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Schuiven in de ruimte

 Ook in dit 
 nummer:

 Kerstvieringen

  ’Sportkoppen’:
Sybren Zandstra

  ’Inspiratie’:
Henk Valkema

  ’Vertel ’t maar’: 
Paul van der Wal

  ‘Actief’: 
de Fryske Krite

Meer parkeergelegenheid voor kunststoffabrikant Enitor was de aanleiding. Een deel 
van de ruimte naast sporthal ‘de Houtmoune’ werd afgestaan, waardoor het nodig werd 

plaats naast zwembad ‘de Kûpe’ te maken. Per saldo blijft het aantal parkeerplaatsen 
voor de sporters gelijk, als het werk over een aantal weken is afgerond.
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Ook AOW’er

Kort geleden Als jonge kerel 
dacht ik nooit oud te worden 
zoals mijn ouders. Kon mij niet 
voorstellen dat alle dingen op 
sportief en fysiologisch gebied 
zouden veranderen. Je zag 
oudjes stuntelen en je dacht 
dat jou dat niet overkomen. Dat 
ik strammer zou zijn op latere 
leeftijd wilde er bij mij niet in. 
Nee hoor, dat was voor al die 
anderen bestemd. Sparen voor 
de oude dag was niet aan mij 
besteed; nee, ik leefde bij de 
dag en genoot. Ja, pensioen dat 
moest wel, een duister bedrag 
werd gewoon van je salaris in-
gehouden en één keer per jaar 
kreeg je dan een onbegrijpelijk 
overzicht van hoe het zou zijn 
in 2005.
Nou mensen, het is zover en 
deze maand word ik 65, dus 
AOW en pensioen. Nog even 
afwachten hoe hoog de maan-
delijkse inkomsten zijn, zorgen 
dat alles op tijd op is en genie-
ten! Net of ik dat niet al lang 
deed! Op sportief gebied sta 
ik nog steeds mijn mannetje 
(hoewel toch wat strammer) 
en ik ben ervan overtuigd dat 
mijn generatie het beter doet 
dan de generatie van mijn ou-
ders. Die sportten niet meer en 
zaten te vaak thuis. Ik heb het 
idee dat ik nog jaren mee kan; 
afkloppen! Ik verveel me geen 
moment en geniet dagelijks van 
alle dingen die ik zo maar kan 
doen zonder dat ik aan de baas 
moet denken. Eén nadeel: ik 
kom tijd tekort.
Heerlijk!

De gemeente Achtkarspelen is bezig om bin-
nen vijf jaar alle bestemmingsplannen in de 
gemeente te actualiseren. Hiermee wil ze alle 
geldende bestemmingsplannen binnen de 
dorpen beter op elkaar later afstemmen en in 
overeenstemming brengen met de eisen van 
de tijd. Voordeel voor de burger zal zijn dat 
het daardoor in de toekomst mogelijk wordt 
om aanvragen die betrekking hebben op de 
woonbestemming van sneller af te handelen. 
Daarnaast informeerden wij naar de voort-
gang in Nijenstein en de Rondweg Zuidoost.

Elke grootschalige uitbreiding van woon- en 
andere gebieden wordt voorafgegaan door een 
gemeentelijk bestemmingsplan. Hierin worden 
de functies van het gebied nauwkeurig op papier 
gezet, waardoor vastgelegd wordt wat daar mag 
en niet mag. Tijdens de samenstelling van het 
plan wordt er ook voor gezorgd dat het in over-
eenstemming is met overheidseisen en geeft 
het de burger de mogelijkheid tot inspraak. Het 
oudste bestemmingsplan dat nu nog in gebruik 
is in ons dorp stamt uit 1966. Over een periode 
van veertig jaar zijn daar zeven bij gekomen, met 
de Munewyk als voorlopig sluitstuk.

De eisen en voorschriften op woongebied zijn de 
laatste tientallen jaren voortdurend veranderd. 
Daardoor zijn er soms eigenaardige verschillen 
tussen de diverse bestemmingsplannen te vin-
den. De actualisering moet deze nu wegwerken 
en ervoor zorgen dat  voorschriften die nu ‘uit de 
tijd zijn’ aangepast worden. Voor burgers die hun 
woning willen aanpassen of andere aanpassin-
gen op hun erf willen, is het nu wel eens lastig om 
met oude regelingen geconfronteerd te worden. 
Het kan zelfs de oorzaak van onnodig lange 
wachttijd bij afhandeling van aanvragen zijn. 

Als de actualiserings-operatie achter de rug is, 
moeten die procedures veel gesmeerder  gaan 
verlopen - ook de burger heeft er dus belang bij.

De actualisering heeft overigens alleen betrek-
king op de oudere bestemmingsplannen. Het 
huidige plan in uitvoering ‘Munewyk’ wordt er 
bijvoorbeeld niet in betrokken. Net als bij elke an-
dere aanpassing van regelgeving wordt ook hier 
aan de burger de gelegenheid gegeven om er-
over mee te denken en mee te praten. In de loop 
van het volgende jaar zal een inspraakavond 
gehouden worden, waar de gemeente ook gede-
tailleerder zal vertellen over de consequenties.

Bestemmingsplannen zullen overigens aan 
aanpassing onderhevig blijven. Elke tien jaar laat 
de gemeente zijn oog over de stand van zaken 

binnen de bebouwde kommen gaan en kijkt of 
herziening nodig is.

Nijenstein
Ondanks de schijnbare rust die er nog steeds 
om het monumentale pand ‘Nijenstein’ aan de 
Voorstraat hangt, gaan de voorbereidingen nog 
steeds door. Projectontwikkelaar Lourens heeft 
nu een 2e fase bouwvergunning aangevraagd. 
De 1e fase aanvraag, die in hoofdzaak betrek-
king heeft op de inrichting van het pand en de 
welstandscommissie moet passeren, is goed-
gekeurd. Als de gemeente bij bestudering van 
de tweede aanvraag, die in hoofdzaak over de 
buitenkant en technische uitvoering gaat, geen 
zaken tegenkomt die in tegenspraak kunnen 
zijn met een vergunning, dan kan binnen en-
kele maanden goedkeuring worden verleend. 
Mogelijk dat in het voorjaar dan echt de eerste 
(ver)bouwhandelingen te zien zullen zijn.

Rondweg-Zuidoost
Ook hier geldt dat schijn bedriegt. Ambtenaar 
Ger de Boer: “Op de achtergrond gebeurt er heel 
veel. Na de inspraakavond in juli is het ambtelijk 
apparaat bezig gegaan met het inventariseren 
van de reacties en zienswijzen. Deze worden 
verzameld in een inspraaknotitie die waarschijn-
lijk in januari aan de gemeenteraad wordt voor-
gelegd”.  Als de procedures daarna goed verlo-
pen kan hopelijk begin 2007 de eerste schop in 
de grond gaan voor de uitvoering van het plan.

Staat er nog wat op stapel in Buitenpost?



Model bj. km.stand prijs Euro

Fiesta 1.3 8V Classic 3drs 60pk ‘02 29292 5950,00
Fiesta 1.3 Centennial 3drs 70pk ‘03 42063 10950,00
Fiesta 1.4 16V Futura 5drs 80pk ‘05 11484 14950,00
Focus 1.6 Trend Wagon 100pk ‘00 99825 9950,00
Focus 1.6 Trend Wagon 100pk ‘02 58000 13950,00
Focus Ambiente Wagon 1.6 16V 100pk ‘04 36379 16950,00
Focus Ambiente Wagon 1.6 16V 100pk ‘04 39051 14850,00
Focus 1.6 Centennial Wagon 100pk ‘02 52000 12950,00
Focus 1.6 Centennial Wagon 100pk ‘03 34000 14950,00
Focus 1.6 Collection 5drs 100pk ‘03 39883 14950,00
Focus Futura 5drs 1.6 16V 100pk ‘04 43842 16950,00
Focus 1.8 TDCI Collection Wagon 115pk ‘01 132487 12950,00
Focus C-Max 1.6 16V Futura 100pk ‘05 22685 21950,00
Focus NT 1.6 16V First Ed. 5drs 100pk ‘05 7000 20950,00
Fusion 1.6 16V First Ed. 100pk ‘03 37500 14950,00
Ka 1.3 8V Style 60pk ‘05 7143 8950,00
Mondeo 1.8 16V First Ed. Wagon 125pk ‘02 69000 15950,00
Mondeo 2.0 16V TDDI Cool Ed. 4drs 100pk ‘01 105000 11950,00
Mazda Premacy 1.8 Active ‘02 42000 16250,00
Mazda Tribute 2.0 Touring ‘01 64027 17950,00

Alles onder ẻẻn dak !!!
▪ Alle verzekeringen
▪ Hypotheken
▪ Pensioenen
▪ CVB Bank
 ( betaal- en spaar-rekeningen, kredieten e.d.)
▪ Administraties MKB 
( zeer scherpe tarieven )
▪ Belastingaangiften
▪ Advisering startende ondernemers
▪ Bemiddeling en taxaties onroerend goed

Voor een persoonlijk en vrijblijvend advies 
bent u bij ons op het juiste adres !

Kootstra Assurantiën, Advies & 
Administraties

Kerkstraat 6
9285 TB Buitenpost
Tel. 0511-544442
E-mail: 
kootstraass@hetnet.nl
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De Binnenste Buiten is een uitgave 
van de Stichting Dorpsblad ‘de Bin-
nenste Buiten’. Deze is verantwoorde-
lijk voor de inhoud van deze krant en 
is dienaangaande aan te spreken als 
bestuur en als rechtspersoon.

Oplage:  2600 exemplaren
 verschijnt 11x per jaar

Kopij:  Postbus 30, 
 9285 ZV  Buitenpost
     of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@ilse.nl

Kopij graag getypt of op diskette 
aanleveren, en niet langer dan onge-
veer 150 woorden. De redactie kan 
geen garantie geven dat kopij wordt 
geplaatst. Zij behoudt zich het recht 
voor ingezonden stukken redactioneel 
te wijzigen of  niet  te plaatsen. Ano-
nieme stukken worden niet geplaatst. 

Contactpersonen redactie:
J. Kootstra, tel. 0511-541322 of
S. v.d. Zwan tel. 06-26252594

Inlichtingen over advertenties
en vragen en klachten 
over de bezorging:
J. Nijboer, tel. 0511 - 542528

Exemplaren zijn ook af te halen in 
The Readshop, It Koartling en 
de bibliotheek.

Druk: Drukkerij Banda, Kollum 
tel. 0511 - 451341
Zet- of drukfouten voorbehouden

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 21 november 2005. 

De volgende editie verschijnt 
in week 48.
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 Al Gelezen

 Trouwambtenaar Taeke de Haan sloot 
enkele weken geleden zijn 1500e huwelijk 
in het gemeentehuis van Achtkarspelen 
in Buitenpost. Sinds april 1967 bekleedt 
De Haan deze functie al. Het bijzondere 
feit was aanleiding tot een huldiging door 
burgemeester Lycklema.
 Door de verscherpte milieu-eisen 
en Arbo-wet worden de kosten van de 
uitbreiding van de muziekschool aan de 
Ring fors hoger. Bovenop het oorspron-
kelijk gereserveerde bedrag van 130.000 
euro komen nog eens extra uitgaven van 
180.000 euro.
 De Amerikaanse professor William 
Hunter heeft het LauwersCollege bezocht. 
De docent was nieuwsgierig naar de op-
leiding en het werk van de Nederlandse 
docenten. 
 Na een staat van 30-jarige dienst heeft 
Hans Pantjes afscheid genomen van 
zwembad ‘de Kupe’. Samen met collega 
Michiel Vaatstra start hij een eigen on-
derneming met een nieuw instructiebad 
in Kollum.
 In het actieprogramma voor economisch 
beleid van Achtkarspelen heeft het win-
kelhart van Buitenpost een belangrijke 
plaats gekregen. De status van regionaal 
centrum is een van de redenen hiervoor. 
Zowel Plaatselijk Belang als ondernemers-
vereniging BUVO hebben al vaker aange-
drongen op een spoedige opwaardering.
 

Van de bestuurstafel
Verslag van de bestuursvergadering 
Plaatselijk Belang van 2 november
De tijd gaat snel, een maand is zomaar voorbij en dan is het alweer 
de vergaderavond van PBB. De voorzitter heette een ieder  van 
harte welkom. Begonnen werd met de mededeling dat de Eringa-
laan gereconstrueerd zal worden. Verder werd verteld dat Marion 
Boomsma, sinds korte tijd secretaresse van PBB, te kennen heeft 
gegeven te willen stoppen. Dus moeten wij op zoek naar een nieuwe 
secretaresse. De toestand van Sytse Harders is onveranderd. Het 
blijft nog steeds spannend en dus is het maar weer afwachten.

De binnengekomen post bestond uit een enquêteformulier van de 
Provincie Fryslân inzake vrijwilligers. Ook was er een uitnodiging 
voor het bijwonen van een vergadering betreffende de Stroobos-
sertrekweg. Ook was er een uitnodiging tot het bijwonen van de 
ledenvergadering van middenstandsvereniging BUVO op dinsdag-
avond 8 november. Twee leden van het bestuur zullen ons verte-
genwoordigen.

Van de Gemeente Achtkarspelen ontvingen we een concept be-
stemmingsplan, plangebied Buitenpost. Deze staat in verband met 
de zogenaamde actuelisering van bestemmingsplannen. De zaken 
die daarin van belang voor u zijn zullen wij in dit blad opnemen.
De plaatselijke Majorettevereniging liet ons weten heel erg blij te 
zijn met de ontvangen gift uit het Leefbaarheidfonds. De fi nanciële 
handel en wandel van PBB gaat goed. Als PBB besluiten we door te 
gaan met het werven van nieuwe leden. We krijgen vaak positieve 
reacties te horen van de inwoners van Buitenpost. Als we nog niet 
bij u aan de deur zijn geweest: schroom niet, en meld u aan als 
nieuw lid. Het vergt namelijk nogal veel tijd, om met relatief weinig 
personen alle inwoners van Buitenpost te benaderen.

Voor de volgende vergadering zullen we bespreken hoe we het 
beste onze doelstelling kunnen bereiken en wat wij als bestuurs-
leden van PBB het belangrijkste vinden om aan te gaan werken. 
Heeft u nog punten die in het belang zijn van Buitenpost, laat het 
ons weten.

Zien en omzien

Openbaar Onderwijs in het 25 jubileum zonnetje gezet
“De Mienskip” kinderen  met circusvoorstelling dolle pret
Ernst Mebius begroette de 13803 jaar oude reünist
Verhalen, diner en foto’s afsluitend in The Point opgedist.  

Buitenposters moeite met  verkeer en veiligheid
Akkelei, Parklaan vragen niet om hoge snelheid
Voorrang nemen, krijgen, wellicht beleefd vragen
De mens blijft zich rij-technisch typisch gedragen

Smullen van Beppes snert, chili con carne en hete kip
Was dat voor culinair De Iterije de betaalbare tip
Jan en Geertje twee in ’t zilver en zes in goud
Diner in huiskamerrestaurant heel vertrouwd

Mensen op podium hun inzet gewaardeerd
W. de Boer de edelzanger met speld geëerd
Pantjes en Vaatstra van Kûpe naar Kollumerland
Enitor huldigde “ vijf”-entwintig jarigen in kunstprofi el verband.

PEVADKO

It Fjouwerspan ´bringt´ Tetman 
nei Butenpost
It Fjouwerspan fan’e Lemmer, 4 manlju en 
4 froulju bystien troch 3 muzikanten, nimt jo 
mei werom nei de tiden fan Tetman de Vries 
en broer Jarich. De lieten fan eartiids wurde op’e nij oer it fuotljocht brocht 
mei tuskentroch koarte ferhaaltsjes oer en fan Tetman. It publyk wurdt 
op’e nij gewaar dat de tiid gjin skoft hâldt, lykas de namme fan Tetman’s 
revue en genietet jitris fan dyselde tiid. Hoe is Tetman ea begûn mei syn 
selskip? Hoe gie it letter fi erder mei it selskip Tetman & Jarich? Jo wurde 
it allegearre gewaar op sneontejûn 10 desimber. 
It Fjouwerspan bringt in earbetoan oan de mannen fan De Vries, it is 
fl eurich en waarm, mar somstiden ek in lyts bytsje mankelyk. Wat lykwols 
bliuwt is de nocht 
en de wille lykas 
jierren lyn, ek yn it 
lêst fan it jier 2005.

Sneon 10 desimber 
Oanfang: 20.30 
oere 
Lokaasje: The Point
Foarferkeap: € 
6,50 (DA Balse-
mien) / Oan’e seal: 
€ 7,50 

Kerst-en Jubileumconcert 
Vocaal Ensemble Buitenpost  

Dit jaar vieren wij de tiende verjaardag van het Vocaal Ensemble Buiten-
post. Reden voor een feestje!
Op zaterdag 17 december aanstaande vindt er een feestelijk concert 
plaats in Buitenpost. Marleen Miedema, sinds enkele jaren onze dirigent, 
heeft weer een gevarieerd programma met ons ingestudeerd.

Omdat het een echt jubilieumconcert is zingen we in de eerste plaats 
enkele favoriete Christmas Carols. Verder staat op het programma  de 
Messe de Minuit van M.A. Charpentier. Zanggedeeltes worden afgewis-
seld met instrumentale inbreng van een groep jeugdige strijkers uit Am-
sterdam. Zij brengen o.a. Petit Symphonie Concertante nr. 2 van Charles 
Dancla. Christiaan de Vries begeleidt hier op de piano. Ook is er een 
intermezzo door Christiaan de Vries als solo-organist. Hem kennende 
moet dit weer indrukwekkend zijn! Het concert wordt afgerond met een 
optreden van een speciaal voor dit jubileumconcert samengesteld groot 
koor.

Het concert begint om acht uur ́ s avonds en vindt plaats in de Hervormde 
Kerk te Buitenpost. Als U deze avond verhinderd bent, kunt U het zelfde 
programma bijwonen in Kootstertille, op donderdagavond 15 december 
om acht uur, of in Oudwoude, op zondag 18 december ´s middags om 
vier uur.Ook déze concerten vinden plaats in de Hervormde Kerk. De 
toegang is gratis. Wel vindt na afl oop een collecte plaats ter bestrijding 
van de onkosten. Wij verheugen ons erop U op één der concerten te 
mogen verwelkomen!

Amnesty Kerstmarkt 9 december
Al vele jaren houdt de werkgroep Buitenpost van mensenrech-
tenorganisatie Amnesty International in december haar kerst-
markt. In een stand in de Openbare Bibliotheek in de Kerkstraat 
worden dan kerstkaarten en kaarsen verkocht. Ook kan soli-
dariteit worden betoond met gewetensgevangenen door het 
sturen van een kerstgroet. Daarnaast zijn ook enkele andere 
artikelen te koop. 
Dit jaar vindt de kerstmarkt plaats op 9 december, ́ s middags van 14.00 tot 
17.30 uur en ́ s avonds van 18.30 tot 20.30 uur.  U wordt van harte uitgeno-
digd een kijkje te nemen.

Verschijningsdata 
´de Binnenste Buiten´ 2006

maand kopijsluitingsdatum verschijningsdatum

januari maandag 23 januari maandag 30 januari
februari maandag 20 februari maandag 27 februari
maart maandag 20 maart maandag 27 maart
april dinsdag 18 april maandag 24 april
mei maandag 22 mei maandag 29 mei
juni maandag 19 juni maandag 26 juni
augustus maandag 21 augustus maandag 28 augustus
september maandag 18 september maandag 25 sept.
oktober maandag 23 oktober maandag 30 oktober
november maandag 13 november maandag 20 november
december maandag 11 december maandag 18 december

Plan sneltrein lijkt te veranderen
Plaatselijk Belang Buitenpost heeft haar zorg uitgesproken d.m.v. 
brieven aan verschillende betrokken instanties o.a. de Provincie 
Friesland en alle voorzitters van de statenfracties aangaande de 
plannen van NoordNet om in de toekomst de sneltreinen in Veen-
wouden te laten stoppen in plaats van in Buitenpost. De woord-
voerders van de statenfracties hebben kenbaar gemaakt onze 
zorg te delen en vinden dat de dienstverlening beslist niet mag 
verminderen. Het zou volgens de fracties nog kunnen verbeteren 
door de komst van de nieuwe snellere treinen. De koppeling aan 
het knooppunt met een Centrale As bij Veenwouden, dat er de ko-
mende tien jaar nog wel niet zal liggen, zien zij niet als reden om 
nu al de dienstregeling te veranderen. De woordvoerder heeft het 
Plaatselijk Belang per brief toegezegd dit punt bij de behandeling 
van het Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan begin 2006 aan de 
orde te stellen.

Namens het bestuur, Jellie Nijboer

BuVo hield haar ledenvergadering
De najaarsvergadering van middenstandsvereniging BuVo werd op 8 no-
vember in ‘The Point’ gehouden. Bestuurlijk nieuws was dat dhr. Bolt aftrad. 
Mw. Peperkamp meldde zich spontaan aan voor het bestuur. Behoefte aan 
nieuwe bestuursleden blijft, omdat Sikko Brouwer in het voorjaar 2006 af-
treedt.
Een aantal vaste zaken stonden passeerden opnieuw de revue. De voort-
gang van het Centrumplan staat nog steeds hoog op de agenda. Het 
bestuur zal in samenwerking met de fracties in de gemeenteraad zich 
opnieuw inspannen voor concrete resultaten, en zo mogelijk de druk nog 
wat verder opvoeren. Er is overigens tevredenheid over de voltooiing van 
de Revitalisatie van het bedrijventerrein ‘de Swadde’ . Als laatste daarvan 
zal nog een kunstwerk bij de ingang aan de Jeltingalaan geplaatst worden. 
Nijenstein zal waarschijnlijk, als de vergunningen snel rond zijn, voor de 
zomer van 2006 open kunnen.
Daarnaast hield de spreker dhr. de Jager een interessant betoog hield 
over ‘Lonend ondernemen in 2006’. Hierbij kwamen een aantal belangrijke 
zaken voor middenstanders voor het voetlicht, zoals de zorgverzekering, 
levensloopregeling, de WIA en de auto van de zaak. 
De activiteitencommissie werd uitgebreid met mw. C. Laanstra en G. 
Posthumus. die met enthousiasme het werk aan gaan vatten. Daarop aan-
sluitend kwam de organisatie van een kerstmarkt op 21 december in de 
Kerkstraat ter sprake. Naast de eigen middenstanders is er dan ook ruimte 
voor particulieren en verenigingen. De koopavonden zijn overigens op don-
derdag 1 december, vrijdag 2 december, waar dan dubbele zegels zullen 
worden gegeven. Alle winkels zijn ook op 5 december open. 
De voorjaarsvergadering zal op dinsdag 6 maart 2006 worden gehouden.



Kerstmarkt in Buitenpost!
Wie is er marktkoopman?!

Op woensdagavond 21 december van 19.00 tot 22.00 
uur wordt er in de Kerkstraat een avondbraderie ge-
organiseerd. Als u een creatieve hobby beoefend is dit 
een kans om uw waren te presenteren en te verkopen. 
Ook voor verenigingen is dit een mogelijkheid om hun 
clubkas te vullen.

U kunt desgewenst een kraam huren bij de BUVO activiteiten-
commissie. U kunt natuurlijk ook zelf een kraam samenstellen 
van een tafel met een partytent.

Opgave is mogelijk tot 5 december!
Opgave en inlichtingen:
Top1Toys, telefoon: 540359 

of 06-12927792; 
Enorm van der Veen, tel: 541545
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rubriek: Jannie Jensma-Dijkema
foto: Harrie Slagter/redactie

(advertentie)

Aiso Lycklama à Nijeholt  is 
getrouwd met Marion du 
Chatinier, samen hebben ze 
drie dochters en een zoon. 
Hij stamt uit een oud Fries 
geslacht; in het verre verle-
den waren familieleden van 
hem grietman. Zijn grootva-
der was boer bij Lollum, zijn 
vader pachtte een boerderij 
bij Breukelen aan de Vecht. 
Hier werd Aiso in 1948 ge-
boren. Hij groeide op in het 
open veld, zwom, schaatste, 
ging varen op de Loosdrecht-
se plassen, zwierf er door de 
velden  en hielp zijn vader 
– eerst bij de landbouw: het 
telen van bieten, aardappels 
en andere landbouwgewas-
sen, later bij de veeteelt. 
Twee van zijn broers werken 
nu op het bedrijf en zijn moe-
der woont er nog steeds. 

Heb je goede herinneringen aan 
je jeugd?
“Ja! Ik kom nog steeds graag op 
de boerderij, natuurlijk om mijn 
moeder op te zoeken, maar ook 
om naar het bedrijf te kijken. Ik 
had best boer kunnen worden. Ik 
kon goed leren. De  bovenmees-
ter kwam bij ons thuis om tegen 
mijn ouders te zeggen: “..die 
jongen moet leren”. Ik ging naar 
de HBS in Utrecht  en later naar 
de Pedagogische Academie. Ik 
kan mij goed concentreren. Ik 
schaak graag – vroeger ook wel 
op de club, maar tegenwoordig 
op internet. Als ik schaak, hoor 
ik niets om me heen. Het is heer-

lijk om je op iets te concentreren 
en er helemaal in te verdwijnen. 
Dat is belangrijk. Ik heb het van 
mijn vader, die kon dat goed. Die 
zat te denken en dan bestond er 
verder niets meer om hem heen. 
Dat doe ik ook zo”.

Ben je met veel dingen bezig?
“Er zijn heel veel dingen die ik 
belangrijk vind en graag doe. 
Vroeger was dat ook al zo. Ik was 
betrokken bij vluchtelingenwerk, 
ik schaakte op de club, op school 
deed ik dingen voor Amnesty, ik 
schaatste als het maar even kon 
(honderd kilometer was voor 
mij niet ver), deed dingen voor 
de volleybalclub, ik deed van 
alles. Dat is nog wel zo, maar 
niet meer zo maatschappelijk 
betrokken. Ik heb een volkstuin, 
waar ik ook wilde planten laat 
groeien, net als in de tuin hier 
bij mijn huis, het volleyballen is 
er nog steeds, maar wat nu heel 
belangrijk voor mij is, is mijn 

werk voor het Rijks Herbarium 
in Leiden. Het is vrijwilligers-
werk, maar dat ontaardt bijna in 
‘werk’. Hier in Friesland hebben 
we een werkgroep van zo’n acht 
man en we doen plantenonder-
zoek. Over heel Nederland is 
een rasterwerk van vierkante 
kilometers getrokken en in zo’n 
afgebakend gebied inventarise-
ren we planten: grassen, bloe-
men, bomen, struiken – op de 
knieën, met een loep, alleen of 
samen. We noteren de namen 
in het latijn. In een paar uur tijd 
heb je een heleboel. We zijn hier 
aan het begin en het eind van 
de zomer mee aan het werk;  
iedere plek doen we 2 of 3 keer. 
Het is lichtelijk verslavend…”

Wat ontdek je dan?
“Het lijkt alsof er in de stede-
lijke gebieden nieuwe soorten 
planten verschijnen en het lijkt 
erop dat het te maken heeft met 
de opwarming van de aarde. 
Planten uit het zuiden komen 
steeds noordelijker voor. Bezem-
kruiskruid bijvoorbeeld rukte op 
langs de spoorlijnen tot aan 
Roodeschool en Harlingen, an-
dere soorten komen hierheen in 
containers, aan kleding, op au-
to’s. Bijvoorbeeld: in Luttelgeest 
dook een paddestoelsoort op die 
zich in de kassen daar nestelde. 
Kenners wisten uiteindelijk te 
vertellen dat de soort alleen 
voorkomt in Zuid Amerika. De 
sporen ervan zijn zo licht dat ze 
helemaal over de oceaan mee-
gevoerd worden. Zo hebben wij 

ook wel zand uit de Sahara op 
onze auto. In het Lauwersmeer-
gebied vind je een tiental soor-
ten orchideeën, waaronder zeer 
zeldzame. Het zaad daarvan is 
zo fi jn, dat het kan overwaaien. 
In de Rohelpolder vind je prach-
tige veldjes  met rietorchissen. 
Staatsbosbeheer zorgt ervoor 
dat ze in stand blijven en niet 
vergrassen. Ze staan zelfs in 
onze tuinen. Je hebt goede 
kans dat er nog andere soorten 
komen. Ik heb heel veel wilde 
planten in mijn tuin en volkstuin 
en die laat ik mooi staan”.

Wordt de natuur erg bedreigd?
“We merken dat er dingen ver-
anderen. Met de opwarming 
komen er nieuwe soorten hier-
heen, aan de andere kant ver-
dwijnen er ook weer inheemse 
soorten. Het is maar goed dat er 
afspraken gemaakt worden over 
schone lucht en schoon water. 
In een schoon milieu herstelt de 

natuur zich sneller. Maar volgens 
mij is het niet zo dat de planten-
wereld er zomaar aan gaat. Daar 
is de natuur veel te veerkrachtig 
voor”.

Geldt dat ook voor de dieren?
“Ja, de dierenwereld is net zo 
goed dynamisch. Om een paar 
voorbeelden te noemen: Ne-
derland ligt op de grens van het 
ooievaarsgebied. Men probeert 
ze hierheen te halen, maar ze 
komen vanzelf wel. Aan de an-
dere kant zien we, dat het slecht 
gaat met de weidevogels. In 
Londen leven stadsvossen. Die 
wonen in de kruipruimtes van de 
riolen, ze eten rotzooi en ratten. 
Hier in Buitenpost hebben we 
ook een vos. Loslopende kippen 
gaan eraan als je niet oppast. Ik 
heb een slechtvalk gezien in Pa-
rijs. Vanuit de Notre Dame zoekt 
hij zijn kostje tussen het afval 
van de mensen, hij eet mee uit 
de stad. Wie zich niet aanpast 
is verloren. Dieren hebben een 
zelf-lerend vermogen. Hier in 
Buitenpost broedt de scholekster 
op platte daken, zelfs tussen de 
rails, als er een trein aankomt, 
wipt hij even van zijn nest. Als 
de jongen groot zijn, gaat hij 
terug naar het Wad”.

Ben je graag buiten?
“Heel graag. De natuur is mijn 
geestelijke voeding. Als ik op de 
fi ets naar school ga, let ik altijd 
op de natuur en wat daar ge-
beurt. Ik zie dan van alles: een 
sperwer die een merel pakt,  het 

vroege speenkruid, de eerste 
vallende bladeren. Buiten-zijn 
heb ik nodig. Dan kan ik naden-
ken. Dat geeft mij stabiliteit. Ik 
ben een einzelgänger. Op school 
probeer ik de leerlingen duidelijk 
te maken dat ze zèlf moeten na-
denken. Ik wil ze bewust maken 
wat groepsdwang is. Er zijn kin-
deren die zich willen onderschei-
den door bijzondere haardracht 
of kledij. Ondertussen denken ze 
wat de groep denkt. Soms vind 
ik dat  verschrikkelijk, bijvoor-
beeld als ze het hebben over 
White Power, alsof blanke men-
sen anders zijn dan zwarte. Dan 
maak ik ze duidelijk dat het zo 
niet is en dat het erom gaat of je 
zelf na kunt denken over dingen 
en niet maar klakkeloos zegt wat 
anderen zeggen”.

Waar ben je  meer mee bezig?
“Sport is voor mij belangrijk. 
Ik begon na de PA met de akte 
gymnastiek te halen. Daarna 
deed ik MO-Nederlands. Daar 
heb ik echt voor gestudeerd. 
Prachtig vond ik het. Ik lees 
graag. Ik heb veel zelfstudie 
gedaan, steeds meer gericht op 
natuur en biologie. Waar ik hard 
aan gewerkt heb, is mijn studie 
Natuurlijke Geneeswijzen. Dat 
was in Meppel. Deze studie heeft 
5 jaar geduurd plus nog een jaar 
werken aan een scriptie. Dat was 
heel intensief. Ik ben daartoe ge-
komen, toen ik als schooldekaan 
een folder kreeg  over de oplei-
ding Natuurgeneeswijzen. Toen 
er een open dag georganiseerd 
werd, dacht ik: daar ga ik heen. 
Ik was op een punt, waarop ik 
dacht: ik wil naar nieuwe dingen 
kijken. In deze opleiding zat veel 
planten- en natuurkennis. Dat 
was een uitdaging voor mij. Het 

werd een succes. Gaandeweg de 
studie merkte ik, dat ik anders in 
de tuin ging werken, ik ging ook 
biologisch tuinieren en ontdekte 
meer en meer de geneeskrach-
tige werking van planten”.

Ging het alleen over de gene-
zende werking van planten?
“Helemaal niet. Eerst leer je 
jezelf kennen. Je word je be-
wust van dingen die je niet in 
jezelf had vermoed, of je ziet 
breekpunten bij jezelf. Als je 
goed in balans bent, kun je pas 
iets met die studie. Je kunt dan 
met mensen praten, ze op een 
bepaald spoor zetten, soms met 
middelen. Goed luisteren is heel 
belangrijk. Als je dat niet kunt, 
kan je het wel vergeten. Op de 
opleiding leer je een anamnese 
afnemen en een plan schrijven 
voor de te volgen geneeswijze. 
Pratend met mensen laat ik me 
leiden door mijn nieuwsgierig-
heid. Ik probeer dingen op te 
merken. Bijvoorbeeld: op het 
moment dat iemand gaat slik-
ken, merk ik dat op en weet ik 
dat ik op het punt zit waar het 
om gaat. De studie lukte me en 
ik hield me er steeds intensiever 
mee bezig. Kruidengeneeskunde 
is prachtig. Het is alleen moeilijk 
te combineren met mijn hoofd-
werk en dat is op school. Die 
twee dingen gaan wringen en 
dat is niet goed”.

Hoe weet je dat je iets goed 
begrijpt?
“…misschien wist ik het al… 

Ik denk wel eens: wij weten 
veel meer dan we denken. Van 
generatie op generatie is ons 
kennis doorgegeven. Dat kun 
je negeren, je kunt het ook ont-
wikkelen. Er is oude kennis van 
vroeger aan ons doorgegeven. 
Soms is het meer een gevoel 
dan kennis. Misschien is het de 
manier waarop je in het leven 
staat, het weten: hier ben ik. 
Dat weten moet vanuit jezelf 
komen. Er zijn stammen die 
geïsoleerd leven, bijvoorbeeld 
de Bosjesmannen in de Kalahari. 
Zij leven dicht bij de natuur. Van 
oudsher weten ze vanuit zichzelf 
hoe ze moeten overleven in de 
woestijn”.

Hoe sta jij in het leven?
“Ik heb een positieve instelling. 
Soms wordt daar behoorlijk aan 
geknaagd. Er zijn bijvoorbeeld 
nogal wat mensen die mij na 
stonden, gestorven. Dat vormt 
je, omdat je geconfronteerd 
wordt met jezelf. Je zult de 
confrontatie met jezelf altijd 
aan moeten gaan. Je kunt niet 
blijven vluchten voor jezelf, dat 
brengt je niet verder. Je moet 
het uit jezelf halen. Ik lees en 
herlees ‘In de ban van de ring’. 
Tolkien heeft een wereld ge-
schapen, waarin het gaat over 
de strijd tussen goed en kwaad. 
In het verhaal overwint uitein-
delijk het goede. Kijk en dat 
geloof ik dat ook zal gebeuren 
in de echte wereld: het goede 
zal altijd overwinnen, maar we 
moeten er hard voor werken. 
Daarom denk ik dat opvoeding 
veel bepaalt. Ik wil mijn leer-
lingen duidelijk te maken dat je 
nooit iemand kunt bezitten of 
macht op hem uitoefenen. Als 
je op een gewone manier met 

je leerlingen praat, kun je veel 
dingen bespreekbaar maken en 
ombuigen naar het positieve. 
Door zelf een positieve instel-
ling te hebben, kan ik misschien 
mijn leerlingen aanzetten tot 
een positieve keuze. Maar ze 
moeten deze keuze zelf maken. 
Als iemand zegt wat hij wil be-
reiken, als hij een doel heeft, 
kan ik hem erbij helpen, zonder 
macht op hem uit te oefenen. 
Iedereen kan keuzes maken. Zo 
kan iemand ook beslissen om af 
te rekenen met de dingen die 
hij verkeerd geleerd heeft - die 
kan hij terzijde schuiven. De al-
ledaagse dingen zijn belangrijk 
en de mensen om je heen. Als 
je aan de gewone dingen voorbij 
gaat, ga je zweven. Je moet ge-
aard zijn, ook in de natuur; als je 
dat niet bent, ben je weg. Mooie 
plekjes om na te denken kun je 
altijd vinden: je kunt in je geest 
reizen en daar plekjes vinden 
waar je tot jezelf kunt komen”.

“...als je niet geaard bent, ben je weg...”

Aiso Lycklama á Nijeholt,
leraar en natuurgeneeskundige
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(advertentie)



  www.autobedrijf-kazemier.nl

Extra koopavonden
woensdag 30 november
donderdag 1 december

vrijdag 2 december
maandag 5 december hele dag open

nieuw binnen: 
1999 - Peugeot 206 benzine 1.4 5drs 135000 km stuurbekrachtiging, 
blauw metalic, electr. ramen, airco; 2001 - Opel Corsa diesel 5 drs zilver 
metalic 165000 km stuurbekrachtiging, centraal vergr. op afstand; 2001 - 
VW Polo 1.4 benzine zwart metalic 5 drs 129000 km stuurbekrachtiging 
centraal vergr. op afstand; 1998 - VW Golf tdi 110 pk ingo blauw 
verlaagt, complete audio instalatie, titanium wielen sportieve auto; 1993 
- Opel Corsa 1.4 benzine 5drs 77000 km prachtige auto nieuwstaat, 
stuurbekrachtiging apk nieuw; 1993 - Peugeot 106 diesel 180000 km in 
een hele mooie staat, 38 euro wegenbelasting per maand; 1993 - Toyota 
Corolla, 1.6 benzine 4 deurs, werkelijk in nieuwstaat 160.000 km sedan 
uitvoering

dit en nog veel meer mooie auto`s ,
met prijzen en foto`s op onze internet site:

Kazemier Auto’s
Franklinstraat 24 – 9285 WT Buitenpost – 

tel (0511)543997 of 06-25113430

Bij inlevering van 
deze advertentie ontvangt u een 

roomboter amandelstaaf van
3,35 voor 3,00

Geldig tot en met 17 december

Kalenders en agenda´s 2006
Nu volop aanwezig

Oók voor al uw kerstkaarten!
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Paul van der Wal - Doctor in de Rechten
Op 3 november promoveerde Paul van der Wal aan de Erasmus Univer-
siteit in Rotterdam. Paul groeide op in ons dorp, waar zijn ouders een 
juwelierszaak hadden in de Kerkstraat en waar hij het Lauwerscollege 
bezocht (1978 tot 1983).  Het was voor mij, zijn lerares Nederlands van 
toen, een emotioneel moment hem na al die jaren terug te zien. Hij kwam 
mij vertellen hoe het hem vergaan was.

Paul van der Wal is uitgegroeid tot een knappe rechtsgeleerde met een 
enorme kennis van zaken. Zijn proefschrift, een (naslag)werk voor de 
belastingadviseur, telt 504 pagina’s en wordt gezien als een encyclope-
disch werk over de fi scale rechtsbescherming naar Nederlands recht.

Negen jaar lang heeft (nu doctor) Paul van der Wal aan zijn onderzoek 
gewerkt. ‘Eén dag per week’, voegt hij er zelf relativerend aan toe, ‘de 
vakanties niet meegerekend. En ik heb een wereldreis van een jaar ge-
maakt’.  Ik herinner me Paul heel goed – hij deed zijn best, was levendig, 
geïnteresseerd, altijd in voor een grapje. Te ervaren dat hij een integere, 
harde werker is gebleven, doet me goed. ‘Ik ben een paar jaar diskjockey 
geweest in It Koartling’, vertelt hij nog, “dat was mijn cursus ‘spreken in 
het openbaar’. Het heeft me geholpen, nu ook weer op mijn promotie, om 
goed uit mijn woorden te komen.”

Vier en een half jaar studeerde Paul van der Wal nederlands recht aan 
de universiteit in Groningen. Hij zag kans twee meesterstitels te behalen, 
één in privaat-, één in fi scaal recht. Acht jaar werkte hij bij een ander 
belastingadvieskantoor; daarna werd hij partner en leidinggevend be-
lastingadviseur bij Ernst & Young. In 2003 stapte hij over naar de rech-
terlijke macht en in 2004 werd hij benoemd op de belastingkamer van 
het Gerechtshof in Den Bosch. Op 1 januari 2005 is doctor Paul van der 
Wal bij Koninklijk Besluit benoemd tot rechter in Leeuwarden. ‘Ik ben een 
vakidioot’, zegt hij, ‘maar geen workaholic’. “Dan ben je gebleven wie je 
was”, zeg ik, “we kunnen trots op je zijn”. 

(tekst: Jannie Jensma, foto: eigen foto)

Concordia wint
koraalprijs
Chr. brassband Concordia uit 
Buitenpost heeft op zaterdag 12 
november meegedaan aan het 
bondsconcours van de CBMF, 
gehouden in De Lawei te Drach-
ten. Concordia, onder leiding van 
Herman Sibma, kwam uit in de 
4e divisie en speelde een koraal 
en twee grote werken. Het koraal 
‘David of the White Rock’, in een 
arrangement van G.H. Willcocks, 
werd door de jury beloond met 
een 8,7: het hoogste puntenaantal 
in de 4e divisie! Dit mede door de 
prachtig gespeelde cornetsolo, 
uitgevoerd door Afke Vreeling. Als 
grote werken werden gespeeld 
‘Legend in Brass’ van James Cur-
now, en ‘The Power of the Megat-
sunami’ van Carl Wittrock. Hiermee 
werden respectievelijk een 8,4 en 
een 8,2 behaald, goed voor een 
dikke eerste prijs. Andere suc-
cesvolle deelnemers waren o.a. 
Euphonia Engwierum, Wâldbrass 
Kollum, Joost Wiersma Jistrum en 
Soli Brass Leeuwarden. Het eerst 
volgende optreden van Concordia 
staat gepland op 24 december a.s. 
in sporthal De Houtmoune. Voor 
meer informatie, kijk op www.bras
sbandconcordia.nl.   

Een prachtig gezicht
Soms zwemt één paar zwanen zonder de 
nog vaal gekleurde jongen en soms een 
zwanenpaar met een stuk of drie van deze 
jongen in de vijvers van de wijk Molenerf 
en ook in de vijvers nabij de ijsbaan. Het 
is een prachtig gezicht deze statige vogels 
daar te zien zwemmen. Op vrijdag, 21 ok-
tober, ongeveer vier uur ’s middags, fi etste 
ondergetekende over het fi etspad langs 
de ijsbaan. Daar, in een smalle verbin-
dingssloot, zag ik één zwaan zwemmen. 
(De andere zwaan zwom op dat moment 
honderd meter verderop) De zwaan in de 
sloot gedroeg zich een beetje vreemd en 
deed pogingen om verder te zwemmen. 
Dat lukte kennelijk niet. Uit de bek van 
deze zwaan hing een stuk vissnoer. Kennelijk zat het dier met dit snoer 
verstrikt in de waterplanten. Ik liet de zwaan even alleen om een hark te 
halen. Met deze hark haalde ik vervolgens het dier naar te kant om dit te 
kunnen bevrijden van het snoer. Het snoer was toen  uit de bek verdwe-
nen (ingeslikt?) Het dier was al behoorlijk verzwakt. Kennelijk had het 
al een lange worsteling achter de rug. De zwaan verzette zich niet toen 
ik deze uit het water oppakte en naar mijn huis bracht. De dierenambu-
lance werd direct gebeld. Helaas (juist na vier uur en voor het weekend) 
een antwoordapparaat, dat vervolgens werd ingesproken. Ik vroeg mij af 
waarom de dierenambulance niet reageerde en regelmatig controleerde 
ik de zwaan. Helaas gaf deze al na anderhalf uur de geest. Jammer, jam-
mer. Doodsoorzaak: inwendige bloeding na het inslikken van vissnoer 
met haak?, stress?, vogelgriep? Of was het beest toevallig ook ziek? 
Hoe dan ook, u ziet nu de andere helft van dit zwanenpaar in de vijvers 
zwemmen en u hoeft zich niet meer af te vragen waar (vermoedelijk 
het vrouwtje) is gebleven. Met dit verhaaltje vraag ik aandacht van de 
vissers/vissertjes en hun ouders. Ga zorgvuldig om met jullie visgerei 
en laat na een snoerbreuk dit vooral niet in de vijver achter. O ja, de die-
renambulance. Deze reageerde niet. Oorzaak: vermoedelijk technische 
storing waardoor mij boodschap niet op de band stond. 

Harry Tees.

Paul van der Wal - Doctor in de Rechten

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons 

gemakkelijk !

Let op de kopij-
inleverdatum:

vrijdag 21 november.
Het blad verschijnt 

in week 48. 
Houdt u daar ook 

rekening mee?

Kerstviering in de doopsgezinde kerk
Op zondag 25 december om 10.00 uur vindt in de Doopsgezinde Kerk  
een bijzondere kerstviering plaats. Deze viering wordt verzorgd door de 
Vrouwencontactgroep. Het koor Canzone onder leiding van Jaep Meems 
verleent haar medewerking aan deze dienst. Belangstellenden zijn van 
harte welkom!

Kerkenraad Doopsgezinde Gemeente Buitenpost

Kinderkerstfeest

De Doopsgezinde zondagsschool Buitenpost viert haar kerstfeest op za-
terdag 24 december om 17.00 uur. Een speciaal kerstfeest voor kinderen, 
door kinderen.  Ze zouden het fi jn vinden dat ze naast ouders, grootou-
ders, verdere familie en vrienden ook andere gasten mogen begroeten. 
Een ieder is dan ook van harte welkom! Na het kerstfeest is er een brood-
maaltijd in de Ark.

Leiding en kinderen Doopsgezinde Zondagsschool

Avond in de tijd voor Kerst

Ook dit jaar verzorgt de liturgiegroep de Avond in de tijd voor Kerst-viering 
op 18 december om 19.30 uur. Alleen zal de viering er dit jaar iets anders 
uitzien, omdat de Zondagsschool hun kerstviering op 24 december houdt. 
Onze viering zal nu geheel in het teken staan van Advent met als thema: 
Hoop en Verwachting. U bent van harte uitgenodigd om de dienst met 
ons mee te vieren. En al zal de viering een iets ander karakter hebben als 
voorgaande jaren, we hopen toch een goede Avond in de Tijd voor Kerst 
met elkaar te hebben.

De liturgiegroep

Nog iets over de 
Foto van Schievink
In de Binnenste Buitenpost van de 
vorige keer (oktober 2005)  stond 
een foto van de prachtige  kop van 
de oude Schievink – Bram Schie-
vink (en niet Bart, hierbij de recti-
fi catie). Misschien is het leuk om 
te vertellen dat deze foto jarenlang 
in de spreekkamer van dokter Ve-
nema heeft gestaan en ook in zijn 
kamer thuis. Kennelijk bewaarde 
de dokter goede herinneringen 
aan hem. Hij was het ook die 
opdracht gaf om de foto te maken 
en wel aan Reinder Witvoet. Veel 
mensen, die op het spreekuur van 
dokter Venema kwamen, kunnen 
zich de foto misschien nog herin-
neren. Daarom is het leuk hem nu 
in deze krant terug te zien.

Jannie Jensma

Verslag jaarvergadering IJsclub 
Woensdagavond 23 november was er weer een jaarlijkse ledenvergade-
ring. Om acht uur heette de voorzitter iedereen van harte welkom, naast 
het bestuur waren er nog een aantal leden aanwezig. De penningmeester 
en secretaris waren er snel doorheen, want er is het afgelopen jaar geen 
vorstperiode geweest die de ijsvloer maakte waar we allen zo op gehoopt 
hadden. Voor de voorzitter was het een avond met een speciale beteke-
nis, hij nam afscheid na 15 jaar in het bestuur te hebben gezeten. Door 
de overige leden van het bestuur werd de heer D. de Boer tot erelid van 
de ijsclub benoemt. De Boer gaf aan dat hij een geweldige periode heeft 
gehad als lid van het bestuur en bedankte een ieder voor de prettige 
samenwerking. 
De ijsbaan die sinds vele jaren in het West ligt, en waar een ieder goede 
herinneringen aan kan ophalen, ligt er weer prima bij. Wat zou het mooi 
zijn als er deze winter weer eens fl ink op geschaatst kan worden, om 
vervolgens snel het hok in te gaan voor een mars of een glas warme 
poeiermolke.
Wie weet tot op de ijsbaan, of misschien eerder op een andere plek zoals 
de Kerstmarkt, waar de sfeer ook heel gezellig kan zijn. Het bestuur zal 
ook met een feestelijk tintje aanwezig zal zijn, tevens kunt u deze avond 
ook nog lid worden van de IJsclub Buitenpost e.o. die is opgericht in 1917.  
Wat ons betreft: laat de winter maar komen.

het bestuur

Enige tijd is de maximum-snelheid tussen Lutjepost en Buitenpost nu al 
aangepast. De plotselinge overgang van 80 kilometer op de Bregeloane 
naar 30 kilometer vlak na de zuidelijke rotonde, is voor veel automobilisten 
nog steeds iets waar aan gewend moet worden. Mochten de overstekende 
fi etsers en de onoverzichtelijke verkeerssituatie bij de Akelei en de toch 
wel massieve rij bomen aan de Kuipersweg nog niet voldoende zijn om de 
snelheidsaanpassing af te dwingen, dan is er nu nog een extra reden voor. 
Tenminste, dat zou verondersteld kunnen worden. Verschillende bordjes 
over de hele lengte van de Verlengde Kuipersweg wijzen op het gevaar van 
drijfzand direct naast de rijbaan.
De feitelijke reden is veel eenvoudiger. De vijverpartij heeft in de loop der 
jaren door ingroei en bladafval behoorlijk te lijden gehad. Met een grondige 
schoonmaakbeurt is dit nu verholpen. Totdat de uitgegraven bodemmassa 
is ingeklonken, blijft het wel een risico om bijna kniediep in de onfrisse brij 
weg te kunnen zakken. Vandaar.
(foto: redactie)

Geen nieuws is 
geen goed nieuws,

voor ons als 
redactie.

 Help ons de 
kopijbus gevuld te 

houden.



Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564  fax: 0511-540111

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Christinastraat 1
tel. sport: 0511-541635

www.vb-sport.nl

Bij inlevering van 
deze advertentie
15% korting op

1 artikel van uw keuze
(niet geldig op al afgeprijsde artikelen

of andere aanbiedingen)

Bernhardlaan 40
9285 TT Buitenpost
Tel. 0511-54 10 56
info@sikkemamakelaar.nl
www.era.nl

Een vrijblijvende waarde-
bepaling kost niets en
verplicht u tot niets.
Het geeft u wel een
indruk van de huidige
waarde én de verkoop-
baarheid van uw woning.

waardebepaling

Dhr/ Mevr

Adres

Postcode

Woonplaats

Telnr. E-mail

GRATIS Ja, ik wens een GRATIS 
waardebepaling van 
mijn woning...
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Sybren Zandstra fi etst jaarlijks 
gemakkelijk 60.000 kilometer

“Jullie moeten eens aandacht besteden aan 
mijn overbuurman”, tipte ons Buitenposter 
A. van der Heide een paar weken geleden, 
“hij fi etst dagelijks gemiddeld wel 225 kilo-
meter”.

Hierdoor wakker geschud togen wij, samen met 
van der Heide, naar de woning van de 62 jarige 
Sybren aan de Bernhardlaan. We troffen hem aan 
in fi etstenue, klaar om op te stappen voor zijn 
dagelijkse tocht in de omgeving van Buitenpost. 
Geboren in Eastermar en in 2002 verhuisd naar 
Buitenpost, waar hij, samen met zijn 88 jarige 
moeder woont. De dagelijkse maaltijd wordt ver-
zorgd door “Tafeltje dek je”, want Sybren fi etst!
Dat hij wat affi etste in de afgelopen jaren bewij-
zen alle prijzen en medailles, die her en der door 
de woning verspreid liggen. 

Geen medaillekast(en) maar laden vol schitte-
rende herinneringsmedailles, waaronder tiental-
len Brevets de Randonnieurs, aangevuld met een 
peloton aan bekers zijn de tastbare bewijzen van 
Sybren’s dadendrang. Hij is lid van “Le Champion” 
in Zaandam, de grootste toerfi etsenvereniging 
van Nederland. Waarom zo ver weg zou je denken 
en het antwoord is dat met veel meer leden daar 
voldoende concurrentie is voor Sybren. Jaarlijks 
reikt “Le Champion” een grote wisselbeker uit 
aan de fi etser die de meeste kilometers afl egde 
in de periode maart tot en met oktober; Sybren 
veroverde de beker in 2004 met 50250 kilometer 
en gaat de beker weer winnen, want dit jaar staat 
zijn totaal al op 53000 kilometer. Hoe controleert 
men dit? Je gaat fi etsen en noteert de start in het 
controleboekje, terwijl onderweg stopplaatsen 
worden aangedaan in de vorm van restaurants, 
benzinestations en dergelijke waar een naam-
stempel in het boekje komt en de afgelegde 
afstand wordt genoteerd. Van januari tot en met 

december fi etst Sybren ruim 65.000 kilometer.
Niet alleen de dagelijkse afstanden zijn al in-
drukwekkend, vooral zijn buitenlandse uitstapjes 
liegen er niet om. Zo was Sybren al drie keer in 
Amerika, waar hij de toertocht Boston – Montreal 
– Boston meefi etste. Een afstand van ongeveer 
1200 kilometer die wordt afgelegd in 65 tot 75 
uur. Onderweg wordt dan geslapen in sporthal-
len. In Frankrijk fi etste Sybren de tocht Parijs - 
Bordeaux al 4 maal en ook volgend jaar juni gaat 
hij die toertocht weer fi etsen. Ook de route Parijs 
– Brest  fi etste hij al negen keer en in 2007 zal hij 
ook deze tocht weer fi etsen.

Sybren is een man van weinig woorden en vindt 
de interesse van de redactie wel aardig, vertelt 
zijn verhaal summier, gaat gewillig op de foto, 
maar zit eigenlijk te popelen om weer op de fi ets 
te stappen. Want fi etsen is zijn leven. 
(foto: redactie)

Expositie Medema in gemeentehuis
Van 3 november tot en met 22 
december 2005 is in de hal en 
leeszaal van het gemeentehuis 
werk te bezichtigen van Harrie 
Medema uit Groningen. De 
expositie bestaat uit diverse 
schilderijen die zijn uitgevoerd in 
olieverf en acryl. 

Harrie Medema (1958), 
woonachtig in Groningen, is 
vanaf begin jaren ‘90 als autodidact bezig met schilderen. Aanvankelijk 
schilderde Harrie alleen portretten, later meer landschappen. Thema’s in 
de landschappen zijn de noordelijke regio en Frankrijk. Harrie zijn werk is 
hoofdzakelijk fi guratief, met een enkel uitstapje naar abstract, en kleur is 
hierbij allesbepalend. Vooraf staat het eindresultaat niet vast; tijdens het 
schilderen worden keuzes gemaakt met betrekking tot het kleurgebruik, 
de mate van detail en de uitsnede. Harrie haalt veel inspiratie uit het 
vroegere werk van de Groninger kunstgroep De Ploeg. Tijdens de 
expositie in het gemeentehuis zijn voornamelijk landschappen te zien, 
maar ook enkele portretten en abstracte werken.

De expositie is te bezichtigen in de hal en leeszaal van het gemeentehuis 
in Buitenpost (Stationsstraat 18). Belangstellenden zijn van harte welkom 
op maandag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur, op dinsdag en woensdag 
van 9.00 -16.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 20.00 uur.

Zaterdag 26 november 2005 organiseert de FTC Bui-
tenpost haar 4e traditionele veldtoertocht met start en 
fi nish in Marum. De startlocatie is vanuit de kantine 
van de voetbalvereniging Marum, aan de Hoornweg 
42. Starttijden van 9.00 tot 10.00 uur.

Vooraf is er overleg gevoerd met, is vergunning ver-
leend door en toestemming verkregen van de volgen-
de instanties: B&W van Gemeente Marum, B&W van 
Gemeente Leek, Stichting Het Groninger Landschap, 
Staatsbosbeheer en het bestuur van de Motorclub 
Marum en Omstreken.

Er worden opnieuw twee prachtige routes uitgezet 
met duidelijk zichtbare pijlen in dit zo karakteristieke 
landschap, één van ca 30 en één van ca 40 km. Er 
is EHBO aanwezig! Het is echt genieten met deze 
tochten. Deze veldtoertocht is voorzien van 1 NFTU  

–  STER. 

Ook dit jaar is er voor 
de veldrijder techni-
sche ondersteuning! Rijwielspecialist Thies Hiemstra 
is bij de start aanwezig van deze veldtoertocht. De 
FTC is bijzonder ingenomen met deze sponsering.

Na afl oop van de tocht is er gelegenheid bij de kan-
tine om te douchen en uw fi ets af te spuiten. De inleg 
voor deze veldtoertocht is € 3,50. Voor NTFU / KNWU 
– leden is er een korting van € 1,00. De prijzen zijn 
exclusief de kosten voor herinnering.

Dit jaar is er ook speciale aandacht voor de jeugd van 
7 t/m 13 jaar met een tocht van ongeveer 20 km. We 
fi etsen als groep naar het motorcrosscircuit Trimunt. 
Daar doen we aan aantal behendigheidsspellen met 
de mountainbike. We fi etsen door de bossen van Tri-
munt weer terug. We komen ook weer als groep aan. 
Voor de jeugd is de valhelm verplicht! Voor de jeugd 
geldt een inleg van € 0,50. We starten met de jeugd 
om 9.15 uur. Neem wat eten mee voor onderweg.. Om 
ons te kunnen vinden, staan vanaf de A7, afrit 32, pij-
len die u naar de start van de veldtoertocht leiden.

Wie meer informatie over deze tochten wil, kan 
contact op nemen met telefoonnummer 0511-
541938, bgg 0511-541982. De FTC Buitenpost is 
aangesloten bij de NFTU. Bezoek ook onze website 
www.ftcbuitenpost.nl.

Vierde veldtoertocht Marum - speciale aandacht voor jeugd!

Vijfentwintig jaar lid van KNKV
Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering van kv Flamingo’s wer-
den twee leden in het zonnetje gezet. Jasper Steringa en Hieke Stellema 
zijn namelijk al 25 jaar lid van de KNKV en hebben gedurende deze ge-
hele periode bij Flamingo’s gekorfbald. Froucke van der Lijn overhandig-
de ze een bos bloemen, gaf hen het KNKV-speldje en bedankte hen voor 
de jarenlange inzet. Verder stelde Hieke Stellema zich beschikbaar voor 
het voorzitterschap, wat met applaus werd ontvangen. Het zevenkoppig 
bestuur wordt gecompleteerd door nieuwkomer Houdrie Slofstra, die de 
rol als secretaris op zich zal nemen. Tevens kregen Saakje de Vries en 
Berber Stellema een bloemetje als dank voor hun vele werk wat ze voor 
de sponsorcommissie hebben verricht. Er is een nieuwe hoofdsponsor 
gevonden, namelijk bouwbedrijf Tamminga, en alle sponsorkleding is 
voorzien van labels. Als laatste is het beleidsplan 2005-2008 (voorlopig) 
vastgesteld. Het be-
stuur en de diverse 
commissie kunnen 
verder aan de slag 
gaan met de speer-
punten en taken die 
in het beleidsplan 
genoemd zijn. 

Van links af: Froucke 
van der Lijn van 
het bestuur, Hieke 
Stellema en Jasper 
Steringa (foto: eigen 
foto)

Voor de eindejaars Finale- clubwedstrijden plaatsten 
zich via onderlinge Libre-wedstrijden per groep de 
twee hoogsteindigende deelnemers. Op basis van 
hun moyenne moesten de tien Finalisten in een halve 
competitie uitmaken wie er uiteindelijk als hoogste uit 
de bus zou komen. Na twee speeldagen met vaak 
boeiende partijen waarbij de spanning eraf droop, 
omdat een aantal deelnemers de zenuwen niet altijd 
in  bedwang had, kon wedstrijdleider R. van der Land 
de volgende eindstand opmaken:

1ste Eelke IJlstra , Buitenpost, groep D
2de Henk v.d. Linden, Augustinusga, groep B
3de Jan Land, Harkema, groep D

4de Lammert Postma, Surhuizum, groep A
5de Jan Bruintjes, Buitenpost, groep A
6de Roelof Toxopeus, Buitenpost, groep E
7de Wim Meijer, Buitenpost, groep B
8ste Harm Oosterhuis, Buitenpost, groep C
9de Mevr. S.van Helden Buitenpost, groep E
10de Theunis Evenhuis, Buitenpost, groep C

Na afl oop van deze twee-daagse marathon werden, 
bij een gezellig onderonsje met een hapje en een 
drankje, de te verdienen vleesprijzen uitgereikt door 
algemeen adjunct Jannes Brouwer. 

Namens het bestuur, Wim Meijer

Eelke IJlstra winnaar clubwedstrijden Biljartclub 55+ 

Nachtmerje  door Janne Oosterwoud!
Novimbernacht, ik koe net 
sliepe. Ynienen glied der in 
grutte ferljochte belslide de 
sliepkeamer yn. Rindieren der 
foar, de krystman op ’e bok. “Stap 
yn”, sei er, en wy fl eagen troch it 
iepen rút de loft yn.

Ik seach in see fan ljocht 
midden yn ’e nacht. Op 
alle huzen ljochtslangen, 
yn alle beammen kleurde 
fl ikkerljochtsjes en rûnom 
dikke ferljochte krystmannen. 
“Help”, rôp ik, “lit my der út, ik 
ha leaver tsjuster”. “Ha, ha’” lake 
de krystman, ‘tsjuster? Ljocht is 

jild, kommersje foar alles.’ ‘Dit is 
Fryslân’, raasde ik benaud, ‘gjin 
Amearika!”. “Dat komt noch wol”, 
gniisded er falsk, “elk jier in stikje 
mear, jim rinne hjir noch wat 
achter”.

Ik betocht my gjin momint en 
sprong út ’e slide. Mei in skok 
bedarre ik op myn eigen bêd. 
Alle ljochten wienen op en myn 
man siet mei in sok achter de 
neefkes oan. “De natuer is op 
tilt”, sei er, “neefkes yn novimber.” 
“Ik hie in ljochtmerje’, sei ik, 
“ik wol oerwinterje op Nova 
Zembla”.

Kerkstraat opgefl eurd door BuVo
Omdat de reconstructie van de winkelstraat nog op zich laat wachten 
heeft de winkeliersvereniging BUVO zelf maar een voorschot erop geno-
men. De bloembakken, die in het begin van deze zomer gevuld waren op 
kosten van het Plaatselijk Belang, zijn nu opnieuw opgevuld met prach-
tige winterplanten maar dan op kosten van de BUVO. De gemeente was 
bereidwillig de bakken tot het eind van het jaar nog in bruikleen af te ge-
ven. Met de nieuwe inkleding heeft de Kerkstraat weer een wat vrolijker 
aablik gekregen. Als u er langs loopt of fi etst moet u er eens even naar 
kijken. De BUVO hoopt dat mede daardoor het tijdens de Sinterklaas- en 
Kerstweken nog plezieriger winkelen gaat worden in Buitenpost.
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Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. 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 The Readshop (Nijenstein 7) voor vrijdag 10 december.

Hoe werkt de puzzel?
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.
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Henk Valkema verzamelt van alles Tuinbeleven

‘De Kruidhof’ ontvangt ieder jaar gemiddeld 
zo’n 12.500 bezoekers. Deze bezoekers komen voor de 
tuinen en de plantencollecties die bij kenners en geïnteres-
seerden wereldwijd bekend zijn. Maar vaak ontdekken ze 
dat De Kruidhof’ ook bijzondere bewoners herbergt. 

Uiteraard zijn er de kabouters van het kabouterpad, een route voor 
onze jongste bezoekers. En er schijnen ook regelmatig een fee en 
wat elfjes in de tuinen te komen. Maar eigenlijk doel ik op de dieren 
die er wonen. Zij bevestigen dat we hier in Buitenpost een bijzon-
der stukje natuur hebben. 

Kikkers, vlinders en bijen
Afgelopen seizoen konden we, met een verrekijker in de aanslag, 
‘s ochtends genieten van een klein ijsvogeltje die in de genees-
kruidentuin bij de vijver zat. En ieder jaar vieren we de geboorte 
van kleine eendjes die in de eendenkorf in de vijver uit hun eieren 
kruipen. Vorig seizoen echter werden de eieren, die ieder moment 
uit konden komen, en de eendenkorf vernield. Wie de daders zijn 
weten we niet. We hebben het regelmatig over zinloos geweld te-
gen mensen, maar ook dit valt wat mij betreft in die categorie. Ook 
in de Heemtuin is een vijvertje, of eigenlijk is het meer een poel. 
Als je er in het voorjaar rustig langs loopt en goed kijkt zie je overal 
kikkers zitten.  Vooral kinderen vinden dit prachtig. En als er dan 
één in het water springt roepen ze enthousiast. “Kijk, daar is er 
één”. Ineens zie je dan overal kikkers van schrik het water indui-
ken, wat nog meer geroep en gespring veroorzaakt. 

Prachtig om te zien. 
Ieder seizoen zien we andere dieren tevoorschijn komen. In de 
warme zomermaanden vliegen in de vlindertuin mooie vlinders en 
andere insecten. Met een vlinderkaart uit onze winkel is het heel 
leerzaam en leuk om zoveel mogelijk verschillende vlinders te ont-
dekken. Ook de bijen zijn dan actief en zoemen door de tuin. Als 
de imker er is, zijn de honingraten van dichtbij te bekijken. In het 
najaar vinden egels in de Bostuin een goed onderkomen voor de 
winter. Zo heeft iedere tuin zijn eigen bewoners, afhankelijk van 
het jaargetijde.

Vruchtbare plek voor vogels
Vooral vogels weten de tuinen van ‘De Kruidhof’ te waarderen als 
een goede plek om hun voedsel te vinden en hun jongen groot te 
brengen. Er hangen in de tuinen diverse nestkasten bestemd voor 
verschillende vogels. In het broedseizoen van 2005 heeft één van 
onze medewerkers genoteerd welke vogels er in onze tuinen heb-
ben gebroed en hoe succesvol ze zijn geweest in het grootbren-
gen van de jongen dit jaar. In de Bostuin hebben 2 verschillende 
spreeuwen ieder 3 jongen grootgebracht en 1 koolmees 8 jongen. 
In de Heemtuin had een pimpelmees 10 eieren en  vlogen 8 jongen 
uit. In de vlindertuin bracht een torenvalk 4 jongen groot. Er heb-
ben nog veel meer vogels gebroed, onder andere een winterkoning, 
Turkse tortel, boomklever, zanglijster en diverse houtduiven. Niet 
alleen de tuinen worden gewaardeerd als broedplaats. Soms sig-
naleren we een vogel slechts een enkele keer. Dit jaar waren dat 
onder andere een bonte vliegenvanger, een grauwe vliegenvanger, 
een staartmees, een putter, de tjiftjaf. Ook de gebouwen en de kas 
zijn favoriet. Zo broedde er in de kas een kwikstaart en in de schu-
ren en bergingen broedden een merel, Turkse tortel en torenkraai.
In totaal zijn er 131 (gesignaleerde) jonge vogels grootgebracht in 
‘De Kruidhof’.

Een voorbeeld van een prentbriefkaart uit de collectie van Henk Valkema. 
Deze kaart wist indertijd bijna het hele dorp in een vijftal plaatjes weer te 
geven. Een groet van meer dan 100 jaar geleden.

Sinds drie jaar woont Henk Valkema  in 
Buitenpost. Hij is een geboren en getogen 
Ulrumer; de contacten met Buitenpost werden 
steviger toen hij hier zes jaar geleden een lieve 
vrouw leerde kennen. Een paar jaar na hun 
kennismaking waagde hij de stap om zijn geliefde 
Ulrum te verlaten en samen aan de Bernhardlaan 
te gaan wonen.
In de gezellige woonkamer is heel wat moois te 
bewonderen; niet alleen Valkema zelf, maar ook 
de vrouw des huizes verzamelt graag decoratieve 
spulletjes om zich heen.
Volgens mijn informaties zou Valkema een 
collectie oude ansichtkaarten van Buitenpost 
bezitten. Dat klopt inderdaad, maar het blijkt 
dat hij een verzamelaar van nature is:  behalve 
ansichten heeft hij ook bierglazen, bierfl esjes, 
blikken, tabaksartikelen, allerlei voorwerpen met 
afbeeldingen van het Koninklijk Huis, balpennen, 
etc. Voor al die spullen heeft hij boven één 
aparte kamer ingericht. Niet meer, zo vertelt hij 
berustend, want anders zou het een rommeltje 
worden in huis.

Het grote boek met de ansichten komt op tafel. 
Valkema heeft ook een boek over Ulrum; met 
Buitenpost is hij zes jaar geleden pas begonnen. 
Hij weet niet precies hoeveel kaarten het zijn; 
allemaal zitten ze, keurig in hoesjes, gerangschikt 
naar onderwerp in het album. Ook een enkele 
krantenfoto zit ertussen. Valkema bladert zelf 
regelmatig door zijn boek. Hij kijkt ook graag met 
anderen mee, bezoekers die de verzameling wel 
eens willen zien. Dat vindt hij heel mooi.
Hij kwam op het idee om kaarten te gaan 
verzamelen door Buitenposter Anne van Lune. 
Die heeft er erg veel, ook van dorpen in de 
omgeving. “Ik ben klein begonnen, maar je krijgt 
er steeds meer. Op ruilbeurzen koop ik wel eens 
een pakketje met foto’s en als ik dubbele heb, 
ruil ik. In de krant staat wel waar die beurzen 
zijn, bijvoorbeeld in Groningen of Veenwouden. 
Ik ben ook lid van ‘De Verzamelaar’, dat is een 
maandblad waar ook veel in staat. 
Valkema vindt de oudere foto’s in zijn boek heel 
mooi, maar hij breidt de verzameling graag 
uit met nieuwere kaarten. Van Haersmahiem 
bijvoorbeeld, immers een betrekkelijk nieuw 
gebouw, heeft hij minstens vier verschillende 
foto’s, allemaal net even anders. Zo veel mogelijk 
mooie kaarten bij elkaar, daar gaat het voor hem 
om.

Al bladerend door het album, moeten we 
constateren dat er veel moois en ouds is 
verdwenen uit Buitenpost. Bijvoorbeeld de oude 
haven bij de Hervormde kerk: schepen konden 
vroeger tot midden in het dorp komen. De  foto’s 
laten een wereld uit het verleden zien die voor 
een groot deel niet meer bestaat. We zien een 
tweede ooievaarsnest, een zuivelfabriek in 

Lutkepost (waar nu de timmerfabriek Van de 
Witte is), een houtzaagmolen en een korenmolen, 
een muziektent (in de Julianalaan), een kazerne 
(naast Nijenstein), sloten die gedempt zijn…Ook 
verdwenen is de oude Gereformeerde pastorie, 
die nog op een heel oude foto te zien is. “Het is 
heel jammer dat dat weg is en het komt ook nooit 
meer terug. Maar je houdt het niet tegen. Dat 
is in Ulrum ook zo. Het onderhoud van zo’n oud 
gebouw is niet te doen.”

Soms is er zelfs zoveel veranderd dat we moeite 
hebben om de foto te plaatsen, ondanks dat er 
meestal wel een straatnaam bij staat. Een aantal 
huizen en straten is gelukkig nog heel herkenbaar 
en het is amusant om te zien hoe anders een 
straat als de Julianalaan eruit zag toen haar 
beukenbomen nog klein waren.
Wat Valkema speciaal leuk vindt, zijn kaarten 
met een opgedrukte tekst. Die zijn bovendien wat 
meer waard. Op een kaart met een afbeelding 
van de Kerkstraat waar wat kinderen bij elkaar 
staan, is bijvoorbeeld het volgende te lezen: “In 
een oogenblik had dit groepje zich opgesteld 
en stoffeerde op niet onaardige wijze de wel 
wat eentoonige Kerkstraat te Buitenpost.” Op 
meerdere kaarten is overigens goed te zien hoe 
bijzonder men het in die tijd vond als er een foto 
gemaakt werd: er wordt veel en nadrukkelijk 
geposeerd.

Andere kaarten zijn bedrukt met een belerend 
versje of een spreuk die zo uit een ouderwets 
poeziealbum lijkt te komen. Heerlijk om te lezen!
Valkema heeft er een leuke hobby aan. En hij kan 
er anderen ook nog een plezier mee doen, zoals 
op de reuniedag voor oud-Ulrumers. Die vonden 
zijn foto’s van het oude Ulrum prachtig!
Nu hij hier woont, interesseert Valkema zich ook 
voor de geschiedenis van Buitenpost. “Ik vind het 
leuk om alles te weten. Ik ben meegeweest met 
die wandeling door Buitenpost van de Kruidentuin 
en we hadden een boekje mee waar van alles in 
werd verteld. We waren als laatste binnen, zo 
uitgebreid hadden we alles bekeken!”

(tekst: Ineke Mooijweer; foto: redactie)

Peuterspeelzaal op bezoek bij 
de brandweer
In oktober hebben de peuters van peuterzaal Krobbekule in Buiten-
post gewerkt en gespeeld over het thema de Brandweer. Ter gele-
genheid hiervan mochten de kinderen een bezoekje brengen aan 
de brandweerkazerne. Tot groot vermaak van de peuters mochten 
ze in een echte brandweerwagen zitten en mochten ze in een klein 
Brum-brandweerautootje rijden. Gelukkig zat er geen chauffeur in de 
grote auto want ze waren toch wel bang dat de auto ook nog echt ging 
rijden. Ook gingen natuurlijk de sirene en het zwaailicht even aan en 
konden de ladder en brandweerpakken van dichtbij worden bekeken. 
De peuters van Krobbekule willen de brandweer hartelijk bedanken 
voor de gastvrijheid.
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Oog voor wat er om u heen gebeurt?
Dan voelt u zich bij ons thuis!

Franklinstraat 9
9285 WT Buitenpost

T: 0511 424555
F: 0511 423963

www.obmtec.com
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 Stichting Sociaal Cultureel Werk  ‘It Koartling’
 Schoolstraat 31
 9285  NE   Buitenpost
 tel. 0511 541214

Beheer: Arjen Heidbuurt, telefoonnummer It Koartling
Jongerenwerker: Daphne Mason, telefoonnummer Het Achtkant, Surhuisterveen
Volwassenenwerk: Lidy Plantenga  0511 543189
Jongerenwerk: Meine van der Veen  0511 543445
Kinderwerk: Ylse Veenstra  06 55974842

woensdagmiddag
7 december

Film ‘Robots’

voor kinderen van groep 1 en 2
entree  0,50

vrijdagavond 9 december 
Kerstparty

met de fi lm ‘Stuart Little’,
kerstkoekjes bakken en

het maken van 
kerstversiering

voor groep 3 tot en met 5
van 19.00 - 21.00 uur

entree  0,50

Tienerwerk in It Koartling
Het tienerwerk van It Koartling richt zich op alle 
tieners van Buitenpost die in de leeftijd zijn van 11 
t/m 15 jaar. Elke dinsdagmiddag en vrijdagavond 
is It Koartling voor deze doelgroep geopend. 
Op deze dagen kunnen tieners darten, poolen, 
tafeltennissen of gewoon met elkaar aan de 
bar met elkaar kletsen. Naast dat we op deze 
dagen open zijn, worden er leuke activiteiten 
georganiseerd waaraan tieners mee kunnen doen. 
Het activiteiten programma staat elke maand in 
de Binnenste Buiten.

Openingstijden:
Dinsdagmiddag van 16:00 uur tot 18:00 uur
Vrijdagavond van 19:30 uur tot 21:30 uur

- Workshops-
Winterstuk

donderdag 19 januari of
donderdag 25 januari
tijd: 19.30-21.30 uur,

kosten:  16,50 (incl.mat.)

Midwinterstuk
donderdag 9 februari,
tijd: 19.30-21.30 uur,

kosten:  20,00 (incl.mat.)

Paasstuk
donderdag 23 maart,
tijd: 19.30-21.30 uur,

kosten:  18,00

Paaskrans op voet
donderdag 30 maart,
tijd: 19.30-21.30 uur,

kosten:  20,50 (incl. mat.)

Voor informatie en opgave over 
bovenstaande workshops 

kunt u terecht bij:
Elly Kramer, telefoon: 543242

Winnaars lampionnenkeuring

De prijswinnaars van de lampionnenkeuring op 11 november 
georiganiseerd door de Activiteitencommissie van de BUVO en 
het kinderwerk van It Koartling. In willekeurige volgorde:  Laudy 
Bouma, Erik Braaksma, Eska-Marije de Haan, Julia de Boer, 
Jakob Stelp, Jaël Bennett, Jelmer Brouwer, Charlotte de Boer, 
Annemarie Zuidema, Anne Froukje Leenstra, Esmée Mei, Marije 
de Jong en Maaike Bakelaar.

Kinderwerk in de
maand december!

Ook wel zin in een feestje?

...om te stellen dat we alleen maar feest-
vieren in onze kinderwerkgroep is wat over-
dreven - maar lol hebben we wel. In een 
ontspannen en gezellige sfeer organiseren 
wij activiteiten voor alle kinderen. Graag 
willen we meer mensen betrekken bij het 
af en toe of regelmatig uitvoeren van dit 
voldoening gevende werk. Help ons, en meld 
je aan bij Ylse Veenstra, tel.     of op het 
telefoonnummer van It Koartling.

Swingende Concertavond
Vrijdag 2 december, It Koartling, Schoolstraat 
31, Freak en Rhythm & Booze. Aanvang 
20.00 uur. Muziekliefhebbers kunnen op vrij-
dagavond 2 december hun hart weer ophalen 
in It Koartling. Twee bands zullen daar een 
wervelend optreden gaan geven. Rhythm & 
Booze Vorig jaar gaf de 11-koppige funk/
soulband Soulution een swingend optreden in 
It Koartling, dat door het publiek enthousiast 
werd ontvangen. Een gedeelde fascinatie voor 
alles wat ‘grooved’ heeft vijf bandleden er toe 
gebracht een nieuwe band op te richten met de 
naam Rhythm & Booze. Een divers scala aan 
muziekstijlen is in het repertoire opgenomen. 
Zo zal er jazz en funk te horen zijn en worden 
er uitstapjes gemaakt naar fusion en latin.  De 
basis van de band bestaat uit: Ronald Kamp-
huis, Jan van der Hout, Janco Köning en Rob 
Meijering . Zij worden deze avond bijgestaan 
door Maarten Hogenhuis op saxofoon. Freak 
De naam zegt al genoeg. Een vreemd stel mu-
zikanten probeert er een feestelijk swingende 
avond van te maken. De band speelt van alles 
en nog wat, puttend uit een breed genre. De 
meest gekke dingen zullen voorbij komen. 
Een bizarre show, die je niet mag missen. 
Nieuwsgierig geworden? Kom dan op vrijdag 
2 december a.s. naar It Koartling, Schoolstraat 
31 te Buitenpost. De zaal gaat open om 20.00 
uur. Entree € 3,--. Meer informatie: It Koartling 
0511 54 12 14 http://www.freakontheweb.tk



kits-stik

Moppen
Vraag: Als Zwarte Piet in de ene hand 
20 pakjes heeft en in de andere hand 
vijftien pakjes, wat heeft hij dan?
Antwoord: grote handen

Vraag: Hoe heet de stoomboot van Sin-
terklaas? 
Antwoord: De taai-taai-tanic.

De telefoon gaat over bij de domste 
Zwarte Piet. Die ligt te slapen, komt 
uit bed en neemt op. Wordt er aan de 
andere kant van de lijn gezegd: “Sorry, 
meneer maar ik koos het verkeerde 
telefoonnummer. Zegt de Zwarte Piet: 
“Ach, geeft niet hoor,ik moest er toch 
uit omdat de telefoon ging”.

Sinterklaas komt in een saloon in het 
Wilde Westen en parkeert zijn schim-
mel buiten. Na een borreltje gaat hij 
naar buiten en ziet dat Amerigo gesto-
len is. Hij draait zich om, stormt de 
saloon in roept kwaad: “Als niemand 
weet waar mijn paard is dan gebeurt 
het zelfde als in 1888!!!”
Vraagt de barman: “Wat gebeurde er 
dan in 1888?”.
Antwoordt Sinterklaas: “Toen ben ik 
ook te voet naar Spanje gegaan”.

Zaterdagmiddag 
19 november 
half twee: veel 
kinderen en 
grote mensen in 
het dorp, die al-
lemaal dezelfde 
kant uitgaan. 
Dat kan maar één 
ding betekenen: 
Sinterklaas komt 
eraan!  Ja hoor, 
bij het station 
is het alleen op 
deze zaterdag in 
november zo druk 
met wachtende 
kinderen… vol 
verwachting klopte hun hart. 
Ook drumband Bumata was present om 
Sint en z’n Pieten te verwelkomen en te 
begeleiden door het dorp.
Kwart voor twee: ja hoor, de bomen gaan 
dicht, dus de trein is in aantocht. Maar 
dan krijgt de burgemeester een telefoon-
tje, hij gelooft z’n oren niet: Sinterklaas 
heeft de trein gemist!! Nou ja zeg, hoe 
moet dat nu, we staan hier met z’n allen 
om u te verwelkomen en nu mist u de 
trein? Maar Sint zegt: “Geen paniek, 
we hebben een lift genomen en zijn er 
bijna”.
De kinderen zijn even beduusd van de 
boodschap, het perron stroomt weer leeg, 
wie vooraan stond staat dus nu eigenlijk 
achteraan. Na een paar minuten komt er 
een bus van Veenstra aan, met boven op 
het dak … een paar Pieten en in de bus, 
gelukkig, Sinterklaas!!
Hielke Jan Ellens en de burgemeester 
zijn blij, dat het toch nog goed is geko-
men, maar willen wel graag weten, wat er 
nu eigenlijk is gebeurd.
Sint vertelt dat de pakjespiet zoek was 
en ze niet zonder hem wilden vertrekken 
en daardoor de trein misten! Helaas is de 
pakjespiet nog steeds niet terecht en dat 
maakt iedereen wel een beetje ongerust. 
We zullen allemaal goed opletten en 
roepen….

Als de stoet in de Kerkstraat is aan-
gekomen, wordt daar toevallig net een 
groot pak uit een auto gehaald en wat zit 
daarin?...... Jawel, de pakjespiet!
Gelukkig loopt alles dus goed af en gaan 
Sint en z’n Pieten richting The Point, 

waar ook alle kinderen uit de groepen 1 
t/m 4 mogen komen. 
 In de zaal hangen prachtige 
kleurplaten, die door de kinderen zijn 
gekleurd. Juf Tiny verwelkomt de gasten 
en zorgt voor de muzikale begeleiding van 
de liedjes. De pakjespiet legt uit, hoe 
het kwam dat hij zelf werd ingepakt: hij 
was nog niet zo handig met inpakken en 
de plakband was zo sterk, dus….voor hij 
het wist, zat hij zelf ingepakt en vastge-
plakt!  Sint vindt dat hij nog maar wat 
meer moet oefenen, dus wordt de inpak-
piet aan het werk gezet!
 Plotseling komen twee clowns 
binnen: Flip en Flap, zij willen ook 
graag even Sint en z’n Pieten begroeten. 
Dan volgt er een leuke actie, waarbij de 
clowns en de Pieten elkaar uitdagen met 
kunstjes en grapjes, tot groot plezier 
van het jeugdige publiek. Maar ook hier 
geldt: eind goed, al goed, want tenslotte 
spelen Pieten en  clowns samen, waarbij 
ook de kinderen worden betrokken.
 Hierna gaat de vertelpiet een 
verhaal voorlezen, wat wordt uitgebeeld 
door de Pieten. Dan is het tijd voor de 
prijsuitreiking. De mooiste kleurplaten 
worden beloond met een prijs. Sinter-
klaas roept de kinderen bij zich om hen 
te feliciteren, waarna ze zelf een prijsje 
mogen uitzoeken. De prijswinnaars zijn: 
Jesse Capelle, Lisanne Postma, Riemer 
Hoogsteen, Rienk Schootstra, Marian 
Hiemstra en Anke Merkus.
 Jammer genoeg is het dan de 
hoogste tijd voor Sint om te vertrekken, 
want ze hebben het natuurlijk vreselijk 
druk met bezoekjes, cadeautjes kopen, 
inpakken, pepernoten bakken, gedichten 
schrijven enz.. 
 Maar gelukkig zien de kinde-
ren Sint allemaal nog wel een keer,  op 
school, maar misschien ook nog op het 
werk van de ouders, in een winkel  en 
uiteraard volgen ze alle ontwikkelingen 
dagelijks via het Sinterklaasjournaal!!
We wensen jullie allemaal een prachtige 
pakjesavond!

  Sinterklaas miste de trein!!
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Hawwe jo myn aap ek sjoen!

No sille jo wol tinke, hoe reitsje jo no yn hemelsnaam 
een aap kwyt. Na wat doorvragen doet Halbe de Meer 
zijn relaas. “Ik was voor acht jaar terug in de binnen-
landen van Columbia op expeditie, wij hadden net 
de Sanmiorama kloof gelopen en toen wy hy der yn 
ienkear. Hy waard myn beste freon op de expedietsje. 
Ik neamde hem vanaf het begin Sjimmie de aap. 
Vernoemd naar de bekende stripfi guur. Ik had onmid-
delijk een heel hechte band met het toen nog jonge 
aapje. Ik skat dat it aapke net alder wy as 6 maanden. 
Toen de expeditie het einde naderde stond ik voor de 
keus: of het aapje werd aan zijn lot overgelaten of ik 
naem him stiekem mei (seagst ien syn eagen dat er 
sizze woe: “Ik wol mei dy mei”). Maar hoe krijg je een 
aap mee in het vliegtuig! Tenslotte was hij hiermee 
een illegale reiziger. Mar toen kryg ik een idee! Ik had 
een grote koffer met daarin de aap, op die koffer had 
ik een zelfvervaardigde vrachtbrief en dito papieren 

bijgevoegd met het adres en afzender van myself 

in Bûtenpost. Vervolgens heb ik me gemeld bij de 
Nederlandse ambassade aldaar met de mededeling 
‘Retour Afzender’! No kon Sjimmie veilig naar Bûten-
post komme. Terug in Bûtenpost verdiepte ik my in 
hoe je eigenlijk een aap moet gaan verzorgen. Wij 
gingen in het begin dagelijks met de aap naar het bos 
van Veenklooster, dan kon Sjimie mooi door de hoge 
bomen slingeren. Verder had ik hem aan de halsband 
als ik mijn dagelijkse ronde door Bûtenpost liep. Het 
zal uwes niet verbazen dat dit vele verbaasde blikken 
opleverde. En de vriendschap tussen aap en mens 
werd steeds groter! Al na 2 jaar zat Sjimie bij ons aan 
tafel mee te eten en ‘s avonds had hij een eigen stoel 
en keek mee naar de televysje. Ik haw him sa troch 
de jierren hinne ek ien pear fryske wurdsjes leart! As 
jo ien bytsje staarig prate kinne jo best een ienfaldig 
gesprekje mei him oangean. Hy praat natuurlijk mei 
hannen en fuoten wer werom. Mar op 19 november 
sloeg it noodlot ta. Ik was met Sjimie oan de halsband 
ien slagje om de toer in de Tsjerkestritte. Bij it plys-
jeburo gebeurde het verschrikkelijke en griste Sjimie 

een banaan uit de handen van een voorbijganger 
(tja, apenstreken zult u wel denken). Van schrik liet 
schoot de riem los met daaraan vast de aap. Sjimmie 
is er toen als een haas vandoor gegaan. Hij is nog 
diverse keren in en rond het centrum gesignaleerd. 
Beste mensen, als uw Sjimie ziet blijf dan vooral 
kalm probeer hem als het even kan in de friese taal te 
benaderen door te roepen: “Sjimie, jonkje kom mar, 
dan bring ik dy nei de baas wer werom”. Uwes ken de 
aap dan gewoon bij zijn hand pakken. Trouwens, voor 
de dudelikhied, d’r is mar ien aap ontsnapt!

Enige details: lengte 1.10,gewicht 18 kg, kleur 
geel\goud\bruin, roepnaam Sjimie. Terugbezorg-
adres: Halbe de Meer, De Ring 82, 9285KE, tillefoan: 
543572
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“Zuinigheidsmaatregel ongepast”
22 juni 1923 - Buitenpost - “Te Buitenpost 
waar de rijksstraatweg Leeuwarden-Gro-
ningen den spoorweg kruist, is na lang 
aarzelen toch de bewakingspost opgeheven. 
Hoe gevaarlijk hier de overweg is, blijkt niet 
alleen uit de drukke passage, maar ook doordat het vrije uitzicht 
op de spoorlijn van beide kanten belemmerd wordt. Deze dagen 
kwam dr. J.L. de Neve met zijn auto aanrijden, toen juist een snel-
trein naderde. De heer Neve zag noch hoorde de trein, maar op ‘t 
angstgeroep van eenige personen remde hij uit alle macht en wist 
op 2 meter afstand van den passeerenden trein zijn auto tot staan 
te brenge. Een noodlottig ongeval is gelukkig voorkomen. Zou het 
niet ernstige overweging verdienen bij de directie der Nederland-
sche Spoorwegen er op aan te dringen, den bewakingspost weder 
in te stellen? De zuinigheidsmaatregel is hier ongepast en onver-
antwoordelijk”.

Werkverruiming
22 juli 1922 - Kootstertille - “De cocosindustrie alhier geexploi-
teerd door de vereeniging “Nederlandsche Landkolonisatie en 
inwendige zending” heeft reeds een 80-tal personen in dienst. Er 
wordt gewerkt in twee ploegen. Het is niet buitengesloten, dat aan 
meerdere arbeiders door uitbreiding van de werkzaamheden werk 
kan worden verschaft. Eene krachtige werkverruiming zal voor de 
gemeente Achtkarspelen met hare armoedige heidebevolking een 
uitkomst zijn”.

Voortvluchtig
30 september 1922 - Kollum - “Met ingang van 26 september is 
ontslagen de directeur van het post- en telegraafkantoor te Kollum 
T.E.M. De heer M. is sinds het begin dezer maand voortvluchtig, in 
de kas van het kantoor een tekort latende van ongeveer 6000 gld. 
Vermoed wordt dat dit bedrag door speculatie is verloren”.

Per slede over het ijs
10 december 1921 - Zwaagwesteinde - “Begin dezer week werd 
onder Zwaagwesteinde het hooi van het land gehaald per slede 
over het ijs. Met den lagen waterstand dezen herfst was het niet 
mogelijk het per vaartuig te vervoeren”.

BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1953, die woonden in Buitenpost
27 januari: Leutscher, Jannes, 49 jaar, e.v. de Groot, Wijtske
29 januari: Fink, Auke, 78 jaar, ongehuwd
1 maart: Jagersma, Jitze, 92 jaar, veehouder, wedn. van Kloosterman, 
Jetske
8 maart: Jeltes, Simon, 76 jaar, e.v. Meetsma, Grietje
20 maart: Ploeg, Jan, 61 jaar, armenverzorger, e.v. Feitsma, Gerlofke
5 april: Terpstra, Trijntje, 90 jaar, wed. v. Stiksma, Brugt
14 april: van Maarsen, Klaas, 84 jaar, veehouder, wedn. v. 
Broersema, Hiltje

Zoals overal elders heeft Buitenpost ook een voetbalvereniging. Het was 
Theunis de Bruin die hiervoor een stuk weiland aan de Parallelweg in het 
Oost van Buitenpost gratis ter beschikking stelde. De foto van het eerste 
elftal dat op de been kon worden gebracht is van 1930. Hierop komen voor, 
op de onderste rij van links naar rechts: Jan Kloosterman, Douwe Fokkinga, 
De Lange, Bergsma, Egbert Kloosterman en Gjalt Wijma. Bovenste rij: Ouwe 
Pol, Sake Postuma, Germ Dijkstra, Jan Klamer en Petrus van Waarden. 
Binding met de KNVB was er toen nog niet. Dat kwam pas later toen de 
familie Haersma de With aan de gemeente Achtkarspelen een schenking 
deed van een stuk grond, waarop vroeger  de Haersma-state stond, met als 
voorwaarde dit in te richten als wandelpark en speelterrein. Toen dit plan 
gereed was, werd op 1 mei 1942 tot oprichting van de V.V. “Buitenpost” 
besloten en sloot de vereniging zich aan bij de afdeling Friesland van de 
KNVB. Wat de prestaties betreft, heeft Buitenpost het in de loop der jaren 
gebracht tot de derde klasse van de KNVB, namelijk in het jaar 1970, maar 
is thans weer afgezakt tot de eerste klasse van de FVB. In de vereniging 
is het zaterdag- en zondagvoetbal beide vertegenwoordigd. “Buitenpost” 
zal in het komende seizoen met achttien elftallen aan de competitie 
deelnemen: senioren: op zondag drie en op zaterdag vier elftallen. De zeven 
juniorenelftallen en de vier pupillenelftallen spelen uitsluitend op zaterdag.
(Uit: ”Kent u ze nog...de Buitenposters”, door Jurre Hart Zijlstra)

Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken
door Dirk R. Wildeboer

- deel 19 -

De Fryske Krite Bûtenpost is al meer dan 80 jaar 
actief voor de inwoners van ons dorp. Ieder jaar 
worden twee toneelstukken voor het voetlicht ge-
bracht. Omdat de belangstelling hiervoor groot is, 
wordt elk stuk twee keer opgevoerd. Dat het ni-
veau goed is, blijkt uit het feit, dat de vereniging 
al jaren in de ereklasse  speelt in de provinciale 
“kriich” (competitie) van het Boun Fryske Toniel-
selskippen. 

Het merendeel van het publiek komt naar The 
Point voor een avondje amusement, waarbij het 
idee, dat men dorpsgenoten op de planken ziet, 
ook een rol speelt.
Dat er veel energie en tijd in wordt gestoken, is 
wel duidelijk, maar weet men ook echt, hoeveel 
dat is? Want om in toneeltermen te blijven: vooral 
achter de schermen gebeurt nogal wat!
Eind november lijkt de start van het toneelsei-
zoen voor het publiek; de echte start is echter al 
maanden daarvoor: 

1 Het bestuur komt het hele jaar bijna 
maandelijks bijeen om te zorgen dat 
de voorwaarden aanwezig zijn voor een 
‘nofl ike joun’, zoals ze in hun fl yer zeg-
gen

2 Onder de toneelspelers en décorbouwers 
wordt geïnventariseerd wie het komende 
seizoen weer beschikbaar is en wanneer

3 een leescommissie maakt een keus uit 
het aanbod van toneelstukken en houdt 
daarbij rekening houden met het aantal 
spelers, maar ook met het publiek

4 er wordt een regisseur benaderd
5 in augustus starten de repetities, die 

tweemaal per week plaatsvinden
6 de regisseur komt met een idee voor het 

décor en overlegt hierover met  de dé-
corbouwers

In oktober zijn alle betrokkenen dan ac-
tief. De spelers zijn thuis druk met het leren van 
hun tekst en op de repetities wordt alles in scène 
gezet, zodat het de vorm krijgt die de regisseur 
in gedachten heeft. Als de vorm en de karakters 
duidelijk zijn, gaat men op zoek naar passende 
kleding, thuis of bij familie en vrienden. Lukt ook 
dat niet, dan wordt een naaister erbij betrokken. 

De laatste jaren is ook vaak een ‘assi-
stente’ actief, die zorgt voor de aankleding van 
het toneel: meubilering die past bij de tijd, waarin 
het speelt en ook bij het karakter van de persoon, 
maar ook de kleinere dingen als wandversiering, 
aankleding, allerlei spulletjes die ook hun rol spe-
len in het stuk.

De décorbouwers zijn inmiddels aan 
het timmeren geslagen, soms worden oude dé-
cors omgebouwd of opnieuw geschilderd, maar 
meestal wordt het allemaal nieuw gemaakt, want 
ieder jaar zijn er weer hele specifi eke wensen.
Voor de spelersploeg is het belangrijk, dat ze 
enkele keren in het décor kunnen spelen, om 
zich zo de ruimte met haar mogelijkheden en be-
perkingen eigen te maken. Omdat de zaal in The 
Point ook voor andere doeleinden wordt gebruikt, 
moet de decorploeg soms enkele keren het to-
neel opbouwen en afbreken, voordat de première 
plaatsvindt.

Als het dan eindelijk zover is, komen er 
nog weer andere mensen ‘in beeld’: 
de mensen van geluid en licht en de souffl euse en 
de schminkster, allemaal opnieuw onmisbaar voor 
het uiteindelijke resultaat. 
Voor alle betrokkenen is het een hobby, die veel 
voldoening geeft en bovendien een gevoel van 
verbondenheid: samen werk je naar iets toe en 
als je dan ziet dat het publiek geniet, weet je 
waarom je zoveel plezier aan deze hobby be-
leeft!
Dat tijden veranderen, is ook binnen Krite merk-
baar: het vinden van voldoende mensen die hun 
tijd  en energie in deze hobby willen steken, 
wordt steeds moeilijker. 

De Fryske Krite ziet dan ook graag aan-
meldingen tegemoet van mensen, die aan één van 
de bovengenoemde activiteiten mee wil doen. Wij 
sluiten ons van harte bij deze oproep aan, want 
een toneelvereniging, die al zo lang bestaat, met 
toch nog minstens 80 jaar verder kunnen?

De ondersteuning van de Fryske Krite




