incl. materiaal)

Opgave bij E. Kramer
tel. 0511-543242

Creatieve Workshop
(2 lessen)
naar keuze:

- seizoenpoppetje 
(narcis, crocus-)

- voorjaarstakhangers
- antroposofi sche poppen

Donderdag 12 en 19 februari 
tijd: 19.30-21.30 uur

kosten:  9,- (excl. materiaal)

Opgave en inlichtingen:
Jettie Kronenburg,tel: 

542024

Internet-workshop
voor beginners

(duur: 2 lessen)
Eind januari;

tijd: 19.30-21.30 uur;
kosten:  15,- (incl. materiaal)

Opgave bij L. Plantenga
tel. 0511-543189

Anger Management
Film: Komedie;  2003
met: Jack Nicholson, Adam Sandler
Na een uit de hand gelopen ruzie aan 
boord van een vliegtuig wordt Dave 
Buznik (Adam Sandler) door de rechter 
veroordeeld tot een cursus ‘Anger 
Management’, waar hij moet leren om 
op cruciale momenten tot tien te tellen 
en zijn woede te beheersen. Zijn “Anger 
Management”-docent is echter zelf 
ronduit zeer explosief en verre van 
stabiel. Deze veelzijdige rol wordt op 
hilarische wijze uiterst overtuigend 
neergezet door de man met ‘s werelds 
meest beroemde wenkbrauwen; 
topacteur Jack Nicholson. De twee 
moeten enorm aan elkaar wennen en 
wanneer blijkt dat ze hun oog allebei 
op dezelfde vrouw hebben laten vallen, 
wordt het humeur van meester en pupil 
danig op de proef gesteld.

Zaterdag
31 januari
20.00 uur

Tijdens 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 hen die (gratis) een fi lmpje willen pikken en ‘er even tussenuit 
willen’ in eigen dorp. Een consumptie kost (koffi e/thee, fris, licht-

alcoholisch) 1 euro.   Graag tot dan!

Eurobios
Film en gezelligheid

in de wintermaanden

Gezocht: leider jongerentoneel
Voor onze jongerentoneelgroep in oprichting zijn wij op zoek naar 
iemand die de leiding hiervan op zich wil nemen. Ervaring is een pré, 
enthousiasme en enige kennis van toneel en drama is wel noodzakelijk. 
Tijd, plaats en duur staan nog open. Vanzelfsprekend bieden wij een 
ruime onkostenvergoeding. Neem hiervoor contact op met Ylse Veenstra, 
tel. 542271 of Johan Kootstra, tel. 541322.

KinderKookKafé weer open voor lekkere eters
Na de voorjaarsvakantie mag opnieuw een zeskoppige groep kinderen 
zich in onze keuken uitleven. Lekker koken en smakelijk eten staat er 
voor de deelnemers op het programma. Kosten:  12,50 voor 5 lessen. 
Geef je nu al op bij It Koartling, of op telefoonnummer 542271.

Toneelspelen, meer laten zien van jezelf !
Opnieuw enthousiaste kinderen èn ouders na afl oop van onze uitvoering op dinsdag 
13 januari in de Grote Zaal in It Koartling. Het is elk jaar weer een succes. Het was 
alweer het 5e jeugdtoneelcursus-seizoen, overigens telkens gegeven door verschil-
lende dramadocenten en semi-professionals. Dit jaar hadden Jenny Kaldeway en Ylse 
Veenstra de organisatie en leiding. De oorsprong van de toneelcursus ligt in de wens 
om een goede activiteit aan te bieden waar kinderen zich persoonlijk in kunnen ont-
wikkelen. Door spel kunnen ze mentaal sterker te laten worden, kennis te laten maken 
met nieuwe manieren om zich uit te drukken en daardoor assertiever worden zodat ze 
hun woordje kunnen staan in de maatschappij. Voor het kinderwerk is die doelstel-
ling nog steeds belangrijk, maar de groep die met name ervan zou kunnen profi teren 
is  niet gemakkelijk te bereiken. Ze hebben vaak een hoge drempel om zich voor iets 
dergelijks op te geven. Maar naast dat ene streven is er gewoon de wens om kinderen 
plezier te laten beleven aan toneelspel. 

Toneelspelen (of drama) is bij uitstek een manier om kinderen te stimuleren in hun 
ontwikkeling. Ook dit jaar hebben we dat weer gemerkt aan eigenlijk alle kinderen. 
De allereerste keer dat de kinderen met de ouders binnenkomen zie je de kinderen en 
ouders aftasten. Ouders zijn altijd benieuwd of de cursus wel wat voor hun kind is en 
ze zijn ook benieuwd wat het met hun kind zal doen. De hoofddoelstelling is groten-
deels om met zijn allen plezier te beleven aan het leren toneelspelen. Maar wat zeker 
ook mee speelt is dat de kinderen tijdens deze cursus groeien in hun persoonlijke 
ontwikkeling. In mijn welkomstwoord opperde ik of ouders wellicht ook veranderingen 
in gedrag hebben opgemerkt aan hun kind. En ik was blij dat een aantal ouders beves-
tigend knikten. Dat vind ik echt een compliment. Als pedagoog ben je toch bezig om 
de kinderen te leren kennen en te motiveren zichzelf te uiten en te leren in een andere 
rol te kruipen. Geleidelijk merk je dat de kinderen vrijer worden en wat los komen van 
angst om voor een groep te spelen. Ik denk dat dit niet alleen gevolgen heeft voor het 
toneelspel maar ook in hun dagelijks leven. 

In onze nabespreking kwamen we toch ook op zaken die beter zouden kunnen, maar we 
waren vooral bovenal tevreden over hoe de groep zich ontwikkelde in het toneelspel en 
ook hoe ‘open’ ze zijn geworden. Terugkijkend zie je de kinderen weer binnenkomen: 
om zich heen kijkend, en denkend: “hellup, wat staat ons hier te gebeuren”. En 
daarmee vergeleken: tijdens de laatste lessen zie je kinderen zelf initiatief nemen, 
improviseren. Een groot verschil. Kinderen waarvan we eerst dachten dat het wel 
moeilijk zou worden om ze te motiveren om in een rol te kruipen, kwamen echt los. 
Met z’n allen hebben we een mooie toneelvoorstelling neergezet, maar vooral ook een 
leuke tijd beleeft aan het toneelspelen.

Tijdens de voorstelling waren naast kennissen en ouders ook andere belangstellenden 
aanwezig. Zo waren de voorzitter van de Fryske Krite, Reinold Paauw en 2 wethouders 
van de gemeente aanwezig, waaronder de wethouder van Welzijn, Arend Veenstra. Ze 
waren zeer te spreken over de voorstelling. Na afl oop hebben we nog gepraat over het 
toneelstuk maar vooral ook over het missen van een nieuwe ‘Jongerein’-toneel groep. 
De Fryske Krite is nu jammer genoeg alleen gericht op volwassenen. Vroeger was er 
een groep jongeren, een ‘Jongereingroep’ , die bezig waren met toneel. Wat zou het 
mooi zijn als er weer een nieuwe groep zou komen, dachten we. Het probleem is altijd 
om een iemand te vinden die zich als vrijwilliger volop wil inzetten om jongeren toneel 
te laten en leren spelen. Maar wie weet, zijn er mensen in Buitenpost en omstreken 
die er zin in hebben, je weet maar nooit. In ieder geval leek het ons leuk dat de kinde-
ren eens konden kijken naar een generale repetitie van de Fryske Krite in Buitenpost. 
Om eens echt te proeven aan hoe het er aan toe gaat bij zo’n toneelgroep. Waarschijn-
lijk is er binnenkort wel een generale op een zondag, dus daar kunnen de kinderen 
wellicht een telefoontje over verwachten. Aan bepaalde kinderen merk je toch ook dat 
ze graag verder zouden willen dan alleen maar één zo’n voorstelling. Jammer dat we 
daar nu nog niet aan kunnen voldoen. Als afsluiting wil ik nog kwijt dat ik ook dit jaar 
weer met veel plezier de jeugdtoneelcursus heb gegeven en wil hierbij ook iedereen 
bedanken die hierin een rol hebben gespeeld. In het bijzonder mijn Jenny Kaldeway 
die mij ontzettend heeft geholpen, maar vooral ook de supporters van de kinderen (de 
ouders!), die zijn natuurlijk van grote waarde geweest tijdens het oefenen en tijdens 
de eindvoorstelling voor de kinderen. Bedankt allemaal. 

Ylse Veenstra 

...spanning tijdens de generale repetitie...

...een ovatie na afl oop...

Popconcerten worden voortgezet
In de lokale pers is bekendgemaakt dat onze popconcer-
ten tijdens het winterhalfjaar zijn gestopt. Na overleg 
met de gemeente is gebleken dat door een misverstand 
de ontheffi ng in december niet was toegekend. Volgens 
afspraak  zullen wel noodvoorzieningen worden getroffen 
om de geluidsoverlast te beperken. Zo spoedig mogelijk 
wordt de concertreeks weer opgestart. Naar verwach-
ting zal de eerste in maart plaatsvinden.



Klantgericht
“We houden niet van snelle jongens. Klanten verdienen een goed advies en zekerheid. Ze 
moeten niet bij de poot worden genomen.” In korte zinnen kenschetsen Halbe Kootstra en 
Aukje van der Wal van Kootstra Assurantiën en Advies hun bedrijfsfi losofi e. De formule van 
de CVB bank die zij in november in Buitenpost openden, sluit hier helemaal op aan.Bij de 
CVB bank draait het volgens Halbe vooral om het persoonlijk contact met de klanten. “Hierin 
onderscheidt de CVB zich van de andere banken. Het is niet nodig om van te voren een 
afspraak te maken, hier kan de klant meteen geholpen worden.” Verder zijn er dezelfde dien-
sten als bij andere bankondernemingen. “We verstrekken kredieten, hypotheken en kunnen 
rekeningen openen. Het verschil is dat bij ons meteen alles aan de balie kan worden gere-
geld.” Volgens Aukje is het mogelijk dat klanten dezelfde dag nog een hypotheek bij de CVB 
bank kunnen afsluiten. “Het enige dat we de klanten niet kunnen bieden is het opnemen van 
contanten.”

Dienstverlening centraal
Van der Wal is er van overtuigd dat er vraag is naar de dienstverlening van de CVB bank. 
“De service van banken in het algemeen wordt langzaam minder. Ook sluiten er steeds 
meer banken, kijk maar naar het fi liaal van de ABN-AMRO in de Kerkstraat. Het persoonlijk 
contact van deze banken met haar klanten is minimaal. Door deze ontwikkelingen is er ab-
soluut vraag naar de diensten die wij bieden.”Met de uitbreiding van de CVB bank is Kootstra 
Assurantiën en Advies in korte tijd snel gegroeid. “We zijn tien jaar geleden begonnen met 
een bord in de voortuin en bezochten de klanten aan huis.” vertelt Van der Wal “Langza-
merhand kregen we meer klanten en werd de administratie te groot om nog thuis te kunnen 
doen. Dan moet je kiezen; een kantoor aan huis bouwen of een andere ruimte vinden.” Er 
werd gekozen voor het laatste en Kootstra huurde een deel van een pand aan de Kerkstraat. 
Toen vorig jaar broer Douwe besloot zijn administratiebedrijf samen te voegen met het ver-
zekeringskantoor werd de kantoorruimte verder uitgebreid.

Door het samengaan van de twee bedrijven en de komst van de CVB bank is Kootstra Assu-
rantiën en Advies in staat een totaalpakket van diensten aan te bieden. “We kunnen klanten 

helpen met hun admini-
stratie, verzekeringen en 
nu ook met bankdien-
sten.” De CVB bank is 
nog niet bij veel mensen 
bekend, maar Kootstra 
is ervan overtuigd dat 
dit gaat veranderen. “Als 
ze eenmaal door heb-
ben wat hier aan service 
wordt geboden, dan gaat 
het vanzelf lopen. Mond-
tot-mond-reclame is de 
beste reclame die we 
kunnen krijgen.”

Boekelier gaat naar Nijensteinplein

Met de verhuizing van de Boekelier zijn de nieuwe winkelpanden gevuld. Reden om de 
Boekelier een bezoek te brengen en Lia te vragen naar de verhuizing. 

Waarom een verhuizing?
Lia: We gaan voornamelijk verhuizen zodat we het assortiment kunnen uitbreiden. De ruimte 
in de Kerkstraat is daar te klein voor. We breiden vooral het aantal boeken, cd’s, dvd’s en vi-
deo’s uit. We hebben in het nieuwe pand ook ruimte om de producten beter te presenteren. 
Wij bestaan in oktober zeven jaar. We hebben nu meer ervaring en we weten beter wat we 
willen dan zeven jaar geleden. Toen zijn we er eigenlijk zo ingerold. Het is heel prettig om 
straks een nieuwe winkel te hebben. Een mooi, nieuw en fris pand dat je zelf kunt indelen 
naar je eigen smaak. Het is niet zo dat we hier niet meer kunnen zitten. Wanneer we hier 
zouden blijven, hadden we de winkel wat opgeknapt. 

Hoe zien jullie de toekomst als ondernemers in Buitenpost?
Wij durven deze uitbreiding, met het oog op de toekomst, zeker wel aan. Het is prettig onder-
nemer in Buitenpost te zijn. Ik denk dat het voor het winkelbestand hier in Buitenpost goed 
is dat deze twee winkels groter gaan worden. Voor de inwoners is het in ieder geval wel fi jn 
wanneer er wat meer aanbod komt. Vooral kleding, want daar is volgens mij wel vraag naar. 

Donderdag 19 februari is de opening van de Boekelier. Het postkantoor verhuist gewoon 
mee, dus daar hoeft men zich geen zorgen over te maken. 

de dode hoek in het winkelcentrum komt tot leven...(foto: redactie)

Voor 15 miljard is daar 
misschien  heel wat te halen

Voor  5,-  kunt u hier5,-  kunt u hier

ook al heel wat doen

foto marslander Beagle
© NASA - USA

CVB-Bank bij Kootstra Assurantiën
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Een fraaie kleurplaat 
door Donny Windsant

Weet jij het?

Waar kun je dit sierdeel van een 
gevel, die hieronder op de foto staat 
vinden? Oplossingen voor 4 februari 
in de kopijbus in ‘de Boekelier”. Er is weer  
5,- voor de gelootte winnaar.

Winnaar van het vorige prijsraadsel: 
Wieger de Groot, de Zeilen 27. 

De prijs komt binnenkort naar je toe!

moppen!

kinderhoek 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?

Terugblik op het Kerstconcert
Het is inmiddels een traditie dat het Vocaal Ensemble Buitenpost in de 
kersttijd sfeervolle muziek ten gehore brengt: christmas-carols, middel-
eeuwse liederen, soms in moderne bewerking, koralen van Bach. Het 
koor werd deze keer ondersteund door een kistorgeltje, soms samen 
met een dwarsfl uit. Zowel de organist (Christiaan de Vries) als de fl uitiste 
(Elizabeth Hopman) speelden enkele stukken solo. Het bijzondere van 
het concert was het niveau waarop gezongen werd, dat was van hoog 
gehalte. In de volle kerk werd stil geluisterd naar het aandachtige zingen 
– soms heel zacht, soms voluit, maar altijd als één zuivere koorklank. 
Voor een dergelijk concert hoeft niemand het dorp te verlaten. Iedere 
Buitenposter zal toch willen zeggen dat er geen kerk is die een mooiere 
akoestiek heeft dan die van Buitenpost en dat het een goed gevoel geeft 
in de tijd voor kerst met elkaar naar mooie muziek te luisteren.

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’.

Collecte Hersenstichting

De Hersenstichting Nederland en 
het Nationaal Fonds Geestelijke 
Volksgezondheid vragen uw hulp! 
Samen organiseren zij de Natio-
nale Collecte Hersenziekten en 
Psychische Ziekten. Beide fond-
sen doen dit door het bevorderen 
van wetenschappelijk onderzoek 
en het geven van voorlichting. In 
Nederland hebben zo’n 3,5 mil-
joen mensen een hersenaandoe-
ning of psychische ziekte. Enkele 
voorbeelden zijn aandoeningen 
als beroerte, Alzheimer, Parkinson 
en autisme. Ook aandoeningen 
als fobieën, depressie en schizo-
frenie horen daarbij. 
Voor de landelijke collecte van 
8 t/m 14 februari 2004 zijn nog 
veel collectanten nodig. Heeft u 
een paar uurtjes over en wilt u 
meehelpen, meldt u dan aan bij 
het collecte coördinatiepunt 030-
2971197 of bij Henriette Kuchler, 
promotor, 0521-341446.
Meer informatie ook op:
www.hersenstichting.nl en 
www.nfgv.nl 

Deze foto is gemaakt in de grote zaal van Haersmahiem. Dankzij de steun van  Boemkampioen en radarwerk straalt deze 
zaal een gezellige kerstsfeer uit, zij waren zo aardig om enkele dingen aan ons te lenen, zodat wij er iets moois van konden 
maken. (foto: eigen foto)

- Er zit een man met hamer en nijptang langs 
de waterkant. Als een ander hem vraagt wat hij 
daar doet, zegt hij: “Ik vis.” “Hoe bedoel je, 
je vist, zo kun je toch niets vangen?” De visser 
antwoordt: “Voor een tientje vertel ik je hoe ik 
dat doe”. De ander wordt toch wel nieuwsgierig 
en betaalt een tientje. “Nou, ik wacht tot er een 
vis komt, grijp hem tussen de tang en sla hem 
dan met de hamer op zijn kop”, legt de visser 
uit. “Maar zo vang je toch nooit wat?” “Oh 
jawel, een tientje of vijf op een middag”.

- Een muis kijkt tegen een bezinepomp op, en 
vraagt: “Ben jij een robot?” De benzinepomp 
zegt niets terug. De muis vraagt nog eens: “Ben 
je een robot of niet?” Maar de pomp zwijgt nog 
steeds in alle talen. De muis zegt boos: “Haal 
die vinger nou eens uit je oor, dan hoor je ten-
minste wat ik je vraag!”

-Er lopen twee zakken cement over straat. 
Zegt de ene: “Bah, het gaat regenen.” Zegt de 
andere: “Niet zeuren, daar word je hard van.”

- Ken je het verschil tussen een theepot en een 
plaspot? Nee? Dan ,kom ik bij jou geen thee 
drinken.

Loop in en eet mee! 

U wilt toch ook wel eens wat anders? Voor iedereen die behoefte 
heeft aan (extra) gezelschap en gezelligheid, organiseert de Werk-
groep Inloop van de Fonteinkerk regelmatig een ‘inloopmaaltijd’. De 
eerste maaltijd op tweede kerstdag was een succes! 

Spijkers met koppen 
De bijbel spreekt over gemeenten die hun gaven leren ontdekken en ze 
omzetten in daden, uit liefde voor God en hun naasten. De Werkgroep 
Inloop is ontstaan naar aanleiding van een bijbelstudie van deze hoofd-
stukken uit de bijbel. De werkgroep besloot spijkers met koppen te slaan 
en organiseerde in ‘no time’ de maaltijd op tweede kerstdag. 

Buffet 
Voor de maaltijd op tweede kerstdag stond een prachtig buffet en een 
mooi gedekte tafel klaar. De gasten werden in de soos van de Fontein-
kerk ontvangen en maakten kennis met elkaar. Rond 18.00 uur ging men 
aan tafel. Na een gebed en gedicht begon de maaltijd. De werkgroep had 
gekozen voor een open einde. Als men wilde kon men gaan of nog even 
blijven om wat te drinken. Ook kon men ideeën aandragen om de maaltijd 
af te sluiten. Spontaan kwam uit de kring het verzoek om nog een aantal 
liederen te zingen. De gasten en de werkgroep hebben de maaltijd als 
zeer positief ervaren!

De eerst volgende maaltijd is op woensdag 28 januari. U bent vanaf 
17.00 uur van harte welkom in de Fonteinkerk. Wilt u zich opgeven voor 
deze maaltijd? Dit kan t/m 26 januari op telefoonnummer: 0511-543208 
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De Stichting Wereldwinkel 
Buitenpost (SWB) vierde 
in april 2003 haar 10-jarig 
bestaan. Anno 2004 bestaat 
de groep vrijwilligers achter 
deze stichting uit 31 vrou-
wen.

Oorsprong
Ongeveer 12 jaar geleden stond 
Meine Hamstra regelmatig op de 
markt met Wereldwinkel-pro-
ducten. “Een groepje enthou-
siaste mensen kwam toen met 
het idee om iets structureels 
doen; wat meer betekenen voor 
de Derde Wereld. De bedrijfslei-
der van Poiesz Supermarkt, Jan 
Folmer is toen aangesproken 
en zo ben ik er ook ingerold”, 
vertelt Marian Folmer, voorzitter 
van de SWB.

Organisatie
De SWB is ondergebracht in een 
stichting met een bestuur van 
zeven personen: de voorzitter, 
secretaris, penningmeester, 
twee bestuursleden die zich 
bezighouden met de inkoop en 
twee bestuursleden, die de ta-
ken betreffende de vrijwilligers 
regelen. Naast het bestuur zijn 
er vrijwilligers die meewerken 
bij diverse werkzaamheden. 
Tevens is er een commissie die 
zich bezighoudt met de verkoop 
van kerstpakketten. Verder 
doet iedere vrijwilliger dienst in 
de winkel. Om de winkel goed 
te kunnen laten draaien zijn er 
ook achter de schermen veel 
mensen actief.

Van kraam tot winkel
Nu heeft de SWB een eigen 
ruimte in Poiesz Supermarkt, 
maar dat is niet altijd zo ge-
weest. Herinnert u zich nog de 
donderdagmiddagen waarop de 
Wereldwinkel met een kraam in 
de hal van de toenmalige super-
markt stond? Het plekje in de 
hal heeft de Wereldwinkel ge-
houden tot de grote verbouwing 
van de supermarkt in 1999. Ma-
rian: “Het was toen onzeker of 
we wel konden blijven, maar in 
overleg met de directie is voor 
ons een eigen ruimte gecreëerd. 
We kunnen nu onze spullen la-
ten staan. De openingstijden 
zijn ook verruimd en dat vraagt 
natuurlijk meer tijd en inzet van 
de vrijwilligers. Iedere vrijwil-
liger staat ongeveer 2 maal per 
maand een aantal uren in de 
winkel. Alle vrijwilligers voelen 
zich erg betrokken bij het wer-
ken in “hun” winkeltje.”

Vrouwen
Wie de Wereldwinkel wel eens 
bezoekt ziet een vrouwelijke 
vrijwilliger in de winkel staan. 
Dat alle vrijwilligers vrouwen 
zijn komt voornamelijk doordat 
er overdag diensten gedraaid 
moeten worden in de winkel. De 
hoofdactiviteit voor de meeste 
vrijwilligers is de winkeldienst. 
Zus Kroese, secretaris van de 
SWB. “De gemiddelde leeftijd 
ligt boven de 50 jaar. We zou-
den graag wat jongere vrouwen 
erbij willen hebben, maar dat is 
moeilijk. Jongere vrouwen heb-
ben vaak naast een gezin een 
baan en zijn minder in de ge-
legenheid om vrijwilligerswerk 
te doen.”

Bewuste keuze
De vrijwilligers staan allemaal 
in de winkel met het idee dat 
ze aan iets constructiefs wer-
ken en niet aan liefdadigheid. 
Marian: “We verkopen eerlijke 
producten op basis van gelijk-
waardigheid.”

Bezoekers maken vaak een 
praatje, ze zijn belangstellend 
en willen graag weten waar 
de producten vandaan komen. 
Zus: “Men is zich er wel van 
bewust dat het een product is 
met een meerwaarde. Als vrij-
williger moet je wel achter het 
idee van de Wereldwinkel staan. 
Door onze verkoop krijgen pro-
ducenten namelijk een eerlijke 
beloning voor hun werk”.

De verkoop
De SWB is wat de oppervlakte 
betreft de kleinste Wereldwin-
kel van Nederland. Toch draait 
de winkel mee in de top-tien 
“omzet per vierkante meter”. 
Zus: “Dit is mede te danken 
aan het feit dat we op een 
A-locatie zitten.” In het begin 
was het assortiment beperkt. 
In de afgelopen 10 jaar zijn er 
aanzienlijk meer producten bij-
gekomen. Marian: We profileren 
ons nu meer als cadeauwinkel. 
Een goed alternatief voor een 
leuk cadeau”.
(foto: redactie)

Vrijwilliger in de Wereldwinkel
“We verkopen producten op een eerlijke basis”

Smookbelied door Janne Oosterwoud
 
Wat no Piter, it hûs útjage? Hy smookt syn sjekje ûnder de brede 
daksgoate. Ja dat kinst  wol stelle. Ik haw it lang folhâlden, mar Joukje 
hat no de minister oan har kant. Mei de wet yn ’e hân hat se my  ferballe. 
Kocheljend lûkt er de mûts wat fêster oer de earen.
 
Yn ’e hûs stiet de hiele keamer op ’e kop. Joukje en har dochter binne 
drok dwaande mei stisel en rôlen behang. It naait der hjir mar út, sis ik. 
Jouk skinkt koe út ’e termoskanne en strykt gau fierder. Ik ha no de 
winterskilder, ik moat myn tiid net ferskite, wy kinne wol prate ûnder it 
wurk. 

 Nij begjin?, hifkje ik. Dat hast goed sjoen. Ik haw einlings rjocht op in 
reekfrije wurkromte. Fiifentritich jier hat Piter my de gerdinen en 
it behang fersmookt, no komt myn tiid. Ik ha him mei de jierdei in 
stoarmoanstekker jûn, en no moat er him bûtendoar mar rêde.

!

(Ver)licht(ing in het duister
Voor alle kranten- en reclame bezorgers, hun ouders en de 
opdrachtgevers.

Wist u dat:
- negen van de 10 ‘s morgens/’s avonds geen licht op de fiets aan 
heeft
- er veel automobilisten zijn die zich vaak ‘een hoedje’ schrikken
- bij een aanrijding ook de veroorzaker mede schuldig is
- uw eigen verzekering eventueel ook moeilijk kan gaan doen
- bij dodelijke afloop, elk verloren leven er één teveel is
- het dus ook anders kan, namelijk de verlichting AAN

een bezorgde automobilist, Meine van der Veen

Hulp gevraagd: inzameling kraampakketten
Is de bevalling achter de rug en heb jij het kraampakket niet gebruikt 
of heb je nog ongebruikte losse spullen die bij het kraampakket horen? 
Neem dan contact met mij op! Deze spullen verzamel ik voor mensen die 
tweemaal per jaar naar een ziekenhuis in Gambia gaan. Er is daar name-
lijk dringend behoefte aan dit soort spullen.

Daarnaast zijn babykleding, baby-badjes, knuffels, lakens, slopen, luiers, 
enzovoort, van harte welkom. Alvast hartelijk bedankt.

Ingrid Rittersma, Bernhardlaan 45, 9285 TZ, telefoon: 0511-544666

Bent u al bezig met de zomervakantie?
Europa kinderhulp wel

Europa kinderhulp is een organisatie die al 
ruim 40 jaar vakanties regelt voor kinderen 
die in miserabele omstandigheden leven en 
opgroeien in de grote steden van Europa. 
Door de inzet van de vrijwilligers worden er ongeveer 2000 kinderen in 
gastgezinnen geplaatst in heel Nederland, waarvan 175 in Friesland. 
Deze kinderen worden geselecteerd door deskundigen van onder andere 
Humanitas, het Leger des Heils en het Rode Kruis in de desbetreffende 
landen. De kinderen die worden geselecteerd hebben een vakantie en 
een gastgezin hard nodig. 
Wat zou u kunnen doen voor deze kinderen?
 - uw huis en hart open zetten
 - gezelligheid van gezinsleven laten ervaren
 - vertrouwen geven in volwassenen
 - een vakantie om nog lang van te dromen
Wij helpen u graag om bovenstaande te realiseren. Helpt u deze kinde-
ren? Heeft u interesse of wilt u meer informatie neem dan contact op 
met: 

Joke de Vries; jokedevriesbakker@hetnet.nl of 058 2573612

Overdenking 2004
Ze bezuinigden op de sociale zekerheid...
ik zei niks, ik had werk; 
Ze bezuinigden op fysiotherapie, medicijnen en taxivervoer...
ik zei niks; ik was gezond; 
Ze bezuinigden op huursubsidie..
ik zei niks, ik had een huis gekocht; 
Ze bezuinigden op de zorg in tehuizen, op de thuiszorg...
ik zei niks, ik was jong; 
En toen..
kreeg ik een ongeluk, verloor ik mijn baan, werd ik ziek, werd ik oud.

Reageren? Mail ons: achtkarspelen@sp.nl
vriendelijke groeten en met de beste wensen voor het nieuwe jaar ! 
Hetty Combs, secr. SP-werkgroep Achtkarspelen, tel: 0511-542735

De eerste wedstrijd voor de MAAS-turnsters zit 
er op. Op zaterdag 10 januari hebben Anneke 
Bruining, Jannemiek Douma, Rixt Riemersma 
en Lisa Mulder voor eigen publiek in sporthal 
‘‘de Houtmoune’ gestreden voor hoge noterin-
gen in de plaatsingswedstrijd verplichte oefen-
stof, niveau 5,6,7 en 8. Anneke, Jannemiek en 
Rixt doen mee bij jeugd niveau 7, een groep 
van 20 meiden die er allemaal voor gaan om 
naar de Friese kampioenschappen te mogen. 
Helaas kunnen er maar drie door. Jannemiek 
behaalde een 4e plaats dus is ze reserve. Lisa 
Mulder doet mee bij junior niveau 6. Zij gaat 
haar Friese titel van vorig jaar verdedigen. Met 
een 2e plaats kan ze in ieder geval door naar 
de Friese kampioenschappen. Op de brug 
ging het even mis anders was een eerste plek 
haar deel geweest .Allemaal gefeliciteerd met 
het behaalde resultaat

bestuur M.A.A.S.

M.A.A.S. houdt zich staande

...en liggend...(eigen foto)
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De vijfentwintigste column. Tijd voor een 
feestje. Wat valt er nu nog te vieren wan-
neer de Kerstdagen en de normaalgesproken 
enerverende jaarwisseling koud achter de rug 
zijn. Omdat een vijfentwintigste afl evering in 
onze krant komt te staan, alleen daarom een 
feestje? Lijkt me weinig zinvol (…) Berichten in 
de betere krant waarin vermeld dat met zo’n 
vijftig jaar te gaan 25 tot 30% van onze fl ora en 
fauna verloren is gegaan. Nee, geen dreiging, 
of een mogelijk te behalen resultaat, nee, het 
is realiteit. Wetenschappers hebben recentelijk 
in Milaan, de opvolger van Kyoto, u weet wel 
van dat verdrag over broeikasgasuitstoot waar-
aan Amerika, meer in het bijzonder president 
G.W. Bush niet wenst mee te doen, hun zorg 
expliciet uitgesproken. Prominente biologen van 
Nederlandse origine, zoals ’t Hart en Dekkers 
hebben met hun uitspraken gezorgd voor meer 
donkere couleur over het ecologisch landschap 
van 2050.

Ja, dan kun je een column volschrijven, mis-
schien nog wel 25 maal 25 keer, maar er zal 
steeds minder te melden zijn over met name de 
fl ora rond Buitenpost. Nee geen reden voor een 
feestje. Zulke berichten stemmen tot somber-
heid. In ieder geval roept zoiets op tot naden-
ken. Wat is er aan te doen om onze fauna te 
redden. Ooit bestond er een actiegroep in Bui-
tenpost ter verdediging van de natuur in onze 
dreven. Dat is voor mijn komst naar het dorp. 

Die actiegroep heeft veel resultaten mogelijk 
gemaakt en is, de gemeente Achtkarspelen ten 
spijt, vitale fl ora behouden; bijvoorbeeld langs 
de Oude Dijk. De actiegroep is ter ziele, helaas. 
Maar wij die dit verhaaltje lezen nog niet. Bij 
het aanhoren van ieder woord over behoud 
van natuurlijke waarden ontstaat direct verant-
woordelijkheid. Zo ook na het lezen van mijn 
stukje in de krant. Verantwoordelijk zijn we. 
Verantwoordelijk blijven we. Zou het niet ver-
schrikkelijk zijn wanneer bepaalde planten met 
heel veel menselijk ingrijpen, alleen nog maar 
kunnen worden gezien in de Kruidhof of in een 
andere belangrijke botanische tuin? Het nieuwe 
jaar is bijna een maand oud. Nog negenenveer-
tig jaar en 11 maanden om te voorkomen dat 
in onze omgeving de boterbloemen nog bloeien, 
de meidoorns nog volop pitten leveren voor 
medicamenteus gebruik en nog kan worden 
gedwaald in een veelzijdige scenery van fl eur 
en kleur.

Is er wat aan te doen op het niveau van het 
individu, van de eenling? Zeker en vast, vast 
en zeker. Iedereen kan met kleine en beschei-
den middelen bijdragen aan behoud van de 
Buitenposter natuur. Hoe dat kan laat ik u een 
volgende keren weten. Laat in ieder geval één van 
uw voornemens zijn u verantwoordelijk te weten 
voor uw omgeving en er wat aan te willen doen om 
het te behouden.
Tot de volgende keer.

door Hans Hamers

”Aangenaam getroff en”
• 24 december 1903: in Buitenpost ging 
de straatverlichting er fl ink op vooruit. 
De verlichting met petroleum ging men 
langzamerhand vervangen door gas. De 
eerste gaslantaarn brandde ‘s avonds 
op “de viersprong midden in het dorp”. 
Volgens de krant wordt “allerwegen thans de wensch gehoord, 
dat het geheele dorp verlicht moge worden door gaslicht. Deze 
wensch kan heel goed verwezenlijkt worden: maar dan de bur-
gers een weinig in den zak tasten. Het gemeentebestuur moet 
nu eenmaal zuinig wezen. De belastingen zijn al hoog genoeg”. 
Maar Kollum deed niet onder voor Buitenpost. “Wanneer men 
‘s avonds de Voorstraat te Kollum passeert, wordt men onwil-
lekeurig aangenaam getroff en door de prachtige verlichting ter 
hoogte van de zogenaamde ‘Piep’, de aloude brug over de vaart. 
Ook hier was men bezig met een proef om “gasoline-gloeilicht 
als straatverlichting” in te voeren.
”Veel bekijks”
• 26 augustus 1903: In Engwierum en Ee aanschouwde men de 
eerste auto op de openbare weg, “hoewel het rijden met auto-
mobielen op de wegen in Oostdongeradeel is verboden. Het was 
een net en elegant rijtuig en had veel bekijks”. De automobilist 
was beslist geen wegpiraat, want “ofschoon het rijtuig hier en 
daar eene snelheid had, een automobiel waardig, werd toch 
gepaste voorzichtigheid in acht genomen. Bij het ontmoeten 
van paarden werd fl inken afstand gehouden, of zeer langzaam 
op den berm gereden. Wie waren toch die veroorzakers van de 
opschudding? “Men deelt ons mee, dat de inzittenden een heer 
en dame, behoorende tot den aanzienlijken (adellijken) stand 
uit Leeuwarden”. In Twijzel zagen de inwoners ook de eerste 
auto. Twee paarden schrokken zodanig, dat ze op hol sloegen. 
Het liep echter allemaal goed af.
”Oost-Indisch doof”
• 5 september 1903: In Stroobos woonde destijds wel een heel 
zwijgzame vrouw. “Er werd eene vrouw de laatste eer bewezen, 
die in 27 jaar geen woord gewisseld had met haar inwonende 
echtgenoot. De man probeerde ‘t wel eens om haar aan het 
praten te krijgen, maar ze was voor hem Oost-Indisch doof. 
Op haar sterfbed moet de man haar nog hebben aangesproken, 
maar antwoord ontving hij niet”.
”Genoeglijke echtvereeniging”
• 8 februari 1902: Bij een echtpaar in Veenklooster was het vast 
gezelliger. Hier overleed smid Durk S. Beerda, “in den ouderdom 
van 81 jaar, na eene genoeglijke echtvereeniging van bijna 56 
jaren”.
Burgerlijke Stand
• Ook in het jaar 1904 ging in Buitenpost het leven zijn gewone 
gang. Er werden kinderen geboren, paren die trouwden en er 
waren gevallen van overlijden. Hiertoe behoorden o.a. de vol-
gende personen:
Geboren
1. Froukje, dochter van Rienk Prins, veehouder en Atje Reitsma
2. Dieuwke, dochter van Luitzen Bakkers, wagenmaker en 
Geeske van der Meer.
3. Roelf, zoon van Jakob Terveer, bakker en Catharina Hofma.
Getrouwd
1. Lambertus Elema, geboren te Pieterburen, 26 jaar, bakkers-
knecht te Buitenpost en Folkje Haagsma, 30 jaar geboren en wo-
nende te Buitenpost. Haar ouders waren: Jan Feddes Haagsma 
en Fokje Bakker
2. Fokke Veenstra, 28 jaar, geboren te Twijzel, arbeider te Bui-
tenpost. Zijn ouders waren Douwe Fokkes Veenstra en Antje 
Wijtzes Zwaanstra; en Koentje Adema, 26 jaar, dienstmeid, ge-
boren en wonende te Buitenpost, ouders: Auke Annes Adema, 
arbeider te Buitenpost en Geeske Spoelstra.
Overleden:
1. Aukje Casemier, 27 jaar, naaister, geboren en wonende te 
Buitenpost, dochter van Brugt Rommerts Casemier en Hijlkje 
Wijtzes de Boer.
2. Beertje Catharina Maria Bolling, 21 jaar, geboren en wonende 
te Buitenpost, dochter van Johann Hermann Bolling, overleden 
en van Grietje Gossen, logementhouderes te Buitenpost.

In het boek ‘Skoander Bisit’ (met tekeningen 
van Harmen van der Bij en de tekst van Meint 
Bottema), lezen we onder andere het volgende 
over de boerderij ‘Haersmastate’, gelegen aan 
het West 2 te Buitenpost: ‘Een boerderij van het 
stelptype op een terrein met grachten er om 
heen. De kelders waren bedoeld om in te wonen. 
De Buitentoegang is in het midden omlijst en 
bereikbaar langs een stoep met vijf treden met 
balies langs de zijden. Boven de ingang is een 
dakkapel met vleugelstukken. Op de schuur 
staat een uilebord zonder zwanenhalzen en een 
windwijzer met een haas. Een beboomde oprij-
laan voert naar de boerderij. Op het weiland er 
voor staat een ooievaarsnest’.
Oorspronkelijk was de boerderij eigendom 
van de familie van Haersma de With, die 
recht tegenover aan de andere kant van de 
straatweg woonde op de voorname huizinge 
‘Haersma-state’, in 1911 afgebroken. Op deze 
plek kunnen we nu het ‘Haersma de Withpark’ 
vinden.Meint Bottema heeft destijds een le-
vensschets gemaakt van de arbeider-bedrijfs-
leider op bovengenoemde boerderij, waarna 
hierna de tekst is overgenomen. “Pieter Leer-
ing, de trouwe vaste arbeider op de boerderij 
van Jonkheer V.A.V. van Haersma de With, was 
bij de aangifte van het overlijden bij de bur-
gerlijke stand te Buitenpost op 29 maart 1909, 
één van de twee getuigen. Tientallen jaren had 
deze ‘wrotter’ met voorbeeldige trouw het 
grote bedrijf beheerd. Bij de komst van Volkert 
Adrianus Heringa van Haersma de With op 12 
mei 1863 werkte Pieter als jongeman reeds 
op de boerderij. Toen hij op 18 mei 1872 met 
Elske Boersma uit Twijzel trouwde, kwam het 
jonge paar hier te wonen. Hun verblijf werden 
de beide kelderkamers onder de boerderij. Vijf 
treden naar beneden met een onbelemmerd 
kelderuitzicht op de straatweg en op ‘men-

heers slotsje Haersma-state’. Pieter bestuurde 
en bewerkte de 112 pondematen bouw- en 
weiland, alsof de uitgestrekte landerijen van 
de Zwadde tot aan de Buitenpostervaart zijn 
eigendom was. De bescheiden veestapel be-
stond gewoonlijk uit 14 koeien en 12 paarden. 
Hieruit valt op te maken, dat de boerderij 
overwegend een landbouwbedrijf was. Daarom 
dienden de boven de kelderkamers gelegen 
ruime woonkamers, dan ook voor de opslag 
van de voorraad graan”.
Pieter en Elske waren blijkbaar wel tevreden 
met die wonerij in de onderste regionen. Da-
gelijks talloze malen vijf trapjes af, vijf trapjes 
op! Hier, vlakbij de vruchtbare oppervlakte van 
de aarde, werden hun zes kinderen geboren. In 
de tachtiger jaren stierven drie op zeer jeug-
dige leeftijd. Het meisje Jitske en de jongens 
Sjoerd en Marius groeiden echter voorspoedig 
op. Jitske trouwde met de Twijzeler ‘veldar-
beider’ Sjoerd van der Lune. Sjoerd en Marius, 
`de Leerlingjongens’, zoals het dorp hen later 
noemde, bleven in dienst bij vader. De dood 
van ‘menheer Volkert’ bracht voor vader Pieter 
een grote verandering mee. De 15 erfgena-
men besloten het bedrijf op te heff en en alle 
bezittingen te verkopen. Pieter Leerling zou 
echter deze afwikkeling. Drie maanden na zijn 
werkgever, stierf hij op 29 juni 1909, zijn ver-
jaardag, 69 jaar oud. Zijn lange staat van voor-
beeldig ‘wrotten en wramen yn waar en wyn’ 
bij dezelfde adellijke baas, had verdiend met 
gouden letters geboekstaafd te worden. Maar 
de kranten zwegen. Alleen in zijn beroepssta-
tus was hij volgens de burgerlijke stand opge-
klommen van arbeider naar ‘landbouwer’. Elske 
verliet met haar ‘Leerlingjongens’ voorgoed ‘it 
âlde sté’, waar zij vele jaren lief en leed had 
meegemaakt.”

Noordelijke Helleborus-show

Tijden de Noordelijke Helleborus-show, van 15 januari tot 31 maart, 
stelen dit jaar meer dan 2000 Helleborus-planten de show bij kwe-
kerij Meijer. De planten staan opgesteld in een speciaal daarvoor 
ingerichte afdeling van de kas. Van het geslacht Helleborus kennen 
veel mensen alleen de zogenoemde kerstroos, maar er zijn nog veel 
andere soorten, waarvan in het bijzonder de orientalis-hybriden 
bij liefhebbers in trek zijn. Deze sterke tuinplanten vallen op door 
hun hun rijke kleurschakering en zijn in de eerste, vaak nog koude, 
maanden van het jaar voorboden van het nieuwe tuinseizoen. 

Voor de eigen tuin kunnen bezoekers een keuze maken uit ruim 
80.000 bloeiende planten, die elders in de kas staan. Kleur, bloem-
vorm, grootte, er is voor elk wat wils.De kwekerij, gevestigd aan de 
Jeltingalaan 75, is gedurende deze hele periode van maandag tot en 
met zaterdag geopend van 9 uur ‘s ochtends tot 6 uur ‘s avonds. We 
hopen ook veel inwoners van Buitenpost te mogen begroeten.
(foto: redactie)

De ‘Leeringsjongens’

Herbrandastate, circa 50 jaar terug. 
Er zitten dan echt nog ooievaars op het witte karrewiel-nest..

Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken
door Dirk R. Wildeboer
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Wie zijn wij?

Wat doen wij?

Waarom ATB?

Interesse?

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.

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.

Verzorging van:   Administraties
 Jaarrekeningen
 Salarisadministratie
 Fiscale werkzaamheden
 Financiële analyses

Ondersteuning bij: Start van een onderneming
Voeren van een boekhouding

(ook in uw bedrijf)

Aangifte van: Inkomstenbelasting
 Vennootschapsbelasting
 Loonbelasting
 Omzetbelasting

Telefoon: 0511 - 543919
Fax: 0511 - 543094

Roel Wijma:  
06 - 24502362

Eddy Terpstra: 
06 - 51170073

Bel voor een afspraak of loop even binnen
Postadres:   Postbus 24, 9285 ZV Buitenpost

Kerkstraat 76, 9285 TB Buitenpost


