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Licht en modder
Stel je wilt een leuke decemberfoto maken van de door Plaatselijk Belang, met de 

bereidwillige steun van de IJsclub, fraai verlichte molen in ‘het West’. Daarvóór wil je als 
beeldvulling, het complete redactieteam laten fi gureren. Dan sta je in het pikkedonker 

tot je veters in de vette klei, te schuifelen om een mooie pose te vinden en te modderen 
met het instellen van moderne digitale camera’s. En dan blijkt dat je mooie idee slecht 

te combineren valt met de mogelijkheden. Gelukkig is er dan de gewillige computer die, 
zonder enig respect voor de werkelijkheid, met wat aanpassingen er nog een toonbaar 
geheel van weet te maken. U ziet van links af: onze uit de VUT geplukte enthousiaste 

jonge aanwinst, Bennie Nauta, de onvermoeibare ‘plaag’ van onze adverteerders 
acquisiteur Jellie Nijboer, Sigrid van der Zwan die onze vele contacten zorgvuldig intact 

houdt, ‘mensenkenner’ en kindervriend Anneke Paauw, de altijd bedrijvige Cornelis 
Visser, manus-van-alles Johan Kootstra, en vooraan nog zo’n jonge (van geest èn lichaam 
lijkt het) binnenkomer, maar ook net blij gepensioneerde Theo van Asperen. Maar het idee 
dat daarmee ‘de makers’ van dit blad gepresenteerd zouden zijn is ver naast de waarheid. 

Minstens even belangrijk zijn onze vaste correspondenten: Loesja de Bruin, Hans 
Hamers, Jannie Jensma, Piet van der Kooij, Ineke Mooijweer, Jantsje Oost, Harrie Slagter, 

Dirk R. Wildeboer en Donny Windsant. Daarnaast nog de bestuursleden van Stichting 
Dorpsblad ‘de Binnenste Buiten’ en Plaatselijk Belang Buitenpost: Auke Attema, Maaike 
Dotinga, Sytze Harders, Rients Leijendekker en Sietse Postma. Onmisbaar zijn ook: alle 
mensen die met hun geschreven bijdragen en ideeën ons inzicht geven in ‘wat er in het 
dorp gebeurt’. En, hoewel als laatste genoemd maar dat had evengoed de eerste plaats 

kunnen zijn, alle adverteerders die het fi nanciele voor ons mogelijk maken.
Ook namens hen plaatsten wij de hiernaast staande wens. Wij hopen dat dit blad met 

evenveel genoegen voor ons als voor u, het komende jaar weer door de bus gaat vallen. 
Wij nemen ons voor onze bijdrage naar beste kunnen te gaan leveren.

Als u ook een stukje daarin (weer) gaat toevoegen, helpt u ons daarmee te voorkomen
ook nog eens een echt modderfi guur te slaan!

Dorpsvreemd
Waarom wordt de moeite genomen om elke maand 
dit blaadje te laten verschijnen? Het is vrijwilligers-
werk, dus je kunt er de kost niet mee verdienen. 
Ook zijn er nauwelijks andere beloningen te be-
noemen, anders dan dat het gelukkig leuk is om te 
doen. Een deel van het antwoord ligt erin dat, zoals 
met veel vormen van vrijwilligerswerk, er ook een 
stukje idealisme in zit. We willen het ook doen ‘voor 
het dorp’. Een reden die door onze acquisiteur ook 
regelmatig gebruikt wordt, om adverteerders over 
te halen ons te steunen. Maar wat zou het dorp er 
dan beter van worden? Dan schiet ons het gezegde 
‘onbekend maakt onbemind’ te binnen. Zeven jaar 
geleden had men binnen Plaatselijk Belang het 
gevoel dat de Buitenposters weinig waardering 
voor het eigen dorp hadden. En natuurlijk zijn er 
dingen genoeg te bedenken, waarover je onte-
vreden zou kunnen zijn. En toch was er ook het 
gevoel, dat het niet altijd terecht was. Typerend 
was (en is) daarbij, bleek uit onderzoek, dat de 
Buitenposter het dorp vaak maar matig kent. 
Eén doelstelling van dit blad was daarmee ook 
vastgelegd: laten zien dat er in Buitenpost vaak 
méér is dan men denkt. Niet meer dan elke andere 
willekeurige woonplaats (we doen niet aan dorps-
chauvinisme), maar zeker ook niet minder. Mensen 
die onze kolommen sieren, vertellen later vaak 
hoeveel positieve reacties men had gekregen. Als 
redactie horen we ook regelmatig over een artikel: 
“Goh, wat leuk, ik wist niet dat dat hier was”. We 
hopen dat Buitenpost zichzelf een iets beter leert 
kennen en, het zou immers kunnen, waarderen. 
En zelfs koesteren we een beetje de hoop dat de 
inhoud van het blad aanleiding zou kunnen zijn om 
wat meer te doen met of in Buitenpost. Want, met 
een variant op een Beatles-tekst, wat leefbaarheid 
betreft: ‘je haalt er evenveel uit, als dat je er zelf 
instopt’. 

Dorpsvreemd
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 Ook in dit nummer:

 Kerstvieringen

  ’Sportkoppen’: het voetbal 1e

  ’Inspiratie’: Jelkje Kloosterman

  ’Vertel ’t maar’:  Ljibbe Postma

  ‘Actief’: vrijwilligers ‘It Koartling’ 

De Binnenste buitenDe Binnenste buitenDe Binnenste buitenDe Binnenste buiten

Plaatselijk Belang Buitenpost, 
Stichting Dorpsblad ‘de Binnenste 

Buiten’, alle medewerkers en
adverteerders wensen haar lezers 

goede feestdagen en 
een voorspoedig 2006



Model bj. km.stand prijs Euro

Fiesta 1.3 8V 3drs 70pk  26183 6950,00
Fiesta 1.3 Centennial 3drs 70pk ‘03 42063 10950,00
Fiesta 1.3 Ambiente 8V 70pk ‘02 40000 10950,00
Fiesta 1.4 16V Futura 5drs 80pk ‘05 11484 14950,00
Focus 1.6 16V Trend Wagon 100pk ‘00 99825 9950,00
Focus 1.6 16V Ambiente Wagon 100pk ‘99 108000 7950,00
Focus 1.6 16V Collection 3drs 100pk ‘03 4200 
Focus 1.6 16V Collection 5drs 100pk ‘01 71048 11950,00
Focus 1.6 16V Collection 5drs 100pk ‘03 39883 14950,00
Focus 1.6 16V Futura 5drs 100pk ‘04 43842 16950,00
Focus 1.8 16V Trend Wagon 115pk ‘00 71474 10950,00
Focus 1.8 TDCI Collection Wagon 115pk ‘01 132487 12950,00
Focus 1.8 TDDI Futura 5drs 90pk ‘04 41649 19950,00
Focus 2.0 16V Trend Wagon 130pk ‘01 69351 10950,00
Focus C-Max 1.6 Ambiente 100pk ‘05 14902 19950,00
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
Ka 1.3 Style ‘04 41390 7750,00
Mondeo 1.8 16V Business Edition 4drs ‘97 65750 
Mondeo 1.8 16V First Ed.Wag. 4drs 125pk ‘02 69000 15950,00
Mazda 6 2.3 S-VT Active 4drs 165 pk ‘04 21000 24950,00
Mazda Premacy 1.8 Active ‘02 42000 16250,00
Mazda Tribute 2.0 Touring 5drs ‘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, op diskette of per 
e-mail aanleveren, en niet langer dan 
ongeveer 150 woorden. De redactie 
kan geen garantie geven dat kopij 
wordt geplaatst. Zij behoudt zich 
het recht voor ingezonden stukken 
redactioneel te wijzigen of niet  te 
plaatsen. Anonieme stukken worden 
niet geplaatst. 

Contactpersonen redactie:
J. Kootstra, tel. 0511-541322 of
S. v.d. Zwan tel. 0511-840046

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 12 december 2005. 

De volgende editie verschijnt 
in week 51.
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Van de bestuurstafel
Verslag van de bestuursvergadering 
Plaatselijk Belang van 7 december
Na een ieder te hebben verwelkomd, opende de voorzitter de ver-
gadering met het goede nieuws, dat de sneltrein de komende jaren 
toch blijft stoppen in Buitenpost. Natuurlijk blijven wij als bestuur 
alert op eventuele veranderingen.
Met Sytse Harders gaat het niet zo goed als we hoopten. Wij wen-
sen hem en zijn vrouw veel sterkte en hopen met hen op betere 
vooruitzichten.
De in- en uitgaande post werd behandeld en de notulen werden 
goedgekeurd.
Er werd verslag gedaan van de verschillende vergaderingen die 
bezocht waren.
Begin januari hebben we overleg met burgemeester en wethouders 
over diverse plannen die wel of niet zullen doorgaan. Daarover de 
volgende keer meer.
Er is nog geen nieuwe secretaresse gevonden helaas. We hopen dat 
deze vacature zo snel mogelijk ingevuld kan worden.
Marion was voor de laatste keer aanwezig en ontving nog een waar-
dering voor de verrichte diensten.
De volgende vergadering is op 11-01-2006
Hierbij kunnen we nog 13 nieuwe leden verwelkomen. Dit zijn:
Mevr. F. de Meer-Hamstra, Scheltingastraat 33; Mevr. M. Boomsma, 
De Lange Schoor 7; fam. Kramer, Lisdodde 1; fam. L.H. Wijbenga, 
Lisdodde 2; Mevr. A. Wiersma-Rispens, Lisdodde 9; fam. Paauw, 
West 14; R. Bekkema, Schoolstraat 29; mw. Thomson, Julianalaan 
27; fam. R. Dijkema, Julianalaan 41; fam. H. Tol, Julianalaan 37; 
fam. Y. Agema, Julianalaan 35; fam. H. de Vries, Julianalaan 31; 
fam. H. Pilat, Voorstraat 1.
Ook deze leden, hartelijk dank voor uw lidmaatschap!
Dit jaar kan waarschijnlijk afgesloten worden met een totaal van 
616 leden.

Namens het bestuur wens ik u nog prettige kerstdagen en een ge-
lukkig en gezond 2006.

de voorzitter, Maaike Dotinga-van der Veen

In- en uitgepakt

Edelzangers brachten een jubileumshow
Kampioen kanarie van der Meer roodmozaïek: bravo
Treinreizigers te Buitenpost : opgelet
De sneltreinstop blijft in het NS-pakket

Laat Johan Slofstra z’n dam maar halen
Hij scoort geod voor Jappy is dat balen
Holwerda op het LC spreekt van groeiscenario
Vaardigheden piano, kennis meer crescendo

De Goedheiligman had zijn trein gemist
Vervoer geregeld Veenstra is de specialist
Pakjes Piet was in Leeuwarden zoek geraakt
Wiersma heeft het met verstekeling Piet weer goed gemaakt

Ingewikkeld bouwtechnische aanpassingen
Heeft de Gemeenteraad weten te doordringen
De muziekschool aan milieu en arbo te voldoen
Extra  geld uit te trekken : daar knelde de fi nanciële schoen.

PEVADKO

Op 13 januari vindt de opening 
plaats van de tentoonstelling 
van Gerriet Postma in het 
gemeentehuis. Stichting ‘Het 

Behouden Huis’ vond het een goed idee zijn werk hier 
te tonen. Gerriet Postma komt namelijk oorspronkelijk 
van Twijzelerheide en niet zoveel mensen uit deze 
regio weten dat hij inmiddels een ‘wereldkunstenaar’ 
geworden is, internationaal bekend dus. 
Burgemeester Lycklema heeft zich bereid verklaard 
de tentoonstelling te openen – hij is van mening dat 
de gemeente trots kan zijn op deze oud-burger en dat 
vindt het Behouden Huis dus ook. De tentoonstelling 
heet: ‘De Heidepyk Efkes Thús’. Wie het leuk vindt om 
op de opening te komen, is van harte welkom.
Vrijdag 13 januari, 8 uur in het Gemeentehuis.

Avond met gedichten van Willem Wilmink
Het Behouden Huis is 
bezig een programma 
samen te stellen met 
gedichten en liedjes van 
Willem Wilmink. Het wordt 
een avond met muziek en 
voordracht – ‘voor elk wat 
wils’, gemakkelijk in het 
gehoor liggend en ouder-
wets gezellig. De avond 
vindt plaats in het bezoe-
kerscentrum van de Kruid-
hof aan de Schoolstraat.
Alvast noteren: vrijdagavond 3 februari, 8 uur.

Efkes foarstelle, redactielid Theo van Asperen
Na de verhuizing van redactielid Marieke Drie-
bergen naar Groningen, ben ik kort geleden 
door de redactie van dit blad benaderd om het 
team weer op sterkte te brengen. Na rijp beraad, 
immers ik kom ‘van buiten’, lijkt het me echt een 
uitdaging om voor onze dorpskrant te schrijven 
en mee te denken. Met ‘van buiten’ bedoel ik dat 
ik 65 jaar geleden niet in deze regio geboren 
en opgegroeid ben maar te Schoonhoven, het 
prachtige zilverstadje aan de Lek. Sport nam 
een zeer belangrijke plaats in mijn leven. Voet-
bal, volleybal, zeilen, zwemmen, noem maar op. Ik kwam vaak tijd tekort 
voor andere belangrijker zaken. Ik zat op de ULO en het huiswerk moest 
ook gemaakt worden. Ik heb mijn vrouw Mary tijdens mijn opleiding op de 
zeevaartschool en de pedagogische academie ontmoet. Deze opleiding 
heb ik niet afgemaakt. Wel heb ik begin zestiger jaren bij de KNSM op 
Noord- en Zuid-Amerika gevaren. Uit die tijd is waarschijnlijk ook mijn 
- ons reisvirus ontstaan. Tijdens mijn diensttijd als sergeant bij de Demon-
stratie Compagnie heb ik ook veel kunnen sporten. Dit had veel voorde-
len: je hoefde dan niet altijd beschikbaar te zijn voor je superieuren. In 
1963 zijn wij getrouwd en op Texel gaan wonen en werken, een functie in 
de administratie en organisatie van alle gasleveranties op het eiland. Hier 
zijn ook onze kinderen geboren. Op het eiland ook veel met sport bezig 
geweest. Maar mijn belangstelling gaat ook uit naar muziek. Ik hanteer 
geregeld mijn gitaar op gezellige uitjes vooral bij onze kennissen. 

Van 1976 tot 1998 was ik bedrijfsleider van een multifunctioneel gebouw 
in Moordrecht. Het omvatte een overdekt zwembad, een grote sporthal, 
vergaderzalen, bibliotheek, een ontmoetingsruimte met bar, omgeven 
door sportvelden. Hier kon ik van mijn hobby’s mijn werk maken en deed 
dit met veel plezier en overgave. Ik was betrokken bij de recreatiesport, in 
het bijzonder op het zwemonderwijsgebied. Ik ging dagelijks fl uitend naar 
mijn werk en maakte werkweken van 60 tot 80 uur wat mij eind 1997 op-
brak en met een burn-out thuis kwam te zitten. Daarna in de WAO raakte 
en alleen maar leuke dingen mocht doen. In mei 2000 verhuisden wij naar 
Reahel aan het Prinses Margrietkanaal. Wij werkten in de randstad en 
waren zeker van het feit, dat zodra wij uitgewerkt zouden zijn wilden ver-
huizen naar een vergelijkbare situatie van onze genoeglijke tijd op Texel. 
In onze vriendenkring van Texel zaten Friezen, vandaar het besluit om 
weer te verhuizen naar het noorden. Dagelijks ben ik te vinden met mijn 
hengeltje aan de waterkant en ik vang af en toe ook nog wat. Wij werden 
lid van te tennisclub, waar men ons hartelijk verwelkomde. De eerste kon-
takten met onze buren, Buitenpost en de tennisclubleden waren hartver-
warmend, waardoor Mary en ik ons direct erg thuis voelden. 

Nu dus de volgende mijlpaal, het Buitenposter maandblaadje. Nogmaals 
ik moest wel even nadenken toen mij gevraagd werd om plaats te nemen 
in de redactie. Ik heb nog nooit interesse gehad in die richting en vraag 
mij af hoe men op mij is gekomen. De Binnenste Buiten heeft een klein re-
dactieteam, maar wordt geweldig ondersteund door een groot aantal cor-
respondenten, die hartstikke leuke en interessante artikelen aanleveren. 
Ik ben geen ‘diepteschrijver’ en hou het graag luchtig. Humor en kwinksla-
gen komen vaak tot uiting in mijn stukken. Dat dit wel eens verkeerd kan 
overkomen is echter nimmer mijn bedoeling. Bij voorbaat dan eventueel 
hiervoor alvast mijn verontschuldigingen. Hoe lang ik het volhoud? De tijd 
zal het leren. Ik maak ook nog tijd vrij om met Mary te reizen. De verrich-
tingen van SC-Heerenveen volg ik ook op de voet. Dit is waarschijnlijk de 
reden dat ik overweeg om Friese les te nemen. De eerste twee woorden 
ken ik al “efkes foarstelle”.

Uitnodiging Kerstnachtdienst
Op zaterdag 24 december in de Gereformeerde kerk aan de Voorstraat te 
Buitenpost; aanvang van de dienst 21.00 uur; voorganger: ds. Elly Nordt
Organisatie Kerk In Aktie/ Evangelisatiecommissie van de PKN in wording 
Buitenpost. Thema: ‘Kom je ook mee… met de herders naar de stal?’ Met 
medewerking van: Brassband Concordia onder leiding van H. Sibma en 
Gospelgroep Amfora uit Ureterp onder leiding van. D. Rusticus

De commissie bedankt een ieder voor de medewerking en de aanwezig-
heid in deze dienst, wenst u allen fi jne en gezegende Kerstdagen.

Kerstviering 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 o.l.v. Jaep Meems verleent haar 
medewerking aan deze dienst. Belangstellenden zijn van harte welkom!

Kerkenraad Doopsgezinde Gemeente Buitenpost

Kinderkerstfeest 
De kinderen van de Doopsgezinde zondagsschool vieren hun Kerstfeest 
op zaterdag 24 december om 17.00 uur. Een speciaal kerstfeest voor 
kinderen, door kinderen. Ze zouden het fi jn vinden dat ze naast ouders, 
grootouders, verdere familie en vrienden ook andere gasten mogen be-
groeten. Een ieder is dan ook van harte welkom! Na het kerstfeest is er 
een broodmaaltijd in de Ark.

Leiding en kinderen Doopsgezinde Zondagsschool

Goochelaar Pepino brengt al jaren met veel succes 
een verrassende Kinder Goochelshow vol surprises 
en humor waarbij de kinderen direct betrokken wor-
den. Het jonge publiek wordt meegenomen in een 
wereld vol magie. Zo wordt er een konijn uit een tv ge-
toverd en een Amerikaanse dierentruc zorgt voor hila-
riteit. Bijzonder is natuurlijk dat een grote mensen truc 
wel door de kinderen wordt begrepen, maar door de 
grote mensen zelf niet. Houtkopje, de vriend van Pepi-
no, zoekt ondertussen de rijkste jongen uit de zaal en 
tot slot gaat Pepino met de kinderen iets bakken. Dus 
voor een middagje genieten van goocheltrucs, verras-
singen en veel humor… allemaal naar The Point.
Woensdag 18 januari 2006; 
Tijd: 14.00 uur; Lokatie: The Point; Entree: € 2,50

Tiroler Avond Met Buffet
Onder het genot van een voortreffelijk diner-buffet met 
een grote variatie aan Tiroler specialiteiten presenteert 
Maskelyn een avond genieten van sfeer en schwung 
met de Oldehovekapel. Met aansprekende Böhmische 
en Egerländer volksmuziek weten de muzikanten uit 
Leeuwarden onder leiding van “kapelmeister” Sjaak 
van der Reijden van elk optreden een sfeervolle ge-

beurtenis te maken. Voor 
ieder optreden wordt 
een specifi ek programma samengesteld dat bol staat 
van feestelijke polka’s, romantische walsen en pittige 
marsen. Vele goed in ons gehoor liggende instrumen-
tale nummers worden afgewisseld door meeslepende 
zangnummers van het vocale duo Annelies en Durk. 
Een avond dus waar oor en maag gestreeld zullen 

worden en een ieder zich in hogere en besneeuwde 
sferen zal wanen.
Zaterdag 21 januari 2006 -tijd: 20.00 uur / Lokatie: The 
Point - Kaarten à € 15,00 uitsluitend in de voorver-
koop tot 20 januari

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons 

gemakkelijk ! Let op de 
kopij-inleverdatum:
vrijdag 12 december.
Het blad verschijnt 

in week 51. Houdt u daar 
ook rekening mee?

Het Behouden Huis

Kinder Goochelshow Pepino en Tiroler Avond
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rubriek: Jannie Jensma-Dijkema
foto: Harrie Slagter/redactie

(advertentie)

Zuster Jannie Sijtsma werd 
geboren in Huizum; dat was 
in 1924. Na de oorlog ging ze 
in opleiding in het Diakones-
senhuis van Leeuwarden. Na 
drie jaar behaalde zij haar 
witte kruis, een jaar later de 
kraamaantekening en daarna 
deed ze in Groningen de op-
leiding voor wijkverpleging.

“Ik wilde graag leren, ik wilde 
verder komen”, zegt zuster 
Sijtsma. Toen ze een paar 
maanden in Heerenveen in de 
reguliere verpleging gewerkt 
had, werd haar gevraagd of ze 
wijkverpleegster wilde worden in 
Oudehaske en omstreken als Ve-
gelinsoord, het Stobbegat, waar 
je met de pont naar toe moest. 
Zij haalde haar rijbewijs (in die 
tijd kon dat met een beetje ge-
luk voor al met al 30 gulden) en 
zo kon ze zich verplaatsen naar 
de meest afgelegen plekken in 
de Haskerfeanpolder. Twaalf jaar 
werkte ze daar ‘in de wijk’, in de 
tijd vóór de ruilverkaveling, toen 
de mensen in veel te kleine, 
vaak armoedige huisjes woon-
den en grote gezinnen hadden”. 

Hoe was het werk daar?
“Ik heb daar heel wat meege-
maakt. Vaak wasten de mensen 
zich gewoon in de vaart. Als ik 
zo’n klein huisje binnenkwam, 
struikelde ik over de laarzen 
en klompen. In het Stobbegat 
was zó’n groot gezin, dat de 
kinderen in de laden van de 
kast sliepen. Op vrijdagmid-
dag gingen al die kinderen één 
voor één in de tobbe. Mem was 
altijd in verwachting. Ze deed 
haar best om alles op orde te 
houden, maar dat was moei-
lijk. Er hingen kinderen uit het 
raampje boven – ze strooiden 
handen vol meel naar beneden: 
sneeuw! Een paar andere kinde-
ren renden met de kinderwagen 
vol antraciet om het huis... De 
kleinsten kregen de fl es. Maar 
als mem die klaar gemaakt had, 
dronken de andere kinderen ze 
snel op. Er waren altijd wel een 
paar kinderen ziek. Eén kind viel 
zich een keer een spijker door de 
tong. Als ze gingen eten, moes-
ten de kinderen op de grond zit-
ten – er was niet genoeg plaats 
aan tafel. Mem schepte sûpen-
brij in hun bordjes. Toch vond 
ik het fi jn om op mijn fi ets naar 
deze mensen toe te  gaan en ze 
te helpen. Soms moest ik door 
een weiland met koeien. Daar 
hield ik niet van. Dan ging ik met 
de bakker mee – weegschaal in 
de bakkerskorf. Soms moest ik 
de vaart over om bij mensen te 

komen. Dan fl oot ik op mijn vin-
gers en dan kwamen ze met een 
bootje halen. Dat was een mooie 
tijd voor mij. Ik herinner me nog 
heel goed het gezin waar een 
meisje geboren werd met een 
open ruggetje. Later ging ze 
naar school, maar ze kon niet 
zelf plassen. Dan ging de moe-
der erheen en drukte haar blaas 
leeg. Ze kreeg een stoma, maar 
die lekte zo, dat ze altijd kletsnat 
was. Toen ben ik met haar, toen 
ze acht jaar was, naar Haarlem 
gegaan. Ik had bij het Zieken-
fonds geïnformeerd en zo wist ik 
dat daar een dokter was die een 
sonde voor haar kon maken. Ik 
ben altijd al een beetje impulsief 
geweest. Maar het was geweldig 
dat het meisje haar kleren nu 
droog hield. Dat is nu 40 jaar 
geleden. Nog altijd bezoeken ze 
mij. Ik weet nog heel goed van 
een oude man. Hij lag in de bed-
stee met zijn geld aan een ket-
ting om zijn nek. Zijn haar was 
verschrikkelijk lang. Ik vond dat 
het geknipt moest worden. Ik 
kreeg het eraf, maar vraag niet 
hoe. Hij wilde me slaan. Ik kon 
hem niet wassen. De oude men-
sen hadden in die tijd gebreide 
onderkleren aan en roodbaaien 
hemden en dan lagen ze onder 
dikke doorstikte dekens. Vaak 
zaten ze onder de vlooien. Het 
was een toer om ze te wassen 
en te verschonen. Ik haw my 
ferwrotten… Ik heb daar ook 
les gegeven… een cursus huise-
lijke ziekenverpleging. Die werd 
eerst gegeven door de arts. Die 

was te zacht en te vriendelijk. 
Ze gooiden tomaten naar hem 
tijdens de cursus. Toen ik het 
overnam, was het eerste wat ik 
zei: ‘Als jullie beginnen te gooien 
met rotte appels, dan moet je 
dat nu eerst maar even doen. Er 
gebeurde niets. Ik heb nog wel 
contact met enkele mensen uit 
die tijd”.

Had u wel eens vakantie?
“Ik wilde graag iets voor an-
deren doen. Ik deed vrijwil-
ligerswerk voor het Rode Kruis 
in Zeist. Daar staat het Henri 
Dunanthuis, een vakantiehuis 
voor gehandicapten. Samen met 
andere vrijwilligers namen we ze 
mee op vakantie. We maakten 
uitstapjes. We probeerden het 
zo gezellig mogelijk te maken 
voor deze mensen. Er was een 
meisje dat verlamde armen en 
benen had. We namen haar 
gewoon op de arm en droegen 
haar overal heen. Er was een 

heel mooi verlamd meisje. Ze 
kon niets. Ze vond het heerlijk 
als ik haar zo nu en dan op de 
rug krabde of in het haar. Ik lach 
nu nooit meer, maar toen heb ik 
ècht gelachen. We maakten de 
raarste grappen. 

Van Oudehaske naar Zwolle
In het gebied waar zuster Sijts-
ma werkte, werd de ruilverkave-
ling doorgevoerd. Het betekende 
dat al de oude huisjes afgebro-
ken werden. Er kwamen nieuwe 
boerderijen voor in de plaats. Het 
achterland werd ontsloten. Zus-
ter Sijtsma zocht ander werk. Ze 
ging naar Zwolle, waar ze assi-
stent-leidster van de kraamzorg 
werd. Na een jaar solliciteerde 
ze naar Buitenpost”.

Wilt u nu iets vertellen over uw 
tijd in Buitenpost?
“In Buitenpost moest ik zuster 
Anne Tilma opvolgen. Dat was 
moeilijk. Zij hoorde echt in de 
gereformeerde kerk thuis, ik 
minder. Daardoor werd ik niet 
meteen geaccepteerd. Toen 
ik hier kwam, werkte dokter 
Veldhuis hier nog. Ik heb zijn 
afscheid meegemaakt, toen hij 
naar Zuid-Afrika vertrok. We 
hebben voor hem gezongen, 
verkleed als negertjes en er 
was een muziekkorps dat Sarie 
Mareis speelde. Daarna kwam 
dokter Venema. Ik zie hem daar 
nog staan bij zijn installatie, 
samen met zijn vrouw. Dokter 
Venema zorgde altijd voor een 
goede sfeer, hij was een leuke 

man: fl uitend kwam hij binnen, 
pijpje in de mond. ‘Ik rijd ’s 
morgens eerst een eindje om’, 
zei hij altijd, ‘en dan zet ik een 
muziekje op’. Ik moest de zorg 
op mij nemen voor mensen, die 
het niet zelf konden, bijvoor-
beeld voor de dames Hamstra, 
Ypkje en Doutsje. Ze woonden in 
de Kerkstraat op de plaats waar 
nu de bibliotheek is. Zij konden 
zichzelf niet redden. Aan de Âlde 
Dyk woonden Markus en Markus’ 
Detsje. Ze sliepen in de bedstee, 
de aardappels lagen eronder. 
Toen Markus ziek werd, kreeg 
hij een Groenekruisbed om op te 
liggen. Markus haalde wel meer 
spullen van het Groene Kruis: 
met een po achter op de fi ets 
fi etste hij door het dorp. Dikwijls 
ging ik ook naar de gebroeders 
Heidbuurt in de Stationsstraat. 
Zij hadden een klein winkeltje 
waar je sigaretten en snoepjes 
per stuk kon kopen. Hun zuster 
woonde bij hen. Zij kleedde zich 
steeds maar aan, de ene laag 
over de andere, ze deed nooit 
kleren uit. Ik herinner me ook 
nog hoe ik midden in de nacht 
wakker gemaakt werd – ik 
woonde in het Groene Kruisge-
bouw. Het was een oude man, 
die helemaal overstuur kwam 
vertellen dat zijn vrouw overle-
den was. Bij nacht en ontij ben 
ik er uit geweest. Dan haalde 
ik de begrafenisondernemer 
Kooistra van de Trekweg. Samen 
troffen we de vreselijkste situa-
ties aan. Ik had hier een vriendin 
– Sietske Zuidersma- zij was ge-
zinsverzorgster. We konden sa-
men heel goed opschieten. We 
hebben veel aan elkaar gehad. 
Ik heb hier hard gewerkt, niet 
alleen in het dorp zelf, maar ook 
in Gerkesklooster, de Mieden, 

Reahel. Soms moesten mensen 
uit het land gehaald worden om 
gewassen te worden. Hun eigen 
kinderen wilden dat niet doen. 
Maar ik zei: ‘Jullie moeten heit 
en mem zélf wassen, ik doe het 
niet’.  Dat was in mijn veertiger 
jaren, van 1965 tot 1970. Toen 
de kinderen mij beppe begonnen 
te noemen, dacht ik: zover is het 
nog niet, weg wezen. Ik wil eerst 
nog iets anders”. 

Wat bent u gaan doen?
“Ik deed een directiecursus 
(eerst had ik al een cursus pedi-

cure gedaan) – in die tijd rezen 
er tal van bejaardenhuizen uit 
de grond. Ik werd directrice van 
Saksenoord in Franeker. Daar 
werkten 30 man op 150 bewo-
ners. Na Franeker ben ik nog 
tien jaar directrice van het be-
jaardenhuis in Weidum geweest. 
Dat was een mooie tijd. Weidum 
is een gezellig dorp, de mensen 
gaan er goed met elkaar om. 
Ik speelde voor de bewoners 
vaak op mijn accordeon en dan 
zongen we met elkaar. In Bui-
tenpost noemden ze me beppe, 
maar hier zeiden ze: mem. Maar 
er gebeurden ook nare dingen. 
Er woonde een meneer in ons 
huis, die een beetje anders was 
dan de anderen, Hij sprak ook 
Nederlands. Op een keer liep hij 
langs me in de gang en hij zei: 
‘Dag directrice’. De volgende dag 
vond ik hem dood in zijn stoel. 
Hij had zichzelf van het leven 
beroofd. Dat was verschrikkelijk. 
Ik woonde intern in het huis en 
ik werd er dus altijd meteen bij-
gehaald als er iets niet goed was. 
Er was iemand gestorven, terwijl 
hij in zijn rolstoel bij het biljart 
zat. ‘Kom gauw, kom gauw’, 
riepen ze. Ik reed hem zo snel 
als ik kon door de gang naar de 
lift. Gelukkig kwamen we nie-
mand tegen. Deze man was zo 
dik, dat hij in het mortuarium 
uit de kist geknapt bleek te 
zijn. Ik ben veel met de dood 
geconfronteerd geweest”.

Vindt u dat u uw leven goed 
geleefd hebt?
“Ik heb met plezier gewerkt. 
Ik wou verder komen. Ik wou 
leren en mijn streven was iets 
goeds te doen. Ik wou graag 
iets betekenen voor anderen. 
Dat is nu niet meer zo. Ik be-

teken voor niemand wat. Ik wou 
een lieve oude vrouw worden. 
Dat ben ik niet. Niemand heeft 
tijd voor mij. Hier komen geen 
mensen. Als je directrice bent, 
wordt niemand je vriendin. In de 
wijk was dat ook zo, daar kwam 
geen vriendschap van. Nu lees 
ik in de krant wie er gestorven 
zijn. Van veel mensen heb ik nog 
een foto. Elke week stuur ik een 
kaart naar de familie van een 
overledene. Ik ben alleen. Dat 
moet ik accepteren”.

Wilde u niet in Weidum blijven?
“Op mijn 60ste werd ik afge-
keurd. Ik dacht: ‘Ik ga terug 
naar Buitenpost, daar woont 
Sietske’. Ze had een huis ge-
kocht aan het Parcours, later 
ging ze aan de Zeilen wonen. 
Ik kon een huisje huren aan de 
Troelstralaan. In het weekend 
bezocht ik haar veel. Door de 
weeks maakten we wel eens een 
ritje. Zij kende alle kleine weg-
getjes in de omgeving. Sietske 
was een natuurmens en ze schil-
derde. We zijn samen met het 
vliegtuig naar Spanje geweest 
en we gingen ook wel met mijn 
auto op vakantie. Dan zaten 
we te zingen. Ze kreeg MS. Ik 
heb haar geholpen, tot ze naar 
Berchhiem moest, waar ze nog 
een jaar geweest is. Ik ben met 
haar meegeweest toen ze een 
grafsteen kocht: een bijzondere 
steen met een vogeltje erop. Ze 
bestelde er twee. ‘Wil je bij me 
komen liggen als het zover is?’ 
vroeg ze. Vier jaar geleden is 
Sietske overleden. Sietske is er 
niet meer, mijn broer is weg, ik 
heb niemand meer. Ik kan mijn 
verhaal niet meer kwijt”.

“...ze sliepen in de bedstee, de aardappels lagen eronder...”

Zuster Sijtsma,
wijkverpleegkundige in ons dorp van 1965-1970
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Wenst u prettige kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar!

  www.autobedrijf-kazemier.nl

nieuw binnen: 
1995 VW Polo 1.3, benzine, blauw metallic, 
107.000 km, � 2950,- / 1997 Citroën Xantia 
1.8, benz. antraciet met., 135.000 km, airco 
� 2650,- / 1996 Renault Twingo 1.2, benzine, 
160.000 km, blauw � 2650,- / 1994 Mitsubishi 
Lancer 1.6, op lpg, nieuwe apk, 4 drs, netjes, 
� 1450,- / 1993 VW Vento 1.8, benzine, 4drs, 
gl uitvoering, stuurbekr. centr.verg. � 2150,- 
/ 1995 Opel Vectra 1.7 td, 4drs sedan, mooie 
diesel, st.bekr. � 2150,-/ 2000 Opel Corsa 1.7, 
diesel, 5 drs 170.000 km, nieuwe apk, � 3450,-

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
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Voor een heleboel turnsters en 
twee turners van gv MAAS was het 
op 19 november een spannende 
dag. Naast een thuis wedstrijd tur-
nen, voor velen hun 1ste keer, ook 
nog de intocht van sinterklaas in 
het dorp. Het programma was door 
de strakke leiding op tijd afgelo-
pen, zodat de meesten op tijd zijn 
om de Goed Heiligman te begroe-
ten. Twee jongens doen voor het 
eerst mee en gaan gelijk met een 
1ste en 2de prijs mee. Erik Postma 
en Ruben Wiersma turnen beide 8 
jarige niveau 12. Erik werd 1ste met 
26.30 pnt. en Ruben met 25.10 
2e. Bij meisjes 8 jarigen niveau 
15 werd Nynke Walinga 2e met 
25.30 punten. In deze zelfde groep 
werd Inge Steigstra 8e, Rommy 
Hoekstra 9e en Andrea Dalstra 
16e. bij 8 jarige niv. 17 werd Wieke 
Wiersma 13e. Bij 8 jarige niv. 16: 3e 
plaats voor Henriëtte Hiemstra een 
7e plaats voor Dianne Schootstra 
en Josefi en Kooistra werd 10e. 
Nynke v/d Woude werd 5e bij pup 

1 niv. 17. Hilly Kloosterman 12e bij 
instap niv. 15.
In instap niv. 16 deden drie van 
MAAS mee. Anneke Pol werd 8e, 
Renate Jagersma 11e en Henrieke 
Krijgsheld 12e. Tanja Zheng werd 
in haar categorie pup 1 niv. 16 
keurig 5e.
Anita Mulder werd 12e in niveau 15 
pupil 2. Marieke de Vries werd 5e in 
pupil 1 niveau 15. Marije Jagersma 
deed pupil 2 niv. 16 en eindigde als 
12e. Bij jeugd niveau 17 werd Jan-
nicke van der Til 2e en Annemarie 
Scholtens 3e.
Jeugd niv. 16 daarin werd Marjan 
Bos 11e en Reina Kooistra deed 
jeugd niv. 15 en werd 19e.
Soms lijkt her raar als je 12e bent 
geworden. Maar als er dan 30 kin-
deren in die categorie meedoen is 
het juist heel erg knap. Op www.w
ebsitemaker.kennisnet.nl/gvmaas 
staan alle uitslagen van de leden. 
Iedereen heeft zijn en haar best 
gedaan en dankzij hun inzet houdt 
gv MAAS de nodige medailles.

Het kwam ons ter ore dat dorpsgenoot Ljibbe 
Postma al vanaf zijn kinderjaren een fana-
tieke verzamelaar is, vooral van stripboeken. 
Hoewel Ljibbe niet echt stond te juichen, 
wilde hij ons toch wel iets over zijn verza-
melhobby vertellen. 

“Ja, stripboeken hebben mijn voorkeur. De we-
reld van het stripverhaal is voor veel mensen een 
stukje nostalgie vanuit hun kinderjaren. Toen ik 
een jaar of 6 was logeerde ik bij een tante en daar 
hadden ze stripboeken. Dit maakte op mij indruk. 
Kort daarna kreeg ik zelf mijn eerste boek. Ik weet 
het nog als de dag van gisteren. De titel van het 
boek zit nog diep in mijn geheugen gegrift, het 
heette ‘De Zilveren Vlam’ en is getekend door Paul 
Cuvelier. Later zou blijken dat dit waarschijnlijk het 
begin geweest is van mijn verzamelwoede, die zo 
rond 1980 echt is begonnen. 

Eerst ging mijn belangstelling uit naar het verza-
melen van postzegels maar door het stripboekvi-
rus heb ik hiervoor geen interesse meer. Mijn grote 
favoriet was destijds Tex Willer, een cowboystrip 
die speelde in Amerika en Canada. Avontuur, 
maar ook historie. Die combinatie maakte deze 
stripverhalen zo mooi. Bij het verzamelen gaat 
het vooral om het ‘hebben’. Ik koop wel stripboe-
ken, maar verkoop ze niet. Hooguit ruil ik dub-
bele exemplaren. Heel af en toe gebeurt het dat 
ik er eentje koop die ik al heb. Maar meestal heb 
ik wel goed in beeld of een boek al ergens in één 
van mijn negen kasten staat. Om ze gemakkelijk 
terug te kunnen vinden heb ik mijn boeken een 
paar jaar geleden op alfabetische volgorde gezet. 
Volgens mijn ruwe schatting zijn het er wel 8.000 
stuks. Maar het kunnen er net zo goed meer zijn. 
De hele zolder is er mee gevuld, dus dan moet je 
er wel een systeem in aanbrengen. Het aanvullen 
van mijn verzameling doe ik door er regelmatig 
met mijn broer op uit te trekken en te snuffelen bij 
stripboekenhandels, op vlooienmarkten, veilingen 
en in winkels van tweedehandse boeken. Hij heeft 
bijna dezelfde hobby als ik, al gaat zijn voorkeur 
uit naar het verzamelen van  plaatjesalbums zoals 
van Verkade en Flipje, etc. Jaarlijks bezoeken wij 
ook in Deventer de grootste openlucht beurs voor 
boeken in Europa. Veel mensen lazen vroeger 
strips, maar gooiden ze daarna weg. Gelukkig zijn 
er ook mensen die ze in een doos stoppen, jaren-
lang op zolder laten staan en ze uiteindelijk naar 
de rommelmarkt brengen. Daar kan ik dan weer de 
exemplaren uit vissen die ik nog niet heb. Het oud-
ste stripboek die ik heb dateert van voor de oorlog 
en de Vlaamse serie van Eric de Noorman uit 1960 
heb ik zelfs kompleet. Dat aankopen soms ook 
leuk kunnen zijn blijkt wel uit het feit dat ik ooit 
voor twee kwartjes op een rommelmarkt een strip-

boek heb gekocht en de cataloguswaarde door de 
beperkte oplage nu rond 125 euro bedraagt. Door 
de grote belangstelling moet je voor zeldzame 
exemplaren op veilingen thans diep in de buidel 
tasten. Vorige maand was er nog een veiling van 
striphelden in het  Stripmuseum in Groningen. De-
len uit het Nederlands oeuvre die onder de hamer 
kwamen waren o.a. Eric de Noorman van Hans 
Kresse, Tom Poes van Marten Toonder en Dick Bos 
van Alfred Mazure. Vooraf was volgens de pers al 
duidelijk dat de prijzen behoorlijk hoog zouden op-
lopen en om niet in verleiding te komen heb ik dan 
ook alleen maar een van de kijkdagen bezocht. De 
strips waar mijn voorkeur naar uit gaat moeten 
mij aanspreken op basis van nostalgie, tekeningen 
en het verhaal. Van de huidige moderne tekenaars 
ben ik een fan van Peter van Straaten. Hij kan in 
een tekening en bijbehorende tekst een situatie 
schetsen waarbij vooral de gedragspatronen van 
mensen een rol spelen. Verder verzamel ik graag 
curiosa van stripfi guren die in de loop der jaren 
zijn verschenen zoals speldjes, sleutelhangers, 
puzzels en allerhande gebruiksvoorwerpen van 
Ollie B. Bommel, Tom Poes, Donald Duck tot smur-
fen. Het zijn te veel om op te noemen. Ook op Bali-
nees houtsnijwerk ben ik verzot. Ik moet erg alert 
zijn, voor dat ik het weet is mijn huis te klein voor 
al deze zaken. Ik kweek ook nog graag bepaalde 
soorten planten en die moeten winters ook vorst-
vrij worden ondergebracht. Naast mijn werk op 
het bedrijfsbureau van de VROM-Inspectie Noord 
in Groningen sport ik ook nog graag. Al met al heb 
ik een druk bestaan. Maar ik maak zoveel mogelijk 
tijd vrij voor mijn passie die ik zelf als zeer boeiend 
omschrijf. (foto: redactie)

Een zolder propvol stripboeken

Kinderkring en kindergespreksgroep 
bij de Doopsgezinde gemeente
Tijdens de kerkdienst van de doopsgezinde gemeente aan de Julianalaan 
is er voor kinderen vanaf 4  tot en met 10 jaar een kinder-kring. In dit uur 
worden er liedjes gezongen, een verhaal uit de bijbel verteld of bekeken 
op video. In januari beginnen we met het bijbelverhaal over Jezus die mee 
gaat naar de tempel in Jeruzalem. Na het verhaal gaan de kinderen aan 
het werk. Er wordt gekleurd, knutselwerkjes gemaakt of er wordt een spel 
gespeeld. Op zaterdag 28 januari organiseren we een gezellige gourmet 
en disco avond. Denkt u dat dit ook iets is voor uw kind en wilt u meer 
weten? Neem dan contact op met Alie Schootstra, tel. 542362.

Naast de zondagsschool is er de kinder-leergroep. Hieraan nemen kinde-
ren deel van 11 jaar en ouder. De bijbel die de kinderen bij hun afscheid 
van de zondagsschool hebben gekregen, wordt nu opengeslagen. Zij 
leren waar ze de verschillende bijbelboeken kunnen vinden en er worden 
eenvoudige teksten en verhalen gelezen. Naar aanleiding daarvan wor-
den gesprekken gevoerd. Van belang is dat er een verband wordt gelegd 
tussen het bijbelverhaal en de eigen belevingswereld van de kinderen. 
Ondanks dat er (gezien de leeftijd), meer aandacht is voor het opdoen 
van kennis, wordt de belevingskant niet vergeten. In deze donkere, soms 
angstig makende wereld, proberen wij de kinderen in een sfeer van ge-
borgenheid en liefde iets te laten leren én ervaren van de verbondenheid 
met elkaar en met God. De kinderleergroep komt om de twee weken bij-
een in de Doopsgezinde kerk, Julianalaan 12a, op de zondagmorgen van 
10 -11 uur. Denkt u dat dit ook iets is voor uw kind en wilt u meer weten? 
Neem dan contact op met Willemke de Jong, tel: 450361.

Turnwedstrijd MAAS

Het eerste elftal van Voetbal Vereni-
ging Buitenpost werd vorig seizoen 
kampioen en promoveerde naar de 

2e klasse. Ervaring leert, dat het seizoen na een promo-
tie altijd lastig is. Alle betrokkenen mikken hun pijlen op 
handhaving. Zo ook Buitenpost 1, maar dit team doet 
het zo goed in de hogere afdeling dat het team nu op 
de derde plaats (van boven) staat. Aanleiding voor de 
redactie er eens een kijkje te gaan nemen.
Wanneer kun je dit beter doen dan op een trainings-
avond. Tweemaal in de week wordt er getraind. Na een 
afspraak te hebben gemaakt met de trainer togen wij 
naar sportpark ‘de Swadde’ om hen gade te slaan. Hal-
verwege de training was het merendeel van de selectie  
druk bezig met het ‘afwerken’ op doel. Direct viel de 
betrokkenheid bij elkaar op. Ieder raak schot werd luid 
bejubeld door de rest van de selectie, terwijl de missers 
werden ondersteund door opbeurende kritiek van trainer 
en medespelers. Enthousiaste jongelui die uitstraalden 
dat zij voor elkaar door het vuur gaan. Toen de training 
eindigde in een onderling partijtje vlogen de spaanders 
er vanaf en zagen wij een paar fraaie reddingen van 
Johannes, de stijlvolle goalie, mooie treffers waaronder 
die van Astrit, die hoog boven de verdediging uittorende 
en met een ferme knik van zijn hoofd de bal het doel in 
joeg!
Dit alles onder de bezielende leiding van trainer Jan Dou-
ma, die tijdens zijn actieve voetbalcarrière van  1985 tot 
en met 1988 bij het Leeuwarder Cambuur speelde. De 
42 jarige trainer is aan zijn 4e seizoen bij Buitenpost be-
zig. Door te drukke werkzaamheden als commercieel di-
recteur bij een automatiseringsbedrijf stopt hij eind van 
dit seizoen en gaat er in ieder geval een jaartje tussen-
uit! Zijn opvolger is echter al bekend in de persoon van 
Harrie Dijkstra, oud-speler met een jarenlange ervaring 

in het eerste elftal. Continuïteit is dus al zeker gesteld.
De 30-jarige Ronnes Bloembergen, de aanvoerder, (ge-
middelde leeftijd 23 jaar), maakt al vanaf zijn 17e jaar 
deel uit van het eerste. De eerste stappen op voetbal-
gebied zette hij bij de jeugd van Hardegarijp, voordat 
hij naar ons dorp verhuisde. Het kampioensteam moest 
helaas afscheid nemen van een viertal vaste krachten. 
Doorstroming uit het 2e team volgde. Dat ‘de nieuwen’ 
als volwaardige spelers zijn geaccepteerd is wel duidelijk 
als je met de meeste jongens van de selectie aan de 
praat raakt. Douma benadrukt dat de hele selectie (van 
20 spelers) verantwoordelijk is voor de goede resultaten 
van de laatste paar jaar en niet alleen de vaste kern van 
het basisteam. Alle spelers, op één na, komen uit het 
eigen dorp en zij vormen een eenheid die er zijn mag. 
Dat er niet alleen over voetbal gepraat wordt bleek wel 
uit een gesprek na de training. Een onderwerp over bij-
voorbeeld racisme werd fanatiek besproken. Tekenend 
is, dat er altijd wel medespelers zijn die nieuwkomers in 
de selectie binnen de kortste keren op hun gemak weten 
te stellen. 
Het team vormt een goed collectief, de saamhorigheid 
en werklust zijn groot. Het scoren gaat gemakkelijk  
waardoor het zelfvertrouwen toeneemt. In deze nieuwe 
klasse zijn alle teams aan elkaar gewaagd. Het kan zo 
maar gebeuren dat de laatst geplaatste van de eerste 
geplaatste wint. Streekderby’s zijn aan de orde van de 
dag en dat dit ook de bezoekersaantallen doet toenemen 
is een plezierig gevolg. De laatste wedstrijd vóór de win-
terstop zou worden gespeeld op zaterdag 10 december 
in Kollumerzwaag tegen Friese Boys. De altijd positieve 
aanvoerder Ronnes wist de uitslag van deze wedstrijd 
tegen vóóraf al te voorspellen. In de kantine na de laat-
ste training wist hij ons al mede te delen dat het wel 
een nulletje of drie zou worden. Helaas kunnen wij u 

niet vertellen in hoeverre Ronnes een juiste voorspelling 
deed, want de wedstrijd werd afgelast! Maar we blijven 
het in de gaten houden. Vooral nu het de club zo goed 
gaat (ook het 2e team timmert goed aan de weg!) zijn 
de bezoekersaantallen toegenomen. Een vaste kern van 
ongeveer 35 supporters begeleidt het team zelfs tijdens 
al haar uitwedstrijden.

Een foto in de vorige editie van de Binnenste Buitenpost 
toonde een foto van het eerste team uit 1930. De V.V. 
Buitenpost werd offi cieel op 1 mei 1942 opgericht (een 
oorlogskindje dus) en heeft nu ruim 300 leden. Zes-
tien jeugdteams en zeven seniorenteams spelen in de 
diverse competities. Er is ook een zondagafdeling met 
slechts één team in de competitie (de oudere garde); 
vroeger was dat precies andersom; toen was het aan-
tal deelnemende teams aan de zondagcompetitie in de 
meerderheid. De donderdagtraining wordt bezocht door 
de selecties van het eerste en het tweede team. Na die 
training komen alle spelers bijeen in de kantine en wordt 
de week doorgenomen. Dat gezelligheid dan troef is, 
laat zich raden. Als het eerste team een afspiegeling is 
van de gehele vereniging (en waarom niet!) dan mogen 
trainers, elftalbegeleiders en bestuur zich gelukkig wa-
nen, want het is een goed stel die voetbaljongens van 
het eerste.

Bijschrift bij de foto : De selectie van Buitenpost 1 die 
het deze eerste seizoenshelft zo goed doet.

Goed stel, die voetballers van het eerste



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

Al druk bezig met de voorbereidingen 
voor de wintersport?
Nu bij V&B Sport

bij aankoop van een winterjas:
skibroek 50% korting!

* skipulli’s: 2 voor 15,95 *

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...



Middenstandsvereniging
BUVO

wenst iedereen 
prettige kerstdagen en
een voorspoedig 2006

Enitor is pionier op het gebied van specialistische 
kunststof profi elen. Meer dan 65 jaar ervaring en 
know-how, inventiviteit en praktisch toegepast 
marktpartnership staan garant voor een reputa-
tie in binnen- en buitenland. 
Enitor ontwikkelt en produceert kunststof 
(half)fabrikaten voor vele takken van industrie, 
volgens de meest complexe specifi caties en met 
de kleinste toleranties door middel van extrusie, 
co-extrusie en tri-extrusie.
Enitor is onderdeel van de Engelse multinational 
Filtrona PLC en is een groeiend bedrijf met op dit 
moment ca. 200 medewerkers.
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Op zaterdag 24 december zal een 
shantykoor uit Surhuisterveen bij de 

bibliotheek in de Kerkstraat optreden. 
Het zal de verlichte winkelstraat een 

bijzondere Kerst-tintje geven!



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 20 januari 2006.

Hoe werkt de puzzel?
Bovenstaande 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.

Oplossing prijspuzzel november
Door een onvoorziene fout was de vorige puzzel niet op te lossen. 

Onze excuses hiervoor, wij hopen dat u deze nieuwe puzzel met plezier gaat maken 
en zien de oplossingen graag tegemoet.

Hm, wat moest ik dit jaar beslist 
niet vergeten? O ja, lid worden, 

maar waar ook weer van?
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Jelkje Kloosterman verzamelt kerststallen Tuinbeleven

Wat een jaar, een jaar van veranderingen bij ‘’De 
Kruidhof’’.

Het 75-jarige jubileum
In 2005 vierde ‘De Kruidhof’ haar 75 jarige jubileum. De in 1930 
opgerichte proeftuin is uitgegroeid tot één van de belangrijke toe-
ristische attracties van Noordoost Friesland. Met tal van activiteiten 
hebben we dit jaar gevierd dat de ‘kruidentuin van Buitenpost’ al zo 
lang mocht bestaan, we gaan voor nog eens 75 jaar..!

Van ‘School en Beestjestuin’ naar ‘Avonturentuin’
Ook veranderingen rondom de school- en beestjestuin. De tuin die 
een belangrijke plaats innam toen ‘De Kruidhof’ nog het NME (na-
tuur en milieu educatie) punt in de gemeente was. De tuin was aan 
verandering toe. Kinderen vonden het niet een tuin om lekker in te 
spelen. Met de hulp van De Kinderraad werd er een nieuw ontwerp 
gemaakt. De werknemers van ‘De Kruidhof’ maakte er een team-
buildingsdag van om de ‘School en Beestjestuin’ om te toveren tot 
de ‘Avonturentuin’. Op 9 juni 2005 was het grote moment aange-
broken om de tuin offi cieel te openen, dit onder grote belangstelling 
van de lokale media. Er is ruimte genoeg om met water te spelen, 
verstoppertje te spelen of naar verhalen te luisteren. Een deel van 
de tuin is ingericht om de zintuigen te prikkelen. Planten om te 
proeven, te voelen en zelfs te horen. Woensdag 15 juni was er een 
kindermiddag met het thema ‘heksen’, een middag waarop zo’n 
honderd kinderen op af kwamen. De dag werd in het kader van de 
opening van de nieuwe Avonturentuin georganiseerd. Er werd er 
een heksenplantenroute ontwikkeld, interessant voor kinderen en 
volwassenen. Kinderen konden met een verhalenvertelster de tuin 
door op zoek naar het heksje met het blauwe haar en Monseigneur 
Courgette. 

Een nieuwe bedrijfsleider
In november kwam onze nieuwe bedrijfsleider  Jan Willem Zwart. 
Een buitenposter, die al jarenlang actief is binnen ‘De Kruidhof’ als 
vrijwilliger en als imker. Een gemotiveerde en gedreven bedrijfslei-
der, met ruime kennis van en hart voor ‘De Kruidhof’. ‘De Kruidhof’ 
ziet vol vertrouwen uit naar seizoen 2006.

IJstijdenmuseum
De laatste en misschien wel de grootste verandering bij ‘’De Kruid-
hof’’, de komst van het IJstijdenmuseum. De naam zegt het al, een 
museum met een groot aanbod van stenen uit de ijstijd. Het IJs-
tijdenmuseum wordt archeologisch steunpunt en heeft naast een 
bijzondere collectie te tonen stenen en fossielen ook veel kennis in 
huis. De uitbreiding van ‘De Kruidhof’ met nog een museum ver-
sterkt de toeristische waarde van dit bijzondere stukje Buitenpost. 
‘De Kruidhof’ is blij met deze ontwikkeling en kijkt uit naar een 
goede samenwerking en een succesvol 2006.

Wij wensen iedereen alvast goede feestdagen en 
een kruidig 2006 !

Drie keer is scheepsrecht
Twee maanden geleden stond er een foto in deze krant van Bram 
Schievink. In het bijschrift stond, dat zuster Sijtsma de foto genomen had. 
Een maand later meende Jannie Jensma te kunnen melden dat Reinder 
Witvoet de foto gemaakt had. Zuster Sijtsma heeft de foto gemaakt toen 
ze Bram Schievink opzocht in zijn woonwagen. Dat was omdat dokter 
Veldhuis haar dat gevraagd had. ‘Bram had zwarte handen en was zwart 
van het roet van de petroleumkachel en –stellen. Hij moest gewassen 
worden, maar er was daar geen water. We hebben hem naar het 
Stadsziekenhuis in Leeuwarden gebracht.  Ik heb nóg een foto gemaakt. 
Kijk maar.’ Zuster Sijtsma laat de bijgaande foto zien. Bram houdt een 
portret in zijn handen: dat is zijn vrouw, zij moest mee op de foto! En 
wat betreft de foto van Reinder Witvoet: hij heeft ook een foto van Bram 
Schievink gemaakt. Op die foto heeft Bram een pijpje in zijn mond. Meer 
over zuster Sijtsma in het interview van deze maand.

Ook zonder het huisnummer 
te weten, had ik het huis 
van Jelkje Kloosterman wel 
gevonden: even over het 
spoor in de Jeltingalaan zal 
de mooie kerstgroep in haar 
voortuin elke voorbijganger 
meteen opvallen. ’s Avonds 
wordt hij zelfs verlicht. “Er 
komen wel eens kinderen 
bij kijken, maar ik kan hem 
gelukkig gewoon buiten 
laten staan; alleen op oude-
jaarsdag haal ik hem naar 
binnen.” Het overgrote deel 
van de verzameling staat 
vanzelfsprekend in huis.

“Een jaar of tien geleden kwam 
ik eens bij dominee Oomens 
in de pastorie en zag daar zijn 
verzameling kerststallen. Ik 
vond dat ze precies uitdrukten 
wat Kerst voor mij betekent en 
toen leek het me wel wat om ze 
ook te gaan verzamelen. Ik ben 
gereformeerd opgegroeid dus ik 
had van huis uit geen affi niteit 
met beelden. Maar ik heb ook 
nooit veel met een kerstboom 
gehad; een kerststal heeft voor 
mij nu meer betekenis.”

De collectie groeide in het begin 
snel. Jelkje kocht veel op rom-
melmarkten en in de Wereldwin-
kel. Dat leverde soms exotische 
exemplaren op uit bijvoorbeeld 
Chili en Afrika, want elke kerst-
stal draagt de cultuurkenmerken 
van het land waar hij gemaakt 
is. Er zijn ook artistieke bij, 
zoals één gemaakt in matglas 
en een andere, die  gestileerd 
is uit één stuk keramiek. Eén is  
uniek: die heeft geen herders, 
maar herderinnen. De allerklein-
ste stal is ongeveer zo groot 
als een eendenei! Nog steeds 
koopt Jelkje er iedere Kerst wat 
nieuws bij, maar wordt wel wat 
kieskeuriger. Liever spaart ze 
een jaar voor één dure, maar 
mooie groep, dan dat ze iets 
goedkopers aanschaft van der-
tien in een dozijn. Er is geen 
stijl of periode die haar voor-
keur heeft. Het gaat erom, de 
verscheidenheid te laten zien; 
ze koopt daarom ook wel kitsch. 
Wel vindt ze het ene exemplaar 
mooier dan het andere. Haar 
mooiste is, toevallig of niet, 
ook de duurste. “Ik vind hem zo 
mooi, omdat de gezichten en de 
kleuren heel mooi zijn en omdat 
hij zo groot is: er zijn veel mens-
fi guren, schapen en zelfs een 
herdershond en een kameel bij. 
Ik vind niet dat al die fi guren de 
aandacht afl eiden van de kern, 
de heilige familie. Ze horen er 
gewoon bij, anders vind ik het 
een beetje kaal. In Frankrijk zie 
je pas uitgebreide kerststallen: 
daar wordt een heel dorp om de 
stal heen gegroepeerd.” Volgens 
een voorzichtige schatting bezit 
Jelkje nu zestig kerststallen. Die 

staan niet allemaal in de huiska-
mer, de meeste staan op zolder. 
“Aan de ene kant is dat wel jam-
mer. Sommige zie ik zo weinig, 
dat ik bijna vergeet dat ik ze 
heb. Aan de andere kant zou ik 
ze niet altijd om me heen willen 
hebben: het hoort echt bij Kerst. 
Ik zoek elk jaar wat anders uit 
om in de kerstperiode uit te stal-
len. Ik probeer ook altijd om er-
gens in het dorp wat neer te zet-
ten, dit keer in de Boelensfl at. 
Er zijn ook exposities geweest 
in het Academisch Ziekenhuis in 
Groningen, in Talma Sionsberg 
en hier in het gemeentehuis. 
Ik wil niet evangeliseren, maar 
ik vind het fi jn om mijn spullen 
aan de mensen te laten zien, ik 
wil altijd graag iets moois met 
iemand delen. Ik maak zichtbaar 
wat Kerst voor mij betekent, in 
alle verscheidenheid. Je loopt 
natuurlijk wel altijd een risico 
met je mooie maar breekbare 
beelden. Ik heb een  dure stal  
die ik alleen meeneem als hij 
achter glas kan”.

De eerste tentoonstelling was 
samen met ds. Oomens in It 
Koartling, op de Kerstmarkt. 
“We moesten toen echt ons 
best doen om de sfeer van de 
soos te veranderen in die van 
een kerststal. Er ging een heel 
pak stro over de vloer en het 
biljart! Er kwamen veel positieve 
reacties; het sprak blijkbaar 
mensen aan. Voor hen was dit 
‘echt kerst’.  Het is intimiteit en 
romantiek en daar mag je best 
één keer per jaar bij stilstaan. 
Hoe geromantiseerd het ook is, 
toch is zo’n kerststal met een 
paar lichtjes erin sober vergele-
ken bij de overdadige verlichting 
die je nu buiten steeds meer 
ziet. Ik vraag me wel eens af 
waarom de mensen daarvoor 
kiezen. Heeft het te maken met 
de bedreigende maatschappij en 
het wereldgebeuren?  Misschien 
is het wel heel donker voor 
mensen dat ze zoveel kunstlicht 
nodig hebben. De werkelijkheid 
rond het kerstverhaal, met de 
kindermoord er meteen achter-
aan, was helemaal niet zoet. De 
echte kerstsfeer moet toch van 

binnenuit komen. Dan kan bij-
voorbeeld een kerstnachtdienst 
in een kale sporthal, niet erg 
sfeervol, toch betekenis hebben. 
Al vind ik het wel erg leuk dat we 
met de evangelisatiecommissie 
van de PKN-kerk dit jaar iets 
buiten doen met fl uitspelers, 
echte schapen en herders, die 
de mensen op straat naar de 
kerstnachtdienst begeleiden. Zo 
kunnen we hopelijk veel mensen 
bereiken. In de toekomst zou ik 
graag nog eens een kerstspel 
willen met mensen van de Krite. 
Een levende kerststal! Ik mag 
ook graag kerstverhalen lezen 
en verzamelen. Op mijn werk, 
bij dementerende ouderen, lees 
ik deze verhalen rond Kerst wel 
eens voor. De mensen voelen 
vaak haarfi jn aan waar het om 
gaat. Zo kun je wat meegeven, 
anders dan je volgens de tradi-
tie hoort. Ik kan zelf ook weer 
inspiratie halen uit mijn werk. 
Het begint al bij het fi etsen van 
en naar het werk: dat stimuleert 
mijn creativiteit, maar ook de in-
spiratie voor waar je mee bezig 
bent in je leven. Een kantoor-
baan kan dat niet voor mij doen: 
ik wist al van jongs af aan dat ik 
met mensen wilde werken”.

“Ik moet wel oppassen dat ik 
niet te hard ga, want die neiging 
heb ik. De laatste jaren ben ik 
gauwer door mijn energie heen. 
Daarom gaan mijn man en ik 
regelmatig samen een tijdje 
naar het klooster. Het zijn be-
zinningsmomenten die je nodig 
hebt in dit drukke bestaan en 
deze drukke maatschappij. Een 
aantal jaren geleden ben ik in 
Roemenië geweest. De Grieks-
orthodoxe kerkkunst spreekt me 
sterk aan. Ik kan erg genieten 
van wat een ander maakt, zoals 
van houtsnijwerk hier aan de 
muur, van het hoofd van Chris-
tus met de doornenkroon. Ik heb 
zo een heel hoekje, met iconen 
en een grote rozenkrans. Ik vind 
dat gewoon mooi, die katholieke 
dingen bij elkaar. Misschien is 
het wel zo dat het op een mooie 
manier zichtbaar maakt wat 
voor mij belangrijk is.”

Opromming  door Janne Oosterwoud!
By it wurd ‘koarting’ jaget my fuortdaliks it 
útferkeaphormoan troch it bloed. Ik móat yn winkels 
sneupe om foar in prikje wat moais op ’e kop te 
tikjen.

Ik hie gelok. In swarte broek mei stoere bûsen, en 
reade learskes foar heal jild. Se wienen in bytsje krap, 
mar dat soe wol útrinne. Dat sa rekke ik op ’e middei 
oan ’e kuier mei in freondin. ‘Wat sjochst der moai út’, 
sei se. ‘Och, even yn ’e opromming sjoen’, sei ik loswei.

It waard in kuier fan twa oeren. Oars hearlik, mar o 
myn teannen! De lykdoarnen begûnen my te piipjen 
en de hurde rânen by de ankels dienen my wat 
langer wat searder. Dat heale maatsje te lyts briek my 
no soer op.

Thúskommen earst de skuon út. It bloed yn ’e 
sokken. Ik moat se stadichwei mar wat ynrinne. Ik 
doch earst dy fan ferline jier wol wer oan. Dy wienen 
in maat te grut. Je kinne net al te krekt sjen foar heal 
jild.
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Pag. 13

 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 11 januari
Knutselmiddag

voor groep 1 en 2
van twee uur tot half vier; 

entree: � 0,50

vrijdagavond 13 januari
Nieuwjaarstoast 

voor groep 5 t/m 8
vanaf zeven uur; entree: gratis

woensdagmiddag 18 januari
Knutselmiddag 

voor groep 3 en 4
van twee uur tot half vier;

entree: � 0,50

Kinderwerk in 
de maand januari!

De afgelopen tijd wordt regelmatig overlast 
ervaren in de Kerkstraat in Buitenpost. Vaak 
worden de jongeren als probleem gezien. 
Contact tussen de jongeren en andere be-
trokkenen was er tot nog toe nauwelijks. Het 
Achtkant heeft daarom het initiatief genomen 
tot panelbijeenkomsten. Tijdens deze panel 
bijeenkomsten zijn betrokken partijen bijeen 
gekomen om duidelijk te krijgen wat er nu 
eigenlijk in de Kerkstraat aan de hand is en of 
dat opgelost kan worden. Tijdens deze twee 
bijeenkomsten waren naast zes jongeren uit 
de zogenaamde “bankje-groep” ook aan-
wezig: Johan Kootstra (plaatselijk belang), 
Anna Rikst Voolstra van de Gemeente, Jan 
van der Bijl (BUVO),  Bokko Jan Huitema 
(opbouwwerker van Het Achtkant) en Albert 
Koers (jongerenwerker van Het Achtkant).

De situatie:
In de Kerkstraat staan regelmatig jongeren 
bij elkaar, meestal bij het bankje. Door voor-
bijgangers en omwonenden wordt de groep 
bij snel ervaren als bedreigend. Voor een 
deel is dat begrijpelijk, maar voor een groot 
deel ook niet. De panelbijeenkomsten zijn in 
twee sessies gehouden. Tijdens de eerste 
sessie is het probleem gedefi nieerd en zijn 
de oorzaken daarvan besproken. Er is niet 

alleen gesproken over de bedreigende sfeer, 
maar ook de geluidsoverlast, de rotzooi en 
alles waar een groep jongeren mee in ver-
band wordt gebracht. Overigens werd ook 
duidelijk dat de overlast niet alleen door 
deze groep wordt veroorzaakt. Bijvoorbeeld; 
overlast van auto’s kan niet door deze groep 
worden veroorzaakt, omdat ze daar te jong 
voor zijn.

Tijdens de tweede sessie hebben we 
gesproken over hoe we de overlast bij de 
Kerkstraat kunnen oplossen. Er zijn veel 
oorzaken genoemd waardoor de overlast 
is veroorzaakt en er goede oplossingen be-
dacht die de komende tijd onderzocht zullen 
worden. Zo zullen er voor en met de jongeren 
meer activiteiten worden georganiseerd, is 
de jongeren nu duidelijk welke gevolgen hun 
gedrag heeft, zal gekeken worden naar een 
meer “eigen plek”, etc.

Al met al zijn het twee zeer nuttige bijeen-
komsten geweest. Er is in ieder geval contact 
ontstaan tussen de verschillende betrokke-
nen.  Verder is duidelijk dat het een probleem 
van  het dorp Buitenpost is, dat gezamenlijk 
opgelost moet worden!

Jongeren in de Kerkstraat in beeld

- Workshops-
Winterstuk

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

kosten: � �6,50 (incl.materiaal)

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

kosten: � 20,00 (incl.materiaal)

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

kosten: � 18,00 (incl. materiaal)

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

kosten: � 20,50 (incl. materiaal)

Voor informatie en opgave over 
bovenstaande workshops 

kunt u terecht bij:
Elly Kramer, telefoon: 543242

- Cursus -
Vilten van wol

donderdag 16 februari,
tijd: 19.30-21.30 uur, 4 lessen

kosten: � 37,50 (excl. materiaal)

Voor informatie en opgave over 
bovenstaande workshops 

kunt u terecht bij:
Jettie Kronenburg, telefoon: 542024

Veel muziek voor weinig geld
Op 2 december jl. vond in It Koartling het tweede 
popconcert van dit seizoen plaats. Freak beet de spits af 
en trok meteen goed de aandacht. De vreemd uitgedoste, 
zonderlinge muzikanten brachten bijna alle denkbare 
genres ten gehore. Maar dan wel op hun eigen manier. Er 
was niet alleen veel te horen, maar ook veel te zien. De band 

deed zijn naam daarmee zeker eer aan. Als tweede klom 
de band Rhythm & Booze op het podium. De vijf bandleden 
vertoonden hun kunsten op gitaar, bas, toetsen, drums en 
saxofoon. Geen zang inderdaad, maar alles instrumentaal. 
De band speelde voornamelijk jazz, funk en fusion. Dat het 
allemaal goed geschoolde muzikanten waren, was met 
name te horen in de vele solo’s.
Deze concertavond was wederom een bewijs dat er in 
Buitenpost en omgeving nog steeds veel getalenteerde 
muzikanten zijn. De sfeer in It Koartling is ook altijd goed. 
En waar kun je tegenwoordig nog naar een popconcert voor 
maar € 3,--?! Het zijn dan misschien geen beroemde bands 
of artiesten die er optreden, maar de muziek kan minstens 
zo goed zijn.  Voldoende redenen dus voor het Popcollectief 
om ook in het nieuwe jaar weer maandelijks een concert 
te organiseren. De volgende concertavond vindt plaats op 
vrijdag 27 januari. Noteer de datum dus maar vast!

Een gouden jubileum
Het is nog niet eerder in de geschiedenis van 
It Koartling voorgekomen dat er een 25-jarig 
jubileum viel te vieren. Zaterdag 14 december 
viel die eer te beurt aan een vrijwilliger die al 
die jaren, wekelijks plichtsgetrouw beheerder 
Arjen Heidbuurt bijstaat in de zorg voor het 
gebouw aan de Schoolstraat. Tijdens een 
eindjaarsborrel werd Sietze van der Valle 
even in de schijnwerpers geplaatst. Het ver-
slag hiervan kunt u in de rubriek Actief op 
pagina 15 lezen. Een foto in dit blad, samen 
met de oorkonde die hij mocht ontvangen, 
mocht hier niet ontbreken.

De foto van de eerste spade die op 5 december in de grond gezet werd voor de bouw van 
het IJstijdenmuseum op ‘de Kruidhof’, is u vast niet ontgaan. Dit plaatje is vast nieuw wel 
voor u. U ziet een Pomphen Parfi er steen, die oorspronkelijk afkomstig is uit een klein 
gebied bij Oslo. Deze werd tijdens de ijstijden naar onze omgeving meegenomen door 
de ijsmassa’s en uiteindelijk recent bij Sumar gevonden. Deze geologische bijzonderheid 
werd ter gelegenheid van de eerste bouwhandelingen door de secretaris van de Geo-
logische Kring Friesland aangeboden aan IJstijdenmuseum-initiatiefnemer Jan Kloos-
terman. Door het zeldzame karakter van deze steen zal het één van de pronkstukken 
worden in de vitrines. (foto: redactie)

Niet ‘zomaar een steen’
voor het IJstijdenmuseum



kits-stik Vrijdag 9 december kwamen ze voor het 
eerst bij elkaar, de kinderen die deel gaan 
uitmaken van de jeugdredactie van deze 
krant. Van iedere basisschool komen twee 
kinderen, daarnaast nog twee tieners, die 
naar het Lauwerscollege gaan. Ze maakten 
kennis met elkaar en vertelden iets over 
zichzelf. Het werd een gezellig uurtje, 
waarin bleek, dat ze er zin in hebben. 
Aan alle kits uit Buitenpost stellen zij 
zich even voor:

Elleke Rinsma
Ik ben 11 jaar en zit in groep 8 van De 
Fontein. Ik heb een grote (Peter) en een 
kleine broer (Simon). Mijn hobby’s zijn 
zwemmen en achter de msn. Ik ben lid 
van de zwemclub en train op woensdag- en 
vrijdagavond en een enkele keer heb ik 
een wedstrijd. Ik heb ook gekorfbald. Ik 
zou het leuk vinden als er in het Kits-stik 
iets zou staan over allerlei sporten, maar 
natuurlijk vooral over de zwemclub en als 
dan Jolanda, Maarten en Klaas worden 
geïnterviewd. Puzzels zou ik ook leuk 
vinden. Het is best cool om in Buitenpost 
te wonen, want dan kun je naar de zwem-
club! Bij het woord jeugdredactie denk ik 
vooral aan interviews. Het lijkt me leuk 
om in de jeugdredactie te zitten, want ik 
wil wel even kijken, of dit bij me past.

Ruurd-Jan Botma
Ik ben 11 jaar en zit in groep 8 van ‘De 
Mienskip’. Mijn hobby’s zijn voetbal en 
koken. ’s Maandag en ’s woensdags train 
ik van 6 tot 7 uur ’s avonds. Buitenpost 
is geen grote plaats, maar er zijn wel 
veel dingen zoals: drie basisscholen, 
twee hogere scholen, een voetbalveld, 
een zwembad en een treinspoor, zodat je 
gemakkelijk met de trein kunt. Het lijkt 
me interessant om in de jeugdredactie te 
zitten, zodat je bijvoorbeeld gaat inter-
viewen. We kunnen elkaar over onze hob-
by’s vertellen, maar ook een puzzel lijkt 
me leuk op het Kits-stik.

Elisabeth de Groot
Ik ga naar ‘de Lichtbron’, heb 1 broer en 
2 zussen. Op woensdag en donderdag turn 
ik, dat vind ik heel leuk. Ik zou graag 
in het Kits-stik over dingen willen lezen 
die in Buitenpost gebeuren. Het lijkt me 
gewoon wel wat om in de jeugdredactie te 
schrijven voor de jeugd en over ons dorp.

Riemer v.d. Wijk
Ik ben 11 jaar en zit in groep 8 van ‘de 
Lichtbron’. Ik heb een broer van 15 jaar. 
Mijn hobby’s zijn verhalen schrijven, 
voetbal en kaatsen. Kaatsen is in de 
zomer op maandag. De voetbaltraining 
heb ik op maandag en donderdag van vijf 
uur tot half zeven. Ik vind Buitenpost wel 

leuk, maar er zou best wat meer kunnen 
gebeuren. Ik kan best goed verhalen 
schrijven en heb ook wel veel fantasie 
en daarom lijkt een jeugdredactie me zo 
leuk, we kunnen dan samen iets bedenken 
en schrijven.

Rikst Broekhuizen
Ik zit op ‘het Lauwerscollege’. Mijn hob-
by’s zijn pianospelen, tennissen en korf-
bal. Ik zou wel graag spannende verhalen 
willen zien. Omdat ik van schrijven houd, 
denk ik dat ik het leuk vind om in de 
jeugdredactie te zitten en over de jeugd 
te schrijven.

Zöe Bennet
Ik ben 11 jaar en zit in groep 8 van De 
Mienskip. Ik ga op woensdag turnen, op 
woensdag naar toneel en op donderdag 
heb ik korfbal. Ik vind Buitenpost vet 
cool om te wonen, maar in de buurt van 
het station zou best wat meer speelge-
legenheid kunnen komen. Omdat ik wel 
eens wil zien of journalist worden iets 
voor mij is, ga ik meedoen in de jeugdre-
dactie. Wat ik wel zou willen zien in het 
Kits-stik?? Nou, tips voor de jeugd om 
ouders te overleven!

Janneke Nicolai
Ik ben 11 jaar en ga naar ‘De Fontein’. Ik 
heb een zus, Johanna. Mijn hobby’s zijn 
turnen, badminton en kaatsen. Kaatsen 
doe ik ’s zomers op maandag, en turnen 
en badminton is op dinsdag. Zo nu en dan 
zing ik bij een bandje in de kerk.

Grytsje de Vries
Ik ben 13 jaar, zit op het Lauwerscollege 
en heb een oudere broer. Mijn hobby’s 
zijn: pianospelen, korfballen en ik zit 
ook op acro. Op dinsdag heb ik pianoles 
en korfbal en op donderdag acro en 
korfbal. De jeugdredactie lijkt me leuk 
omdat ik graag interviews zou willen 
lezen in het Kits-stik, waarin kinderen 
bijvoorbeeld over hun hobby en hun club 
vertellen. Het houden van een interview 
en het schrijven van verhalen lijkt me 
spannend. Ik vind het gezellig om in 
Buitenpost te wonen, want al mijn vrien-
dinnen en vrienden wonen hier ook!

Je ziet, dit is een actieve groep, die het 
door de week best druk heeft, maar toch 
nog tijd vrij wil maken om er, samen met 
jullie een mooi Kits-stik van te maken! 
Jullie kennen vast wel een paar van deze 
groep, dus:
Als je iets leuks weet voor je eigen jeugd-
pagina, neem dan contact op met één van 
deze redactieleden!! Samen kunnen jullie 
er een mooie pagina van maken!

Even voorstellen... de nieuwe jeugdredactie
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van links af, achter: Janneke Nicolai, Elleke Rinsma, Elisabeth de Groot, en 
Rikst Broekhuizen; voor: Ruud-Jan Botma, Riemer van der Wijk, Zoë Bennet en 
Grytsje de Vries (foto: redactie)

Hawwe jo myn 
aap ek sjoen!

 Hoe raak je in hemelsnaam 
een aap kwijt?! ...Halbe de 
Meer doet zijn relaas. Acht 
jaar terug was hij in de bin-
nenlanden van Columbia 
op expeditie. Ze waren net 

in de Sanmiorama kloof gelopen en ‘toen wy hy der 
yn ienkear’. Hij werd z’ n beste vriend op de expeditie. 
Hij kreeg de naam Sjimmie de aap, vernoemd naar 
de bekende stripfi guur. Halbe had onmiddelijk een 
hechte band met het toen nog jonge aapje, niet ouder 
dan 6 maanden. Toen de expeditie het einde naderde 
was de keus: of aan zijn lot overlaten of stiekem mee-
nemen ( “seachst yn syn eagen dat er sizze woe: “Ik 

wol mei dy mei”). Maar hoe krijg je een aap illegaal 

mee in het vliegtuig! “Mar toen kryg ik een idee! Ik hie 
een grutte koffer mei d’r yn de aap, op ‘e koffer hie ik 
een selsmakke frachtbrief en papieren byfoegd mei it 
adres en ôfsender van mysels yn Bûtenpost. Dernei 
meldde ik my by de hollânske ambassade mei de mei-
dieling ‘Retour Afzender”! Nu kon Sjimmie veilig naar 
Buitenpost komen. Terug verdiepte hij zich in hoe je 
eigenlijk een aap moet gaan verzorgen: dagelijks met 
de aap naar het bos van Veenklooster, dan kon Sjim-
mie mooi door de hoge bomen slingeren. Verder, aan 
de halsband als ze hun dagelijkse ronde door het dorp 
liepen. Het zal u niet verbazen dat dit vele verbaasde 
blikken opleverde. En de vriendschap tussen aap en 
mens werd steeds groter! Al na een jaar zat Sjimmie 
aan tafel mee te eten en ‘s avonds had hij een eigen 
stoel en keek mee naar de tv. “Ik haw him sa troch 
de jierren hinne ek ien pear fryske wurdsjes leart! As 
jo ien bytsje stadich prate kinne jo best een ienfaldig 
gesprekje mei him oangean. Hy praat natuurlijk mei 

hannen en fuotten wer werom”. Maar op 19 novem-
ber sloeg het noodlot toe. Met Sjimmie aan de hals-
band werd “een slagje om de toer in de Tsjerkestritte” 
gemaakt. Bij het politieburo gebeurde het verschrik-
kelijke en griste Sjimmie een banaan uit de handen 
van een voorbijganger (tja, apenstreken zult u wel 
denken). Van schrik 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 cen-
trum gesignaleerd. Beste mensen, als u Sjimmie ziet 
blijf dan vooral kalm probeer hem als het even kan 
in de friese taal te benaderen door te roepen: “Sjim-
mie, jonkje kom mar, dan bring ik dy nei de baas wer 
werom”. U kunt ‘m dan gewoon bij zijn hand pakken. 
Trouwens, voor de duidelijkheid, d’r is maar één aap 
ontsnapt!
Enige details: lengte 1.10 meter, gewicht 18 
kg, kleur: geelgoud/bruin, roepnaam: Sjimmie. 
Terugbezorgadres: Halbe de Meer, De Ring 82

Uit het
buitenbos

Een fraaie kleurplaat 
door Donny Windsant



Pag. 15

Paard op hol
8 februari 1924 - Buitenpost - “Het paard 
bespannen voor den vuilniswagen, eigen 
aan den heer R. Zijlstra te Buitenpost, sloeg 
woensdag op hol, waardoor de wagen tegen 
een paal botste. De bestuurder S. Fokkens, 
geraakte er tusschen bekneld en brak een been. Heelkundige hulp 
verleende dr. H. IJnzonides.

Alles in duigen gevallen
10 december 1921 - De Valom - “Het nieuws, dat de Koningin 
dinsdag te Valom zou komen, ging maandagavond van mond tot 
mond. Alle toebereidselen werden gemaakt om de Landsvrouwe 
waardig te ontvangen. Helaas veranderde de weergesteldheid alles 
in duigen doen vallen. De Koningin kwam dientengevolge niet en 
ook de hardrijderij moest worden uitgesteld”.

Tram rijdt weer
15 januari 1924 - Veenwouden - “Met man en macht is vrijdag 
gewerkt om de tramlijn Dokkum-Veenwouden schoon te krijgen. 
Ongeveer 200 arbeiders waren er mee bezig. Over het resultaat kan 
men zeer tevreden zijn. De tram rijdt weer”.

De koers kwijt
4 maart 1924 - Bergum - “Vrijdag j.l. geraakte de stoomboot van 
Stroobos op het Bergumermeer door de sneeuwstorm den koers 
kwijt en liep vast. De boot was geladen met varkens, bestemd voor 
Groningen. Na een deel van deze levende vracht overgeladen te 
hebben, bestemd voor Groningen. Na een deel van deze levende 
vracht overgeladen te hebben op de stoomboot van Bergum wist 
men de Stroobosser boot weer in het goede vaarwater te krijgen. 
Bij het overladen der varkens geraakte één der dieren overboord en 
verdween onder het ijs”.

Klokluider in de war
3 september 1926 - Surhuisterveen - “Woensdagmiddag, ongeveer 
1 uur, werden de bewoners van het dorp Surhuisterveen opge-
schrikt door ‘t luiden van de klok. Niet anders vermoedende, dan 
dat er brand was uitgebroken, snelde men naar buiten. Wat was 
het geval? De klokluider, de heer J. Kooistra, had zich in den tijd 
vergist. Met een: “Ik weet er niets meer van”, peddelde K. weer naar 
zijn woning, om bij een later tijdstip beter op te letten”.

BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1953, die woonden in Buitenpost
25 april: Tjoelker, Lijkele, 12 jaar, z.v. Tjoelker, Ruurd, landarbeider 
en de Jong, Hendrikje
4 mei: Steenstra, Alle, 55 jaar, z.v. Steenstra, Jan en Dijkstra, 
Hemeltje
6 juni: Hilboezen, Grietje, 71 jaar, e.v. Roorda, Paulus
27 juli: Adema, Geertje, 70 jaar, ongehuwd
28 juli: Lamberts, Siebrigje, 74 jaar, e.v. de Vries, Albert
8 augustus: Hilhorst, Cornelia, 4 maanden, d.v. Jan Philip, predikant 
en van Korevaar, Maaike
6 september: Fregeres, Pieternella, 57 jaar, e.v. Stiksma, Hendrik

Foto’s van in 1966 afgebroken panden aan de Kerkstraat. De winkel was 
van schoenhandel J. Bos en het woonhuis werd bewoond door Roelof de 
Boer en gezin. Op deze lokatie verrees nadien een supermarkt van ‘Kroon’, 
maar deze heeft er niet lang gestaan. Nu vindt men hier de winkelgalerij 
met onder andere meubelwinkel Wiersma, kapper Verhoef en bakker van 
der Bijl.

Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken
door Dirk R. Wildeboer

- deel 20 -

De vrijwilligers van It Koartling

En dan, toch weer plotseling, zijn het de dagen 
van het ‘Kerstfeest’; voor christenen het ge-
denkmoment waarop Jezus Christus geboren 
werd, voor niet-christenen een periode van 
enkele dagen die vooral gezelligheid, vrede en 
saamhorigheid symboliseren. Voor de meeste 
mensen onder ons geldt dat het einde van de 
maand december een niet te versmaden tijdstip 
van het jaar is. Ooit is er wel eens de gedachte 
geweest waarom niet-christenen toch het ‘recht’ 
hadden om het ‘Kerstfeest’ te vieren. Ze hadden 
immers niets op met de kerk en al wat daarbij 
komt kijken. Waarom dan wel het ‘Kerstfeest’ 
omarmen en de paar dagen vrije tijd incas-
seren als waren ze oprechte deelgenoten van 
het christelijk geloof. Soms, zij het slechts een 
enkele maal, hoor je dit stille verwijt nog steeds 
uitgesproken: ‘niet-christenen ‘profi teren’ van 
onze feestdagen. ‘Ze’ doen het immers ook met 
Pasen, Pinksteren en Hemelvaart (…)’. 
Zo’n verwijt is feitelijk niet gepast, zeker niet 
gerekend naar de tolerante instelling die een 
christen, zeker ná het Pinksterfeest, behoort 
te hebben. Dat het Kerstfeest gemeengoed is 
geworden is op zichzelf niet verwijtbaar. De 
christenen hebben deze feestdagen zelf ‘ge-
stolen’ van de Romeinen, in het bijzonder van 
de adepten van Constantijn de Grote, die het 
op hun beurt, in navolging van deze Keizer 
Constantijn  weer hadden ‘overgenomen’ van 
bepaalde Griekse geloofsgroepen. De Grieken 
hadden het ook weer ergens vandaan, namelijk 
van de Etrusken en zo kun je nog een hele tijd 
doorgaan... Ten langen leste kan er niet aan 
worden ontkomen dat ook heidense invloeden, 
met name uit de Noordeuropese contreien, in-
vloed hebben uitgeoefend op de vormgeving 
aan het ‘Kerstfeest’. 

Feit is dat de viering van het ‘Kerstfeest’ he-
lemaal niets (meer) te maken heeft met een 
evident christelijk gedachtegoed. Net zo min 
als kerstbomen, volgehangen met kunstap-
peltjes, lampjes  en slingers, heeft het kindeke 
Jezus iets te maken met de aankleding van de 
laatste decemberdagen. Natuurlijk is het geen 
probleem stil te staan bij de geboorte van Je-
zus Christus. Het is meer een probleem om dit 
te doen met behulp van massale commerciële 
uitspattingen, nieuwe weelderige kleding en ex-
quise maaltijden van meer dan vier gangen, we-
tende dat elders in de wereld zoveel verdriet en 
narigheid bestaat. Dit is geenszins te rijmen met 
een christelijke en een niet-christelijke opvatting 
van vrede en veiligheid voor alle mensen. Vrede 
betekent immers meer dan alleen maar géén 
oorlog. Vrede betekent ook vrede in je hart en 
vrede in je lichaam; warmte, verzadiging, rust 
en geen stress door onveilige situaties. Ook in 
ons land, ja, zelfs in Buitenpost, bestaan zulke 
noodsituaties die de ‘vierders van het Kerst-
feest’ nopen tot een weldaad; tot een uitge-
stoken hand, die zich uitstrekt naar de minder 
bedeelde, de onveilige, de zieke, de eenzame, 
de verlatene, naar hem of haar, die niet meer 
zou willen leven.
Het ‘Kerstfeest’ kan pas een feest zijn wanneer 
dit soort gedachten de overhand hebben in de 
harten van de mensen. Zodat antwoord gegeven 
kan worden op de vraag die het kerstkind in vol-
wassen hoedanigheid ooit gesteld heeft en naar 
de stellige overtuiging van vele christenen weer 
gesteld zal worden: “Waar was je toen ik ziek 
was, toen ik arm was en pijn had…” en tenslotte: 
“Waar was je toen ik in december pijn had van 
eenzaamheid en geen ‘Kerstfeest’ had?”
Tot de volgende keer.

door Hans Hamers

Ze zijn al vele jaren actief, de vrijwilligers van 
It Koartling. Het is een vrij grote groep, die op 
verschillende terreinen actief is en elkaar dus 
maar weinig ontmoet. Zaterdag 10 december, op 
de dag van de vrijwilliger, waren ze  uitgenodigd 
voor een ‘Kerstborrel’, waarbij het bestuur hen 
allemaal bedankte voor hun grote inzet. Daar de 
subsidiestromen minder worden, wordt er steeds 
meer een beroep gedaan op de vrijwilligers. De 
vele activiteiten die georganiseerd worden, wor-
den dan ook merendeels gecoördineerd door deze 
mensen. Part-time beheerder Arjen Heidbuurt, 
twee assistent-beheerders Wijke Wiersma en 
Klaas van Houten en jeugdwerker Albert Koers 
zijn de enige betaalde krachten. 

Jubileum
Sietse van der Valle werd deze avond extra in het 
zonnetje gezet, omdat hij al 25 jaar als vrijwilliger 
actief is. Hij verleent allerlei hand-en spandien-
sten; op maandag is hij in de weer met het oud 
papier, op dinsdag denkt hij om de containers. Hij 
houdt in de gaten of alle lampen nog wel branden 
en vervangt deze zonodig.
Sietse: “Ik fyn it hiel moai om dit te dwaan. Toen 
It Koartling 25 jier bestie, bestie ik 12 1⁄2 jier! Ik 
bin hjir kaam troch in buorjonge, Jan Visser en 
Koert Poelman, sy namen my mei nij in disco. Ik 
fyn it hjir altyd hiel gesellich.”
Voorzitter Jan Veenstra bedankte Sietse voor het 
vele werk, dat hij in al die jaren als ‘hulpconciër-
ge’ heeft verzet en bood Sietse een oorkonde en 
een cd-bon aan.  Sietse: “Ik fyn iet geweldich hjir 
en gean gewoan troch mei it frijwilligerswurk”. 

Het vrijwilligerswerk
Maar behalve Sietse zijn er meer mensen die 
zich al vele jaren belangeloos inzetten voor It 
Koartling, zoals onder andere Lidy Plantinga, 
Sjoukje van Lune en  Jettie Kronenburg. 
Het vrijwilligerswerk is in vier categorieën ver-
deeld: het cursuswerk voor volwassenen, het 
tienerwerk, het kinderwerk en het popcollectief.
Van elke categorie is iemand vertegenwoordigd in 
het bestuur van It Koartling.
 Lidy Plantinga coördineert het cursus-
werk, samen met de anderen houdt zij contact 
met de docenten, maakt afspraken. Vooral de 
periode voorafgaand aan het cursusseizoen is het 
druk, daarna komt men nog wel regelmatig even 
bij de workshops kijken. De animo voor het mee-
doen aan workshops en cursussen is groot.

Ylse Veenstra coördineert de jeugdac-
tiviteiten, die variëren van knutselen tot fi lma-
vonden en voor de oudere basisschooljeugd is er 
regelmatig een discoavond. Een werkgroep van 
6 mensen probeert de activiteiten af te stemmen 
op de leeftijd. Vooral de knutselmiddagen worden 
druk bezocht en fi lmmiddagen. 

Dan is er nog het popcollectief, dat voor 
de ‘oudere’ jeugd, die de  middelbare school be-
zoeken, in de wintermaanden ééns per maand een 
‘popconcert’ organiseert. Doel van deze avonden 
is vooral de jeugd te prikkelen zelf ook muziek te 
gaan maken. De belangstelling voor deze avon-
den is wisselend, maar dat zijn de concerten ook: 
van amateur tot professioneel. De bands komen 
voor het merendeel uit de omgeving. De orga-
niserende groep heeft veel plezier in haar werk, 
vindt het een leuke klus.

Daarnaast is er natuurlijk nog het be-
stuur. Een groep van vijf vrijwilligers die er voor 
proberen te zorgen die de zorg voor de instelling 
als geheel, op zich neemt. Gezien het zware weer 
waar het welzijnswerk de afgelopen jaren al in 
verkeert, geen gemakkelijke taak.

Als je deze mensen allemaal enthousiast hoort 
vertellen over hun activiteiten, denk je onwille-
keurig: “Hoe zou het er uitzien zonder deze groep 
vrijwilligers?”
Het antwoord is duidelijk: vele kinderen, tieners 
en volwassenen zouden verstoken zijn van een 
gezellige middag of avond, waarin ze hun hobby 
kunnen uitoefenen, elkaar kunnen stimuleren 
of gewoon elkaar ontmoeten bij hun gezamen-
lijke interesse! Dus iedereen die regelmatig It 
Koartling bezoekt:
Denk eens aan de vrijwilliger en geef hen een 
schouderklopje.
Ze verdienen het!
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