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Nieuwe paardenkrachten in Mejontsmastate
Eén van de meest markante en historische panden van ons dorp stond tot voor kort te koop: Mejontsmastate in 
het Oost. Sinds begin oktober heeft Paula de Jong er met haar vriend opnieuw een paardenbedrijf in gevestigd. 

Daarover kunt u meer lezen op pagina 13.
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Het dorpscentrum en woningbouw belangrijk in 
overleg met gemeenteraadsleden
Voor de zaken waar PBB zich voor inzet is 
het belangrijk om over goede en actuele 
informatie te beschikken. Daarom wordt re-
gelmatig overleg gezocht met partijen die in 
het Buitenposterse een publieke rol  spelen. 
Afgelopen dinsdag oktober werd opnieuw, 
ondertussen een bijna jaarlijkse vaste prik, 
een gesprek gevoerd met de 3 Buitenposter 
gemeenteraadsleden Klaas Antuma, Jolle 
Kronenburg en Filippus Roorda. Beide par-
tijen gingen na afloop met het gevoel toch 
weer iets wijzer geworden te zijn, naar huis.

Naast een aantal andere zaken die de aandacht 
van PBB hebben, sprongen toch twee kwesties 
het meest in het oog. Het gaat dan om de mo-
gelijkheid van woningbouw in Buitenpost en de 
verdere ontwikkeling van het Centrum van ons 
dorp. Daarbij maakt PBB zich in het bijzonder 
zorgen over het aanzicht van de Voorstraat. 
Deze kwesties hebben zeker met het onderwerp 
‘Leefbaarheid in het dorp’ te maken, wat Plaat-
selijk Belang tot haar werkterrein rekent. Een 
bepaald niveau van winkelvoorzieningen en ook 
een adequaat aanbod van woningen, hoort bij 
een gezonde en prettige woonomgeving.

Wind tegen in woningbouw
Op dit moment is hier sprake van een stevige 
tegenwind. De provincie heeft aangekondigd, 
met het oog op de vergrijzing en afnemende be-
volking op het platteland, het woningbouwcon-
tingent tot 2016 voor onze gemeente sterk in te 
perken. Dat er op dit moment een lange wacht-
lijst van woningzoekenden voor ons dorp is, doet 
daar klaarblijkelijk niet aan af. Het kan een stok in 
het wiel steken van verschillende woningbouw-
projecten in uitvoering (zoals bestemmingsplan 
Lutkepost) of planning. De raadsleden vertelden 
dat de gemeente zich beslist niet bij dat besluit 
neerlegt. Zo is er de hoop dat afgesproken kan 

worden dat er onderscheid is tussen woning-
bouw in (inbreiding) en buiten de bebouwde 
kom (uitbreiding). Mocht het woningcontingent 
alleen betrekking hebben op uitbreiding, dan 
geeft dat al wat ademruimte. Verder zal de ge-
meente proberen ‘oude’ woningbouwplannen te 
actualiseren. Mocht in het verleden vergunning 
afgegeven zijn voor bouwprojecten, en zijn deze 
nooit gerealiseerd, dan is het misschien moge-
lijk deze voor andere bouwplannen te gebruiken. 
In de raadsvergadering van 28 oktober zal een 
onderzoek naar de woningbehoefte (WOBOF) 
in de regio besproken worden, en zal over het 
een ander meer duidelijk worden.

Het Centrum moet (nog) beter
De Kerkstraat is door de renovatie nu aanzien-
lijk aantrekkelijker geworden maar zeker niet 
af. De Voorstraat heeft al jaren te kampen met 
leegstand van voormalige winkelpanden, en de 
sluiting van restaurant Nijenstein en mogelijke 
verhuizing van Chinees restaurant ‘China Gar-
den’ verergert de situatie verder. De Voorstraat 
is als belangrijke verkeersader, het visitekaartje 
van de hoofdplaats van de gemeente. PBB stelt 
zich daarom op het standpunt dat een spoedig 
actief beleid nodig is om verpaupering van het 
dorpsbeeld aan te pakken. De drie raadsleden 
waren het hier mee eens, maar waarschuwden 
dat de gemeente rekening grenzen trekt in haar 
betrokkenheid.

Woningen nodig voor ontwikkeling centrum
Beide onderwerpen kruisen elkaar ook in ons 
dorp. Nog steeds in de realisatie van een derde 
fase in het winkelcentrum (ruwweg op de hoek 
van de Voorstraat en Kerkstraat) een gewilde 
ontwikkeling. Het idee is al enkele decennia 
oud, maar is door tegenwerkende omstandig-
heden voortdurend uitgesteld. De uitvoering 
van de derde fase zal in handen van een 

projectontwikkelaar liggen. Tegenwoordig stelt 
deze vanuit economisch oogpunt daarbij onver-
mijdelijk de eis, dat de te bouwen winkelpanden 
gecombineerd kunnen worden met enkele lagen 
woonruimte. In het geval dat er geen woningcon-
tingent meer zou zijn, zou dit het plan blokkeren. 
Nieuwe ontwikkelingen op de hoek Irenestraat 
en Voorstraat, maar ook elders, zouden ook 
door het tekort niet van de grond kunnen ko-
men. PBB als de raadsleden vonden elkaar in 
de zorg hierover.

Wat is er nu mogelijk?
Naar verluidt zal in 2009 eindelijk de schop in de 
grond gaan voor de lang aangekondigde rond-
weg zuid-oost. Na de voltooiing zijn de handen 
vrij om de Voorstraat, dan niet meer een provin-
ciale weg, aan te pakken. PBB merkte hierover 
op dat het belangrijk is dat er nù wat gebeurt, 
en niet lang te willen blijven wachten. Ze kon-
digde ook aan te gaan bekijken welke actievere 
rol, mogelijk in samenwerking met anderen, ze 
daarin kan spelen.

Zwembad De Kûpe
De financiële perikelen bij zwembad De Kûpe 
kwamen in het overleg ook even aan de orde. 
Niet alleen het acute geldtekort, maar ook de 
grote bedragen die op niet lange termijn nodig 
zijn voor renovatie. PBB heeft niet nagelaten om 
nogmaals te wijzen op het, ook voor de regio, 
grote belang van de zwemvoorziening. In het 
daaropvolgend gesprek werd duidelijk dat er 
binnen de gemeente zeker geen automatisch 
akkoord meer is voor verdere financieringen. 
In de afweging van baten en lasten wordt ook 
nagedacht over alternatieven, bijvoorbeeld door 
samenwerking met particulieren of een andere 
gemeente. Misschien dat hier een oplossing ligt, 
maar dat zal allemaal nog moeten blijken.

Van de redactie

Een beetje anders...

Vanaf deze uitgave is dit blad  
een beetje anders. Niet een op-
vallende maar wel belangrijke 
ontwikkeling. De vier midden-
pagina’s worden in de toekomst 
gevuld door een samenwerkings-
verband van 17 middenstands-
bedrijven. Drie pagina’s bestaan 
uit reguliere advertenties en de 
vierde is een presentatiepagina. 
Niet alleen de adverteerder biedt 
het voordelen, ook voor ons als 
blad zijn er pluspunten. Als gratis 
dorpsblad zijn wij sterk afhan-
kelijk van advertentie-inkom-
sten. Goede en langer durende 
afspraken met adverteerders 
dragen eraan bij dat het ma-
ken van het blad gemakkelijker 
wordt. Het spaart ook tijd voor 
degene die elke maand opnieuw 
de advertentiepagina’s gevuld 
moet zien te krijgen. In deze 
nieuwe werkvorm kunnen wij 
een tweetal wensen realiseren. 
Zo zullen we nu standaard (een 
echte uitzondering daargelaten) 
in 20 pagina’s verschijnen. En de 
vormgeving wordt de komende 
maanden onderhanden genomen 
met als doel een nog leesbaarder 
blad te maken. Wat niet veran-
deren zal is dat het een eigen 
Plaatselijk Belang-uitgave blijft 
waarin goede, leuke en interes-
sante dorpsinformatie de boven-
toon voert.
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 Al Gelezen

 De gemeentegids 2008-2009 is eind vo-
rige maand weer huis aan huis in Achtkar-
spelen verspreid. Als u geen gemeentegids 
heeft ontvangen dan kunt u dit telefonisch 
kenbaar maken (0511) 548111. U krijgt dan 
een exemplaar per post toegestuurd. 
 De gemeente Achtkarspelen gaat tijdens 
Oud en Nieuw camerateams inzetten die 
bij ongeregeldheden gaan filmen. In de 
voorgaandejaren had vooral de brandweer 
het zwaar te verduren. Naast dat het filmen 
de opsporing gemakkelijker maakt heeft 
het ook een preventieve werking. 
 Begin deze maand heeft huisartsen-
praktijk Groenkamp de informatie voor de 
jaarlijkse griepvaccinatie weer verstuurd. 
Alle patiënten van 60 jaar en ouder komen 
in aanmerking voor een griepprik. Even-
eens personen die de komende winter 60 
jaar zullen worden en patiënten die een 
risicogroep vormen. 
 Nu de bomen hun blad verliezen zijn er 
op 7 lokaties in ons dorp weer bladkorven 
geplaatst. Deze blijven tot ongeveer begin 
december staan. Het is van voor een goede 
verwerking op het composteringsterrein 
belangrijk, dat u alleen bladafval in de 
korven deponeert. 
 Uit een onderzoek door studenten van de 
Hanzehogeschool uit Groningen blijkt dat 
de botanische tuin De Kruidhof aantrekke-
lijker moet worden voor kinderen en gezin-
nen. Als het financieel haalbaar is komen er 
‘knuffeldieren’ als geiten en konijnen. 
 Scoutinggroep De Brimzen beschikt 
sinds deze maand over een nieuw clubhuis. 
Het nieuwe clubhuis ‘Het Brimzennest’ van 
de 130 scouts op het Mejontsmaveld is 
zaterdag 18 oktober door wethouder Sjon 
Stellinga van onze gemeente geopend. 
Een nieuw clubhuis was nodig omdat de 
in 1986 opgerichte scoutinggroep uit haar 
jasje was gegroeid. 

COLOFON

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@gmail.com
Meer informatie is ook te vinden op: 

www.binnenbuitenpost.nl

Kopij graag getypt of per e-mail 
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:
M. Bijlstra tel. 0511-544848
J. Kootstra, tel. 0511-541322
B. Nauta, tel. 0511-541699
C. Pot tel. 0511-544988
C. Visser, tel. 0511-542787

Inlichtingen over advertenties
en de bezorging:
J. Nijboer, 06 27861498 of
e-mail: nijboer42@gmail.com

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

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

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 17 november 2008. 

De volgende editie verschijnt 
in week 48.

Oktober actueel 
Soms zit het mee en soms zit het tegen. Een tegenvaller is 
dat we nul op het rekest hebben gekregen van de Provincie 
wat betreft een subsidie voor een kunstwerk dat wij op de hoek van de Kerk-
straat en de Voorstraat willen plaatsen. Nu zullen wij op zoek moeten gaan 
naar andere sponsors. De bouwvergunning is wel rond, dat is in ieder geval 
een pluspunt. 

Samen met de BUVO zijn we op 14 oktober te gast geweest bij burgemeester 
van der Zwan in het gemeentehuis. Daar hebben wij ondermeer onze zorg 
uitgesproken over de verpaupering van de Voorstraat. Wij willen graag dat  de 
gemeente prioriteit geeft aan de realisatie van fase 3. Duidelijk werd dat zowel 
PBB als de gemeente hierover op één lijn zitten, maar tegelijkertijd werd ken-
baar gemaakt dat de gemeente ook haar beperkingen heeft in wat ze daaraan 
kan doen. Wij hebben ook overleg gehad met de 3 Buitenposter raadsleden: 
Jolle Kronenburg, Filippus Roorda en Klaas Antuma. Het was een informa-
tieve avond en wij hopen daar ons voordeel mee te doen. U kunt over wat er 
besproken is elders in dit blad een verslag lezen. Als we deze gesprekken met 
de diverse politici en de burgemeester evalueren komen we tot de conclusie 
dat het zeer waardevol is om op een positieve manier met elkaar van gedach-
ten te wisselen over diverse zaken die te maken hebben met Buitenpost.

Van de heer Dillema (gemeente Achtkarspelen) heb ik begrepen dat er met de 
meeste dorpen goed overleg is met de Plaatselijke Belangen, wat betreft de 
jaarwisseling. Dit vinden wij erg belangrijk maar wij  beseffen tegelijkertijd dat 
het een ieders eigen verantwoordelijkheid is en blijft!

In de maand november heeft ondergetekende een vergadering met de directie 
van Haersmahiem en de begrafenisvereniging. Dit in verband met het behoud 
van een aula in ons eigen dorp. Wij houden u hiervan op de hoogte.

De federatie van Plaatselijke Belangen komt eind oktober weer samen in Boe-
lenslaan. Ook daarvoor geldt dat wij u op de hoogte houden. Mocht u ideeën / 
suggesties hebben: wij horen het graag van u!

Namens het bestuur, Maaike Dotinga-van der Veen
pytenmaaike@gmail.com, telefoon: 0511-542932

Opnieuw een winterfair!
In navolging van eerdere succesvolle jaren organiseert Stichting 
Kerstactiviteiten Buitenpost ook dit jaar weer de Winterfair. Vrijdag 
12 december zal vanaf 16.00 uur tot 21.00 uur de gehele kerstraat in 
gezellige wintersfeer zijn en zullen vele kramen en hobbyisten  typi-
sche winter en kerstproducten aanbieden. 

De Stichting is dit jaar al in september begonnen met de eerste voorbe-
reidingen en naar alle waarschijnlijkheid zal ‘Raderwerk’ ook dit jaar weer 
een heuse levende kerststal bemensen. Lidy Plantenga, voorzitter van 
Stichting Kerstactiviteiten Buitenpost geeft aan dat er inmiddels ervaring 
is opgedaan in het organiseren van kerstactiviteiten. “Het eerste jaar wa-
ren we zeer ambitieus en hebben we getracht om Buitenpost geheel in 
Anton Pieck sfeer te krijgen. Doordat je je met zo’n specifiek thema ook 
beperkt hebben we dit, vorig jaar breder getrokken en de Buitenposter 
Winterfair geïntroduceerd. Buitenposters reageerden massaal positief. 
Het uitgangspunt van de stichting is dan ook Kerstactiviteiten voor Bui-
tenposters, door Buitenposters”, aldus Plantenga. Lydie geeft aan dat 
er inmiddels al heel wat 
hobbyisten zich hebben 
opgegeven voor de markt, 
maar dat er nog enkele 
plaatsen vrij zijn. 

Graag roept Lydie de Bui-
tenposters op om ideeën 
en of initiatieven aan haar 
door te geven. Voor infor-
matie en opgave kan men 
dan ook bij haar terecht op 
0511-543189

Op zaterdag 15 november wordt er weer een dag van Kunst en Kitsch 
georganiseerd in het Tuincafé van de Kruidhof. De Stichting IJstijden-
museum Buitenpost zet deze dag op en heeft daarvoor een aantal 
deskundigen gevraagd om de meegebrachte goederen te beoordelen 
en te taxeren. Vertegenwoordigers uit het Fries Museum doen dit.

Wat mensen kunnen aanbieden is het volgende. Alle voorwerpen van 
goud en zilver, antieke meubelen, klokken, schilderijen, oude munten en 
stempels, boeken, kortom alle antieke goederen en voorwerpen uit groot-
moeders tijd. Vanaf 10.00 tot 17.00 uur zijn de deskundigen aanwezig. 
Vorig jaar kwam bij een zelfde dag een prachtig oud schilderij boven water 
dat door de beoordelaars werd getaxeerd op duizenden euro’s . Een oud 
zilveren ringetje werd toen getaxeerd op 12.000 euro. Heel veel fraais 
kwam toen over de tafel en we hopen dat ook dit jaar weer bijzondere 
vondsten worden meegebracht. 

Vooraf inschrijven is geen must maar wel wenselijk en dat kan via 
info@ijstijdenmuseum.nl en via de telefoonnummers 0511-542275, 
541363, 541965 en 542413.

Kunst en Kitsch in 
IJstijdenmuseum

Het programma van de Stichting Oud-Achtkarspelen voor het wintersei-
zoen 2008-2009 is als volgt.
Dinsdag 4 november
Lezing “Veengraverij en veenvorming in Achtkarspelen en omgeving”. In-
leider: de heer Jacob van der Vaart, verbonden aan de Fryske Akademy. 
Lokatie: gebouw De Schakel, Voorstraat 15.
Woensdag 7 januari
Lezing “Geschiedenis van Achtkarspelen”. Inleider: de heer Peter Karst-
karel, auteur van onder andere het jubileumboek van de Stichting Wo-
ningbouw Achtkarspelen “Onderdak in Achtkarspelen”. Lokatie: gebouw 
‘de Lantearne’ in Surhuisterveen.
Dinsdag 3 maart 2009
Lezing: “De geschiedenis van de landbouw in Achtkarspelen en wijde 
omgeving”. Inleider: een medewerker van het Fries Landbouwmuseum te 
Eernewoude. Lokatie: gebouw De Schakel aan de Voorstraat 15.

Alle lezingen beginnen om 19.45 uur precies.

Kritetoaniel Spilet 
Elkenien hat der sa út en troch ferlet fan, in jûn de 
doar út foar in pear oerkes klearebarre ferdivedaasje. 
De fuotten langút, it gat ûnderút en genietsje fan in 
fleurich stik toaniel. Ek dit jier hat Krite Bûtenpost dan 
krekt wat jo sykje. Hja spylje op 22 en 29 novimber it 
stik “Mosken en Swannen”, in blijspul fan Haye van 
der Heyden (Mussen en Zwanen) yn in Fryske oerset-
ting fan Jikke de Haan. 

In koarte ynhâld
Twa stellen moetsje elkoar op in wat dizenich feestje. Corine en Rick libje 
sûnder soargen en hawwe in iepen houlik. Se ha der foar keazen om 
iepen kaart te spyljen oer harren eskapades. Aram en Esther lykje yn al-
les in tsjinpoal te wêzen ta it oare stel: folle swiermoediger fan aard libje 
se tegearre mei de bedoeling om elkoar te beskermjen en elkoar foaral 
gjin fertriet te dwaan. Mar dan docht bliken dat der ek yn in iepen houlik 
jaloerskens libbet......

De skriuwer sels fettet de boel op in 
bysûndere wize gear: “Miskien wol it 
bêste dat ik ea skreaun ha. Sa sim-
pel, sa abstrakt, sa aardich. In stik 
foar fjouwer relatyf jonge minsken dat 
sûnder dekor, rekwisiten en kostúms 
spile wurde kin op acht kante meter. 
Famke giet frjemd, har freon wurdt 
jaloersk, nimt wraak troch mei de 
frou fan de frijer te gean, dy twa wurde fereale op elkoar, .... en de earste 
twa bliuwe mei lege hannen efter”.

De kaartferkeap set útein op sneon 8 novimber foar de leden, net-
leden kinne in wike letter harren kaarten besette by Blommesaak 
Hedera.Allegearre komme hear, want jim witte it: krite jûnen, noflike 
jûnen.

Tsjochkonsert Yn Butenpost

Gerbrich van Dekken & Gurbe 
Douwstra & Op Streek
Gerbich van Dekken is in jonge sjongeres/gitariste. Sy sjongt ferskes út 
it country-genre mei útstapkes nei defolkmuzyk. Ta har favoriten hearre 
lietsjes fan DollyParton, the Dixie Chicks en Ilse de Lange. Dat binne foa-
rallietsjes yn it Ingelsk, mar dêrnjonken sjongt Gerbrich hieltyd mear en 
faker nûmers yn it Frysk. Dat binne yn it foarste plak ferskes, dy’t troch de 
sjonger en lietskriuwer Gurbe Douwstra foar har oerset binne. 

Op it poadium hat Gurbe de rol as begelieder op gitaar en út en troch in 
twadde stim. It repertoire wurdt in miks fan mankelike harksankjes en fleu-

rige ferskes yn it Frysk en Ingelsk.

Op Streek fûn har namme yn ús rike 
Fryske reedriderstradysje. At in pearke 
earm yn earm it iis opgong moasten je 
fansels wol goed mei-inoar ride kinne, je 
moasten wol op streek wêze. De seis 
muzikanten spylje noflike hark- en dûns-
muzyk út it easten fan Europa, Israel, 
mar ek út Amearika en fansels út ús 
eigen lân.

Sneintemiddei 9 novimber 2008; oanf-
ang 15.30 oere; Lokaasje De Krûdhof; 
Foarferkeap: € 6,50 (Blommesaak He-
dera Bûtenpost) / Oan de seal: € 7,50

Het Behouden Huis-concert
Op 16 november om half vier is er een huis-
concert in het Behouden Huis (Julianalaan 34) 
Het aantal kaarten is beperkt daarom is van te 
voren bestellen noodzakelijk. Abigail Richards 
speelt klassieke muziek op de vleugel. 
Toegangsprijs: € 10,-  telefoon: 0511-542012
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Vrijwilligerswerk wordt 
meestal uit eigen beweging 
en zonder vergoeding ver-
richt. Mensen ouder dan 57,5 
jaar met een WW-uitkering 
die vrijwilligerswerk doen 
of mantelzorger zijn, worden 
onder bepaalde voorwaar-
den vrijgesteld van de sol-
licitatieplicht. Dirk Teitsma 
kon ook van deze regeling 
gebruik maken. Het leven 
zat hem niet altijd mee: twee 
keer werd hij werkloos en 
zeven jaar geleden kreeg hij 
geheel onverwacht een hart-
stilstand. Dankzij het vrijwil-
ligerswerk betekent hij veel 
voor zijn omgeving. 

Stand-by Fryslân is een vrijwil-
ligersorganisatie. Een vrijwilliger 
vervangt de mantelzorger op af-
gesproken tijden: zo nu en dan 
of regelmatig, maximaal 2 dag-
delen per week. De vrijwilliger is 
aanwezig en kan al naar gelang 
de wensen en mogelijkheden 
bijvoorbeeld een spelletje doen, 

een kopje thee drinken, iets 
voorlezen of een eindje wande-
len. Verpleegkundige taken en 
huishoudelijke taken horen niet 
tot hun werkzaamheden. Ver-
vangende hulp kan een belang-
rijke steun zijn voor zowel de 
mantelzorger als de verzorgde. 
(Bron: Stand-by Fryslân) 

Een ijverige jongen 
Dirk Teitsma werd geboren op 
27 juli 1944 in Wanswerd a/d 
Streek ( het huidige Birdaard)  
aan de Dokkumer Ee. Van zijn 
jeugd herinnert hij zich: “Ik ben 
de oudste uit een boerenarbei-
dersgezin met acht kinderen. 
Mijn ouders zijn verschillende 
keren verhuisd. Dat bracht het 
beroep van mijn vader met zich 
mee. Op 12 mei (âlde maaie) 
liep het arbeidscontract af en 
wisselden veel arbeiders van 
opdrachtgever. Na vijf jaar ver-
huisden we naar Janum. We 
moesten naar de lagere school 
in Reitsum. Daar kwam ik te-
recht op een eenmansschool, 
waar de meester aan acht klas-
sen les moest geven!”

Dirk kon goed leren en hij 
mocht naar de ambachtschool 
in Dokkum. Na drie jaar was hij 
afgestudeerd. “Ik ging aan het 
werk bij de Dokkumer Machine 
Fabriek, waar ik achtereenvol-
gens bankwerker, draaier en 
frezer was. Daarna kwam ik als 
werkvoorbereider op het kan-
toor”, vertelt hij. Hij besloot door 
te leren. “Ik studeerde direct na 
mijn ambachtschooltijd in de 
avonduren voor leraar bij het 
Nijverheids Onderwijs. Ik wilde 
leraar op een ambachtsschool 
worden. Na tien jaar studie was 
ik volledig bevoegd.” Toch zou 
Dirk geen carrière bij het onder-
wijs maken. “In 1968 had Enitor 
een constructeur nodig voor het 
ontwikkelen van matrijzen ten 
behoeve van de productie van 
kunststof profielen. Door de opa 
van de huidige directeur Han 
Schootstra ben ik toen aange-
nomen. Het sollicitatiegesprek 
vond bij mij thuis plaats. Ik 
had als werkvoorbereider bijna 
wekelijks contact met de heer 
Meijer die toen de ontwikkeling 

deed. Op zijn voorspraak ben ik 
toen aangenomen.” Inmiddels 
was Dirk getrouwd met Lutske 
v.d.Velde en samen zijn ze toen 
naar Buitenpost gekomen. Ze 
kregen drie kinderen. 

Twee gemeenten
Dirk en Lutske werden lid van 
de Gereformeerde Kerk. Als 
nieuweling viel Dirk op. “Ik was 
nog maar 26 jaar toen ik werd 
verkozen als ouderling. Men was 
niet bekend met mijn verleden 
en dus wel geschikt. Mijn leef-
tijdgenoten uit Buitenpost waren 
nog niet rijp voor een dergelijke 
functie en werden verkozen als 
diaken. Aan het einde van mijn 
periode als ouderling heb ik 
tijdens mijn afscheid duide-
lijk gemaakt dat men dit niet 
moest doen. Gelukkig had ik 
een rustige wijk gekregen met 
hoofdzakelijk oudere mensen. 
Ik kon ook direct wel scriba van 
de wijkkerkenraad worden.” Aan 
het eind van de ambtsperiode in 
de kerkelijke gemeente kwam 

de burgerlijke gemeente in 
beeld. “Men vroeg mij of ik me 
beschikbaar wilde stellen voor 
de verkiezingen. Bij de verkie-
zingen werd ik gekozen en ik 
heb drie perioden van vier jaar 
de burgers vertegenwoordigd in 
de raad. Naast mijn veertig uren 
per week bij Enitor was dat een 
druk bestaan dat bestond uit 
stukken lezen, uren vergaderen 
in de raad, commissievergade-
ringen, bespreking met Plaatse-
lijk Belang enz. Acht jaar zat ik 
de namens de gemeente in het 
dagelijks bestuur van de mu-
ziekschool. Zonder kennis van 
muziek, maar wel met aandacht 
voor het financiële welzijn van 
de school.

En ja hoor, de gemeente werd 
weer ingeruild voor kerkenwerk. 
“Na mijn periode als raadslid heb 
ik de kerk gediend als voorzitter 
van de diaconie. In die periode 
is de Bulgarije commissie op-
gericht. En ik draag nog steeds 
mijn steentje bij aan de Stich-
ting Roemenie die door onze 
overleden huisarts Harry Ve-
nema is opgericht. Later ben ik 
nog voorzitter geworden van de 
zendingscommissie van de kerk, 
tegenwoordig de missie afdeling 
van Kerkinactie.” 

Hartstilstand
Na twintig jaar gewerkt te heb-
ben bij Enitor, wilde Dirk zijn 
blik wel eens verruimen.“Ik ben  
gaan werken bij Lamaf in Gro-
ningen. Ook dit bedrijf hield zich 
bezig met de vervaardiging van 
kunststofproducten. Lamaf werd 
na twee jaar samengevoegd 
met de kunststofafdeling van 
Philips in Groningen. Daar waren 
meer mensen van mijn niveau, 
dus zocht ik naarstig naar een 
nieuwe werkkring en vond deze 
bij Leenstra Machinefabriek. Na 
een miljoenen verlies moest er 
gereorganiseerd worden en be-
hoorde ik tot de ‘gelukkigen’: 
als laatste gekomen moest ik 
als eerste eruit.” Dirk ging niet 
bij de pakken neerzitten. Na 
een cursus AutoCad kon hij 
bij een ingenieursbureau als 
technisch tekenaar weer aan 
de slag. “Dit bedrijf was geves-

tigd in Eindhoven en leende mij 
uit aan de Philips vestiging in 
Drachten. De laatste jaren heb 
ik gewerkt aan de ontwikkeling 
van nieuwe scheerapparaten. Ik 
scheer me nog steeds met een 
apparaat dat ik toen zelf heb 
helpen ontwerpen! Nadat Philips 
meer werk ging uitbesteden aan 
China, kwam er een einde aan 
het werk voor uitzendkrachten 
en omdat mijn werkgever geen 
werk meer in het Noorden had, 
werd ik weer werkloos.

In deze laatste periode kreeg 
Dirk een hartstilstand. “Omdat ik 
wegens vage hartklachten was 
opgenomen in het ziekenhuis, 
werd ik vrijwel direct geholpen. 
Nadat de oorzaak van mijn 
hartstilstand was vastgesteld 
(sinusknoop werkt niet goed) 
heb ik een pacemaker gekregen. 
Inmiddels is de eerste al weer 
vervangen.

De hartstilstand heeft mijn 
emotie niveau danig aangetast. 

Ik was toen voorzitter van de 
zendingscommissie en heb vrij 
snel aangegeven dat mijn emo-
ties het niet toelieten om dit 
werk nog doen. Omdat er geen 
vervanger werd gevonden, heb 
ik dit werk zeker nog een jaar 
of twee à drie gedaan. Na een 
huilbui in de kleine kerkenraad 
ben ik acuut gestopt.” 

Stand-by
Als werkloze moest Dirk elke 
week een sollicitatiebrief schrij-
ven. Na 104 brieven kreeg hij 
vrijstelling om te solliciteren. Hij 
is dan wel verplicht om vrijwil-
ligerswerk te doen. Dat is geen 
straf voor Dirk. Hij is het levende 
bewijs dat het bestaan elk mo-
ment zin en betekenis heeft. 
Niet alleen voor jezelf, maar ook 
voor je naaste. De basisscholen 
zijn blij met hem. “Ik knutsel op 
de donderdagmorgen in hout 
met de kinderen. Verder dam ik 
met de kinderen op de Lichtbron 
en de Mienskip. Vorig seizoen 
hebben twee viertallen van de 
Mienskip de finale van de Friese 
scholen kampioenschappen ge-
haald.”

Op dit moment is Dirk coördina-
tor en vrijwilliger voor Stand-by 
Fryslân. Daar praat hij graag 
over. “Stand-by zet vrijwilligers 
in om mantelzorgers te ver-
vangen. Een mantelzorger is in 
principe dag en nacht bezig met 
het verzorgen van een naaste. 
Dit kan een kind zijn met ADHD, 
een man of vrouw die getroffen 
is door een beroerte of een hart-
aanval, of vul maar in.

De mantelzorgvervanger van 
Stand-by komt op gezette tijd 
bij de patiënt zodat de mantel-
zorger enkele uren voor zichzelf 
heeft. U ziet mij elke donderdag-
middag met onze oud- postbode 
Mulder door het dorp lopen. Zo 
beleeft niet alleen mevrouw Mul-
der, maar ook de heer Mulder 
nog plezier aan de vervanging. 
Naast wandelen kunnen diverse 
andere dingen gedaan worden. 
Samen naar de televisie kijken 
bijvoorbeeld of rustig bij de 
patiënt zitten. Op dit moment 
ben ik de enige vrijwilliger in de 

gemeente.

Naast vrijwilliger ben ik ook tij-
delijk coördinator bij Stand-by. 
Als coördinator krijg ik aanvra-
gen voor vervanging via het 
WMO-loket en door de thuiszorg. 
Soms krijg ik rechtstreekse aan-
vragen. Na een aanvraag houd 
ik een intake gesprek en kan 
beslissen over wel of geen ver-
vanging van de mantelzorger. 
Als coördinator probeer ik ook 
vrijwilligers te werven. Meerma-
len is er een oproep in de Fae-
nster geplaatst zonder resultaat. 
Afgelopen maanden heb ik de 
dorpskranten gevraagd een op-
roep te plaatsen. Het resultaat 
is nihil. Ik hoop dat dit interview 
een positieve bijdrage levert aan 

“...ik vind het hier nog zo mooi...”

Dirk Teitsma

de oproep om ook vervanger te 
worden.” 

Na zijn hartstilstand staat Dirk 
nog bewuster in het leven. 
Meningsverschillen in kerk en 
wereld zijn niet belangrijk meer. 
Hij geniet intens van zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen. “Ook 
heb ik sterk naar mijn 40-jarig 
huwelijksjubileum toegeleefd, 
inmiddels alweer meer dan een 
jaar geleden. Wanneer ik in de 
kerk liederen zong om maar zo 
snel mogelijk naar de Heer te 
gaan, las ik dit altijd wel bewust. 
Tegenwoordig kan ik nog uit volle 
borst dergelijk liederen zingen, 
maar ik bid dan altijd in stilte: 
Heer, ik vind het hier ook nog zo 
mooi en geniet elke dag.” 

Dirk Teitsma aan de wandel met de heer Mulder.

tekst en foto’s door:
Nelleke Kemps-Stam

(advertenties)

Kopi jver zorgers  en adver teerders, 
maak het  uzel f  en ons  gemak kel i jk !

Let  op de kopi j - in leverdatu
maandag 17 november.

Het  volgende blad verschi jnt 
in  week 48.

Houdt  u  daar  ook rekening mee?
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Daar zit je dan
Het schiet lekker op allemaal 
maar de puinhopen mengen zich 
nu pas echt in het dagelijkse 
leven. En daar zit je dan…bij je 
zus op de bank…je eigen huis 
niet meer bewoonbaar. Geen 
water, geen elektriciteit en geen 
verwarming…en dus…geen leven 
meer en daar zit je dan. Vroe-
ger…dat waren nog eens tijden. 

Ten eerste was er waarschijnlijk 
niet de luxe van dit soort verbou-
wingen. En dat is best jammer, 
de omstandigheden waren er na-
melijk perfect voor…er was geen 
water, geen elektriciteit en geen 
verwarming. Dus daar hoefde 
je je huis niet voor uit, kon je 
gewoon doorleven. Maar goed, 
wij hebben de vette pech dat 
we zijn opgegroeid in deze luxe 
tijden waarin geld en dergelijke 
weinig tot geen belemmeringen 
in het leven veroorzaken. Ieder-
een heeft water, elektriciteit en 
verwarming dus daar zit je dan…
lekker warm bij een lampje met 
een kopje thee. Van de Rabobank 
naar je eigen bank en dan nu bij 
zuslief op de bank…daar zit je 
dan. Vroeger, toen je al die luxe 
niet had, was het probleem er 
ook niet. Dan hadden we niet bij 
zuslief op de bank hoeven zitten. 
Wat een ellende, al die luxe. Al-
les wat ons leven zo gemakkelijk 
maakt levert allerlei problemen 
op. Welke kraan nemen we? Wat 
voor lampen nemen we? Wat voor 
verwarming nemen we? Daar zit 
je dan, verzonken in allerlei heet 
oplopende discussies omdat de 
smaken vanzelfsprekend uiteen 
lopen. Uiteindelijk ben je er uit, 
alles is bedacht en dan… Er komt 
van alles bij en het wordt steeds 
meer…wat een ellende…nog 
meer luxe en keuzes. Vroeger 
was het leven een stuk gemakke-
lijker, toen hoefde je daar alle-
maal niet over na te denken, wat 
hadden onze voorouders toch 
een makkie, geen discussies, 
geen slapeloze nachten over het 
type kraan en geen gezeur over 
milieuvriendelijke verwarmin-
gen…nee…niets van al die pro-
blemen…gewoon overleven! 

En wij, de patatgeneratie, wij 
hebben het zwaar. Maar goed, 
wij zullen die last moeten dra-
gen, we knokken ons er wel weer 
door. Een weekje bij zuslief op 
de bank en dan straks weer lek-
ker op onze eigen bank…maar 
ja…wat voor bank nemen we…? 
Straks zijn we er eindelijk uit 
welke bank we nemen en dan 
heb je 14 weken levertijd en 
daar zit je dan…op de oude 
bank…wachtend op de nieuwe 
bank…wat een problemen. Straks 
steekt mijn zwager zijn houtka-
chel aan, dimmen we de verlich-
ting wat en doppen we een koud 
biertje uit de koelkast en…daar 
zit je dan…lekker hoor! Toch wel 
fijn, dat water, die elektriciteit 
en die verwarming. De bank…ook 
een probleem van deze tijd, je 
kunt de tv niet aanzetten of er 
is nieuws, de beurs keldert en de 
bank ploft…had je vroeger niet, 
dat soort problemen. Je geld zat 
in een leeg houten augurkenpotje 
onder de vloerplanken die je niet 
zelf had uitgezocht en je kon 
er altijd bij. Echter, je hoefde 
er niet bij want er was toch nix 
leuks inde winkel te koop…wat 
een makkie in die tijd... en wij 
... daar zitten we dan...

Reinold

Woensdagavond 8 oktober heeft de korfbalver-
eniging Flamingo’s haar nieuwe hoofdtrainer 
contractueel vastgelegd. Jack Visser uit Buiten-
post heeft zich voor het komende seizoen aan 
de korfbalvereniging laten binden. Sinds het 
einde van de vorige competitie geeft Visser al 
leiding aan de selectie. 

Het vlaggenschip van de Flamingo’s kent een  
matige seizoenstart. Uit 5 wedstrijden heeft 
men helaas nog geen enkel puntje weten te 
bemachtigen. Het vertoonde spel is van goede 
kwaliteit maar de afwerking ontbreekt nog. Er 
wordt aangenomen dat de verjonging van de 
selectie gaandeweg het seizoen zijn vruchten 
zal afwerpen. De reserves echter doen het een 

stuk beter. De veelal voormalige eerste team 
spelers leven zich uit in de reserveklasse 2B en 
staan bovenaan de ranglijst.  Flamingo’s heeft 
een periode afgesloten die qua sfeer en instel-
ling wat minder was. Door het maken van dui-
delijke keuzes en het goed doorcommuniceren 
van de doelstellingen heeft men de goede sfeer, 
die voor de Flamingo’s zo typerend is, weten te 
herstellen. Het zal niet lang meer wachten zijn 
op goede resultaten.

Het contract met Jack Visser kan worden be-
schouwd als een interim-periode. De vereniging 
is voor de volgende seizoenen op zoek naar 
een trainer die invulling kan gaan geven aan de 
door de Flamingo’s gestelde doelstellingen. 

Bij de foto: Jack Visser en voorzitter Hieke Stel-
lema ondertekenen samen het contract.

Gymnastiekvereniging M.A.A.S.
Secretariaat:
R.J. de Haan, Dr. Postmastraat 33
tel: 0621255750, mailadres: info@gvmaas.nl  

Aan alle leden en ouders van jeugdleden van gv. M.A.A.S.

Uitnodiging
Tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 
november 2008 aanvang 19.30 uur, Tafeltenniszaal te Buitenpost. Het be-
stuur verzoekt u het strookje ingevuld in te leveren voor 1 november as. op 
Concourslaan 10 of de Vang 14.Ouders van leden, die jonger dan 16 jaar 
zijn, worden bij deze ook uitgenodigd daar zij bij eventuele stemmingen 
hun stem voor hun kind kunnen uitbrengen.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Notulen algemene ledenvergadering 9 november 2007*
6. Jaarverslag secretaresse*
7. Rekening en verantwoording van de penningmeesteres over de peri-
ode 1 augustus 2007 t/m 31 juli 2008*
8. Verslag kascommissie
9. Verkiezing nieuw lid kascommissie
10. Verhoging contributie en wedstrijdgeld
11. Begroting 2008-2009
12. Bestuursverkiezing: Greetje Krijgsheld en Hennie Steigstra zijn af-
tredend en niet herkiesbaar.
Noodkreet! Het bestuur is nog dringend op zoek naar iemand die het 
voorzitterschap en iemand die het penningmeesterschap op zich wil 
nemen. Wie oh wie gaat de uitdaging aan?
12.Afscheid vertrekkend bestuurslid.
13.Wat ter tafel komt.
14.Rondvraag
15.Sluiting 

Jonge sporters In Buitenpost (2)
Ellen Jager, 
zwemster
Vanwege de vele meren, sloten 
en kanalen is het in Fryslân 
noodzakelijk dat  kinderen op 
jonge leeftijd  leren zwemmen. 
Gelukkig staat er in ons dorp aan 
de Kuipersweg een mooi overdekt 
zwembad De Kûpe. De meeste 
ouders brengen hun kroost daar 
naar toe om de zwemsport onder 
de knie te krijgen. Tijdens het 
lessen  blijkt  dat de één meer 
aanleg heeft voor deze tak van 
sport dan een andere. Uiteindelijk 
leren alle kinderen zich te redden 
in water, maar talent om een 
topzwemmer of zwemster te 
worden, dat zijn er niet veel.

Ellen Jager heeft zeker zwemtalent.  
Ze is nu tien jaren oud en woont met 
haar ouders aan de Poelruit. Ze zit in groep zeven op ‘de Lichtbron’.  Het 
zwemmen gaat haar heel gemakkelijk af. Op jonge leeftijd werd ze lid 
van de zwemvereniging PWC (Paradyske-Wetterrottencombinatie). “Het 
is een fusie tussen twee zwemverenigingen; één van Kollum en één van  
Surhuisterveen. Omdat Buitenpost mooi in het midden ligt van beide 
plaatsen en een overdekt zwembad heeft, werd voor ons dorp gekozen”, 
vertelt Ellen.

Inmiddels heeft Ellen al vele prijzen gewonnen. Zo werd ze in het 
zwembad in Harlingen op vier afstanden Fries kampioen, de 100 meter 
vrije slag (Borstcrawl), de 50 meter vlinderslag, 100 meter rugslag en 200 
meter wisselslag. Ze zwemt in haar leeftijdcategorie Minioren 5. Om nog 
beter te worden zou ze meer moeten trainen. In de Kûpe krijgt ze slechts 
twee maal per week een intensieve zwemtraining. Sommige andere 
kinderen, die ze bij wedstrijden tegenkomt trainen wel vijf maal per week 
en toch slaagt Ellen er steeds in om deze tegenstanders te verslaan.

Zo zwom ze tot haar eigen verbazing eens tijdens Speedo wedstrijden 
naar een derde plaats. Nu is dat misschien niet zo opmerkelijk, maar 
haar tegenstanders waren allemaal ouder dan Ellen. Speedo wedstrijden 
worden speciaal georganiseerd voor de jeugd van basisscholen in Fryslân. 
Ze werd daarom uitgenodigd voor de landelijke Speedowedstrijden in 
Leiden, waar ze ook een goed figuur sloeg.

Op de vraag wie haar favoriete topzwemmer is komt als antwoord: 
Marleen Veldhuis. Niet zo verwonderlijk want deze zwemster heeft 
Olympische, wereldkampioen en Europese titels op zak. PWC verlaten 
voor een andere zwemvereniging, daar denkt Ellen niet aan: “Het is er erg 
gezellig en ik ga er altijd met veel plezier naar toe”. Ellen beoefent geen 
andere sporten. Wel heeft ze saxofoonles op ‘De  Wâldsang’ van Tineke 
Koops en dat vindt ze ook leuk. Op de vraag van de Binnenste Buiten 
correspondent wat ze later wil worden antwoordt ze: officier van justitie 
bij een rechtbank. Kortom een jongedame met een doel voor ogen. Wij 
van De Binnenste Buiten hopen dat ze mag slagen, zowel in de studie 
Rechten als in haar zwemcarriére.

Dit is het tweede gesprek wat plaats vond tussen de Binnenste Buitenpost 
en een jonge, talentvolle sportman of vrouw uit Buitenpost. Er volgen nog 
een paar interviews in deze rubriek. 

Uit de Nieuwsbrief IJstijdenmuseum
Registratie IJstijdenmuseum
Na bijna twee jaar van voorbereiding en registreren is het gelukt om 
voor het IJstijdenmuseum een voorlopige registratie te krijgen. Daarvoor 
moesten eerst wel enige duizenden voorwerpen geregistreerd worden in 
bestanden en moest aan een aantal voorwaarden met betrekking tot het 
museum worden voldaan. Klimaatbeheersing en beveiliging speelden 
daar ook een rol in. Verder hebben twee van de vrijwilligers van het IJstij-
denmuseum een cursus museumregistratie gevolgd. De verdere stappen 
die de Stichting IJstijdenmuseum nu zal moeten nemen zijn onder ande-
ren het verfijnen van de registratie en het maken van bijbehorende foto’ s 
van de belangrijke stukken. Daarna kunnen deze bestanden opengesteld 
worden voor geïnteresseerden. Ook zal er op korte termijn een oplossing 
moeten komen voor het depot. Een volledige registratie vergt ook een 
opslag in een depot met goede klimatologische omstandigheden. Met de 
gemeente Achtkarspelen voeren we overleg over een oplossing van dit 
laatste probleem.

Voor wat betreft het fotograferen van een groot aantal voorwerpen gaat 
het bestuur kijken naar een invulling door een enthousiaste vrijwilliger die 
zich daar verder in wil bekwamen. 

Neanderthaler tentoonstelling.
Het is het bestuur met hulp van een groot aantal vrijwilligers gelukt om 
een mooie tentoonstelling op te zetten over de Neanderthaler in Fryslân. 
Dank zij een groot aantal subsidies en sponsorbedragen hebben we de 
tentoonstelling op een goede wijze vorm kunnen geven. Een prachtig be-
geleidend boekje over de Neanderthaler, geschreven door de stichtingbe-
stuurders Lammert Postma en Jan Kloosterman geeft de bezoekers meer 
inzicht in de levenswijze en de gebruiken van deze verre neef van ons die 
meer dan 40.000 jaar geleden in Fryslân rondtrok. Het Stichtingsbestuur 
van het IJstijdenmuseum heeft besloten om de tentoonstelling ook in 
2009 te laten doorlopen. Daarnaast beraadt het bestuur zich op een aan-
vullende tentoonstelling van de Kruidhof met het thema van 2009, ‘Gif of 
een gift’. Het thema sluit aan op giftige planten en de wijze waarop planten 
als gift kunnen dienen. In de steentijd werd ook al gebruik gemaakt van 
giftige planten en werden planten en zaden als gift gebruik bij bv het be-
graven of verbranden van de doden. Door dit thema door te trekken in het 
IJstijdenmuseum kunnen we aansluiten op de Kruidhof tentoonstelling. 

Jack Visser nu ook officieel trainer k.v. Flamingo’s  
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Klim in de pen... Jan Kloosterman
over bijgeloof in de naoorlogse jaren

In de naoorlogse jaren groeide ik op in het 
West van Buitenpost. Het was de tijd van 
de burenvisites en de verhalen. In de Friese 
Wouden heerste toen veel bijgeloof... On-
begrepen voorvallen werden afgeschoven 
op ‘Tsjoenderij’.  Achteraf een opmerkelijke 
constatering omdat het merendeel van de 
Buitenposters toen nog erg kerkelijk waren.

Zo vertelde mijn pake Harm Klaas Dijkstra die 
een foerage- en kolenhandel dreef aan de Voor-
straat in Buitenpost dat er aan een binnenpad 
naar Egypte op bepaalde tijden een betsjoend wit 
paard rondliep. Het paard zou een spookpaard 
zijn en de mensen misleiden die bij nacht langs 
het binnenpad van het West naar Egypte liepen... 
Het witte paard verdween dan telkens in een zeer 
dichte mist. Een mist die zo dicht werd dat het 
pad onzichtbaar werd voor mensen die er gebruik 
van maakten waardoor ze gedwongen werden 
om een hele nacht in die omgeving rond te dwa-
len. Het pad dat werd bedoeld was een pad langs 
de oude politiekazerne (tegenwoordig Jansma en 
Van Dijk) naar de woningen van de families Stel 
en Schregardus in Egypte. Het pad werd daarom 
tijdens avond en nacht niet gebruikt door de in 
Egypte wonende mensen. Zij kozen om naar Bui-
tenpost te gaan voor een pad langs de spoorbaan 
naar het treinstation.

Anders was het bij een oudoom van mij. Die oud-
oom Theunis van Lingen woonde samen met de 
zusters Aaltje en Griet van der Bij aan het West 
te Buitenpost, naast de timmerman Andries Bij-
ker. Mijn oudoom had een aantal koeien en fokte 
daarnaast wat varkens. Toen ik met mijn vader 
op bezoek was bij deze oudoom hoorde ik een 
opmerkelijk verhaal. Een ‘kuorkerinster út de 
Heide’ was in de stal geweest waar een zeug met 
biggen lag. Na haar bezoek waren alle biggen 
ziek geworden. Ze waren door de ‘Kuorkerin-

ster betsjoend’. Om de biggen beter te kunnen 
maken moest er ‘duveldrek’ (een mengsel van 
wolfsmelk) gehaald worden van Greate Gjet van 
de Sânbulten. Na toediening van het mengsel 
werden de betsjoende biggen weer beter.

Nog een stoerder verhaal dat in die naoorlogse 
jaren indruk op mij maakte, was het verhaal 
van Alde Kinge. Waar ze precies woonde weet ik 
niet meer, het zou kunnen zijn in de omgeving 
van de Tsjoele.  Deze oude vrouw, zo gingen de 
verhalen, was een Tsjoenster  en kon zich veran-
deren in een dier. Zo veranderde ze eens in een 
haas. Toen jagers de haas ontdekten wilden ze 
deze gaan schieten. Alde Kinge gaf zich echter 
niet zo maar gewonnen. Bij het huisje van Alde 
Kinge stond een klein jongetje, een beppesizzer 
van Alde Kinge. De jagers hoorden tot hun ont-
steltenis het jongetje luid naar de haas roepen: 
“Toe gau beppe, toe gau beppe, ta it hinnegat 
yn”. Waarop de jagers tot hun stomme verbazing 
zagen dat de haas met grote sprongen op het 
kippenhok afliep en via de kippenren verdween. 
Het verhaal van Alde Kinge werd jarenlang aan 
de stamtafel in het café Blauforlaat voor waar 
verteld.

Het zijn een paar van de oude verhalen 
die ik mij nog herinner. Het is jammer 
dat al die prachtige verhalen die na de 
tweede wereldoorlog rond Buitenpost 
afspeelden verdwijnen. Er moeten vast 
nog wel een aantal bekend zijn en het zou mooi 
zijn als we die konden verzamelen en bewaren 
omdat die verhalen ook bij de geschiedenis van 
ons dorp Buitenpost horen. 

Ik geef de pen door aan Pieter van der Bij.

Gezinsuitbreiding bij 
ambtenaar

- Wat kijk je sip Binne, is er wat?
- Klopt Boaite er zijn thuis problemen!

- Wil je erover praten Binne of is het 
te privé?

- Je mag het best weten hoor,
ik heb een meningsverschil met mijn 

vrouw.
- O ja Binne, en jullie zijn zo harmo-

nieus.
Dat zijn we ook Boaite, maar ik wil 

een groot gezin.
- En dat ziet je vrouw zeker niet zitten 

Binne?
- Krek zo Boaite, ik wil wel en zij wil 

niet!
- Hoe komt dat zo ineens Binne,

want je was daar nooit zo mee bezig! 
- Klopt, maar sinds dit jaar krijg je 

extra verlof!
- Extra verlof Binne?

- Jazeker Boaite; na iedere bevalling 
14 dagen en dat levert de ambtenaar 

ieder jaar extra verlofdagen op.
- Maar ieder jaar Binne?

- Jazeker, ik wil zorgen voor veel na-
geslacht!

- Maar dan loopt je vrouw altijd met 
een dikke buik, Binne!

- Daar heb ik toch geen last van 
Boaite?

- Nee dat niet, maar het is wel erg 
egoïstisch!

- Twee extra weken vakantie vergoe-
den veel!

- Nee Binne ik geef je vrouw gelijk dat 
zij er tegen is!

- Mooie vriend ben jij Boaite!
- Dat zal wel, maar nu even wat an-

ders Binne!
Vertel Boaite, vertel….

- De wachttijden gaan dan weer extra 
lang worden!

- Daar merk ik dan toch niets van 
Boaite.

Nee Binne, maar dat gaat per keer 
tien euro kosten, want als je te lang 
moet wachten wordt er afgerekend!

- Niks mee te maken Boaite, ik ga 
zorgen 

voor regelmatige aanwas van de 
bevolking.

- Dan vermoed ik dat je huwelijk wel 
zal springen Binne!

- Denk je dat werkelijk, Boaite?
- Je vrouw kennende ben ik er zeker 

van Binne 
en ik zou er toch nog maar een paar 

nachies over slapen!
- Nu breng je me toch aan het twijfe-

len Boaite!
- Gelukkig maar, gelukkig maar, wees 
gewoon tevreden met de verlofda-

gen die je hebt!
- Dat moet dan maar Boaite en be-

dankt voor je commentaar! 

Binne Lutje en Boaite Post

Hij komt, hij komt…
Zaterdag 15 november is het dan zover, Sinterklaas 
brengt een bezoek aan ons dorp. Samen met het Young 
Percussion Corps Oranje Dokkum en alle kinderen 
van Buitenpost zorgen wij voor een warm welkom 
met medewerking van onze geweldig enthousiaste 
speaker Hielke- Jan Ellens (www.custard.nl). Rond 
14.00 uur komt de Sint met de trein gevolgd door 
een rit door ons mooie dorp. Aansluitend is er zoals 
gewoonlijk een Sinterklaasfeest in de zaal van de 
Point voor de kinderen van groep 1 tot en met 4.

Zou hen dit jaar ook weer een spannend avontuur te 
wachten staan? En wie worden dit jaar de gelukkige 
prijswinnaars van de kleurwedstrijd. Natuurlijk is 
er ook weer de gelegenheid om je verlanglijstje of 
brief te sturen aan de Sint, ook dit jaar staat er een 
mooie brievenbus bij Top1Toys. Op de scholen wordt 
de nodige informatie uitgedeeld, dit zal ook bij Top 1 
Toys verkrijgbaar zijn voor de kinderen die elders naar 
school gaan.

Tijdens het kinderfeest zorgt het corps Oranje voor 
een show in de Kerkstraat. Ook zal er door de BUVO 
extra aandacht besteedt worden aan een gezellige 
sfeer in de Kerkstraat, voor de ouders de moeite 
waard om even een kijkje te nemen, het is namelijk 
niet toegestaan om bij het Sinterklaasfeest te blijven

Wij verzoeken u om de jas van uw zoon/dochter mee 
te nemen en de kinderen weer af te halen bij de zij 
ingang van de zaal. 

Oproep aan alle straten
en buurtverenigingen
Als feestweekcommissie zouden wij graag een 
contactpersoon van de straten en buurten in Buitenpost 
hebben. Voor ons is dit makkelijk om direct contact 
te leggen in verband met de lichtroute of andere 
evenementen. Daarom vragen wij u om aan ons door 
te geven de contactpersoon in uw straat/buurt, dit kan 
naar s.ploegsma@feestweekbuitenpost.nl

Wij hopen dat iedereen gehoor geeft aan deze 
oproep, zodat wij een nog mooiere feestweek kunnen 
organiseren!

Alvast bedankt. 

Doe mee met de 
lichtroute!
Bent u al aan de tekentafel of achter uw pc gaan 
zitten om wederom een mooi idee te creëren voor 
de lichtroute. Het lijkt misschien dat de feestweek 
nog ver voor ons ligt, maar dat wil niet zeggen dat 
de voorbereidingen alweer in volle gang zijn. Daarom 
roepen wij u alvast op om na te denken over uw 
deelname aan de lichtroute. Vorig jaar mochten wij 
alweer nieuwe deelnemers in de route opnemen en 
dit heeft ons zeer verheugd! Wij hopen dit jaar weer 
nieuwe straten en tuinen te mogen bewonderen en 
natuurlijk de ‘die-hards’ weer uit te dagen 2008 te 
overtreffen.

Opgave of vragen kan via onze site:
www.feestweekbuitenpost.nl

Optreden De Waldsilers
in Haersmahiem
Op 4 oktober trad het Folkkoor “de Waldsilers op voor de bewoners van 
Haersmahiem. Onder leiding van dirigent Kees Schriemer bracht het koor 
een gevarieerd programma, waaronder Friese en Nederlandse liederen 
maar ook Ierse en Engelstalige songs.
Na de koffiepauze verraste penningmeester Albet Dijkstra bewoonster 
en cliëntenraadslid mw. Postma met een gift van vierhonderd euro. Dit 
was de opbreng van een benefietconcert dat het afgelopen voorjaar 
traditioneel werd georganiseerd door het Folkkoor. Met de aanleg van 
een nieuwe tuin in het verschiet, volgend voorjaar, zal de gift een goede 
bestemming krijgen. 

Activiteitenagenda Haersmahiem november 
Maandag 10 november 15.00–16.30 Mandolineclub Oosterwolde 

Woensdag 12 november 19.30– 21.00 Shantykoor “Beurtschippers” 

Woensdag 19 november 13.30 – 17.00 Herfstmarkt 

Bovenstaande activiteiten worden gehouden in Haersmahiem en 
worden georganiseerd voor onze bewoners en hun familie, vrienden 
en kennissen. Maar ook de inwoners van Buitenpost zijn natuurlijk van 
harte welkom! 

De Zegge, straatprijswinnaars van de lichtroute 2008
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Ook Buitenpost en omstreken maken deel uit van 
een waterschap. In dit geval het Wetterskip Fryslân. 
Jarenlang kende de provincie Fryslân nogal wat 
kleine(re) waterschappen. Het waterbeheer was in 
deze organen in hoofdzaak een boerenaangelegen-
heid. De agrariërs redden zich ermee en ieder vond 
dat heel gewoon, want het ging immers allemaal 
prima en de kosten waren laag. Waar zou de burger 
zich dus druk over maken? Misschien was dit wel 
het punt dat het waterschap niet de interesse van 
het publiek had. En ondanks alle veranderingen op 
dit gebied is het in feite nog zo. 

Eigenlijk is dat een beetje vreemd, want het water-
schap zorgt er voor dat we allemaal doorgaans droge 
voeten houden. Er zou geharrewar ontstaan als hier 
met de natte pet naar zou worden gegooid. Uit eigen 
ervaring en televisiebeelden weten we maar al te 
goed welk een ellende wateroverlast geeft. Wat het 
waterschap doet, is dus goed en daarom loopt het 
wellicht niet zo in de gaten. Je kunt dit vergelijken met 
een goed fluitende scheidsrechter. Dit valt ook niet op. 
Toch zou, wat het waterschap doet, opvallend moeten 
zijn en dan niet in de zin van alleen maar foeteren op 
de waterschapsbelasting.

Historie
Nederland heet niet voor niks Nederland. Reeds in 
de jaren 1200 ging men de strijd tegen het water 
aan in georganiseerde vorm door middel van zoge-
naamde buurschappen. Op eenvoudige wijze ging 
men (be)stuur en richting aan het water geven. Deze 
buurschappen, die vervolgens waterschappen wer-
den genoemd, waren de oudste overheidsinstanties. 
Gemeenten en provincies kwamen later. Het water-
schap is een zogenaamde doelcorporatie, omdat de 
taak (water e.d.) beperkt is. Aangezien ons land na 
de Tweede Wereldoorlog steeds meer bebouwd werd 
met huizen en industrieën veranderde uiteraard het 

waterschapswerk. Het was niet meer alleen een boe-
renaanzaak, maar ook burgers en ondernemers kre-
gen er steeds meer mee te maken. Daarom moest er 
op andere en meer intensieve wijze aan water gewerkt 
worden. Dus ontstond er ook op dit punt de roep om 
grootschaligheid. Waterschapjes werden waterschap-
pen en verdergaande fusie leidde tot één groot water-
schap voor het Wetterskip Fryslân dat thans de hele 
provincie omvat met een deel van het Groninger Wes-
terkwartier. Het water van het Westerkwartier stroomt 
namelijk af in Friesland. Omdat de agrarische sector 
allang niet meer alleen voor het gelag opdraaide, 
moesten ook de burgers en de ondernemers voor hun 
belang meebetalen. Wie betaalt, heeft zeggenschap 
en zo gingen dus ook andere belanghebbenden deel 
uitmaken van het waterschapsbestuur. Dat is heel 
democratisch.

Verkiezingen
Democratie is een Grieks woord. Demos betekent volk 
en kratein is regeren. Samengevoegd betekent dat het 
volk regeert zichzelf. Daarom kunnen we in de peri-
ode van 13 tot en met 25 november schriftelijk onze 
stem uitbrengen voor een nieuw waterschapsbestuur. 
Stembiljetten worden via de post thuisgestuurd. We 
kunnen te kust en te keur gaan. Dit is heel toepasse-
lijk. De kust heeft met water te maken en de keur is de 
belangrijkste (politie)verordening van het waterschap. 
Het nieuwste snufje is dat de kandidaten deel uitma-
ken van een lijst, net als bij politieke partijen. Er doen 
ook voor het eerst politieke partijen aan deze water-
schapsverkiezingen mee. Of het daar beter van wordt, 
moeten we afwachten. Je hebt niet zomaar verstand 
van waterbeheer. Lijsten als Werk Aan Water, Lagere 
Lasten Burger en Water Natuurlijk Fryslân, proberen 
met deze fraaie namen stemmen te winnen. Laten we 
hopen dat het water schoner wordt en dat we droge 
voeten houden.

Wim Ausma

Het belang van de waterschapsverkiezingen

Nieuwe paardenkrachten in Mejontsmastate
De historie van de Mejont-
smastate gaat veel verder 
terug dan het jaartal 1914 
dat als bouwjaar terug te 
vinden in haar muren. In de 
fundamenten van het pand 
zijn de resten terug te vinden 
van een state, een voornaam 
landgoed, waar de familie 
Mejontsma in de 18e eeuw 
woonde. De laatste decennia 
woonde de bekende paarden-
sportfamilie Botma onder de 
naam ‘De Posthoorn’ er, maar 
het stond vanaf 2006 leeg. 
Nu heeft een volbloed onder-
neemster er de touwtjes in 
handen genomen

Paula de Jong is 24 jaar oud en 
komt uit Dokkum. Samen met 
haar vriend Thijs Kuipers woont 
ze sinds 5 oktober in het huis 
en de stal werd op 10 oktober in 
gebruik genomen. Ze geeft on-
middellijk toe dat ze jong lijkt is 
om een bedrijf van dit formaat te 
beheren, maar meldt in dezelfde 
zin “er voluit voor te gaan en er 
alle vertrouwen in te hebben”.

Het komt niet uit de lucht vallen 
dat Paula van paarden haar be-
roep heeft gemaakt. Vanaf haar 
achtste is ze altijd gek geweest 
met paarden. Zelfs tijdens haar 
schooltijd deed ze school “er 
maar een beetje bij, want al-
les draaide altijd om paarden”.  
Thuis waren paarden en ze heeft 
uiteraard ook met paarden ge-
sprongen en dressuur gedaan. 

Een aantal jaren terug werd 
het besluit genomen zelf met 
een paardenstal te beginnen en 
koos daarvoor haar woonplaats 
Dokkum. Maar vergunningen 
voor noodzakelijke verbouwingen 
aan ‘de Osseweide’ bleven uit en 
daarom werd elders gezocht.

Vorig jaar kwam de voormalige 
‘Posthoorn’ al in beeld, maar pas 
de afgelopen maanden werd het 
echt serieus. “Ik wist heel goed 
dat het een hele grote stap was 
om op deze 1,7 hectare met al-
les erop en eraan iets te begin-
nen. Ik had het ook niet kunnen 
doen zonder mijn vriend, mijn 
vader en moeder en zus. Zonder 
zulke steun begin je niets”. Het is 
overigens nog niet een volledige 
manege, er kan natuurlijk paard 
worden gereden maar dat ge-
beurt alleen op paarden van de 
berijders zelf. In Stal Paula de 
Jong is pension voor elf paarden. 
Daarnaast wordt er ook dressuur 
en les in bijna alles wat met paar-
den te maken heeft, gegeven. 
Ook is er een paardensportwin-
kel, die nog beperkt open is. En 
niet te vergeten is Paula eigena-
resse van 34 paarden, waarmee 
gefokt en gehandeld wordt.

“Ik heb mijn middelbare school-
tijd in Buitenpost doorgebracht,  
Ik kende het dorp dus eigenlijk 
al een beetje voordat we met 
de stal begonnen”. En hoewel 
Buitenpost de naam van een 
paardensportdorp heeft is toch 

de vestigingsplek toeval, “Dit 
stond leeg en dit konden we rond 
krijgen”. Dat doet er niets aan af 
dat ze zich nu al prima thuisvoelt 
in ons dorp. “Het viel me op dat 
er onmiddellijk zoveel positieve 
reacties van dorpsgenoten kwa-
men toen ze hoorden dat ik hier 
kwam”. 

Stal Paula de Jong is al in bedrijf 
maar het verbouwwerk is nog 
niet af. “Er is al veel opgeknapt 
in en om het huis en ook de 
grote paardenhal is helemaal 
onderhanden geweest. Maar de 
schuur die aan het huis verbon-
den is staat op instorten. Daar 
moeten we wat aan doen. Bo-
vendien willen we daar nog meer 
paardenboxen in gebruik nemen. 
Daarnaast is er in een paarden-
bedrijf altijd van alles nog wel te 
doen”. De onderneemster weet 
trouwens van de historie die aan 
de plek verbonden is. “Ik heb op 
internet het een en ander opge-
zocht en het is best interessant 
om te weten. Als het kan willen 
we daar ook best rekening mee 
houden bij eventuele verbouwin-
gen”.

Tijdens een kleine rondleiding 
heeft Paula de handen vol aan 
het geven van aanwijzingen aan 
personeel, advies geven aan 
gebruikers en beantwoorden 
van de telefoon. “Het is best 
wel druk”, beaamt ze, “Maar 
dat hoort er gewoon bij”. Naast 
de Stal heeft Paula ook andere 
werk: “Ik geef op verschillende 
plekken nog paardrijles. Mijn 
vriend is overigens nog gewoon 
full-time vrachtwagenchauffeur. 
Op deze manier hebben we 
een stuk financiële zekerheid. 
Natuurlijk willen we  graag op 
termijn hier full-time rond van 
komen. Ook mijn vriend, hoewel 
hij zelf geen paardrijder is, ziet 
de paardenwereld erg zitten. 
Maar de komende tijd zijn we 
nog volop bezig om alles op te 
bouwen”. (foto: redactie)

 Al wandelend of fietsend door en om het dorp, komt ook de re-
dactie regelmatig iets tegen wat een vraagteken oproept. Zo staat onder-
staand bord al enkele maanden voor het hoofdgebouw van het Lauwers 
College aan de Hoefslag; maar het wat en waarom wordt door de tekst 
niet echt verduidelijkt. Ambtenaar De Boer van de gemeente vertelt: “Het 
project dat op het bord vermeldt staat, heeft met de belasting van het 
rioleringsstelsel te maken met regenwater. Onze gemeente heeft de afge-

lopen jaren al regelmatig te maken gehad met langdurige en/of zware re-
gen met als resultaat dat de riolering de verwerking niet meer aankon en 
er plaatselijk wateroverlast ontstond. De gemeente probeert het probleem 
aan te pakken ondermeer door er voor te zorgen dat er meer (relatief 
schoon) hemelwater direct naar het oppervlaktewater afgevoerd wordt. 
Zeker bij een gebouw met een oppervlak als het Lauwerscollege zeker 
schelen in het voorkomen van toekomstige overlast. De gemeente heeft 
elders in de gemeente ook al dergelijke projecten uitgevoerd en is op zoek 
naar verdere geschikte plekken”.
 Onderstaande foto werd gemaakt op het plan Lutkepost, ten 
oosten van het woonwagencentrum. De kraakheldere klinkers en stenen 
geven aan dat het pas aangelegd is. Gemeente-ambtenaar Sjoerd Banga 
vertelt erover: “Het pleintje is een uitbreiding van het woonwagencentrum 
met 3 staanplaatsen, zoals tijdens de planning van het plan Lutkepost met 
de bewoners is overeengekomen. De hokjes die erbij zijn gebouwd, zijn 
sanitaire voorzieningen. De extra plekken zijn nu klaar en kunnen zodra 

men dat wil in gebruik worden genomen. Het is nu nog niet duidelijk wan-
neer dat precies zal zijn”.
 Bij de zuidingang van ons dorp wordt opnieuw druk gegraven 
aan de zuidrand van het plan Mûnewyk. Banga kan hierover het volgende 
melden: “Het graafwerk betreft het bouwrijp maken van een stuk grond 
voor zes kavels kleine kantoorvoorzieningen. Van deze kavels is overi-
gens al één uitgegeven. Naast deze kavels zal de zuidoostelijke rondweg 
komen te liggen en is in zuidelijke richting het slotstuk van het Mûnewyk. 

Invulling van de overgebleven vrije kavels op deze zichtlokatie zal waar-
schijnlijk niet eerder echt op gang komen, nadat de weg aangelegd is.  
Zodra dit deel vol is, zal er verder naar westelijke richting uitgebouwd 
worden, en wordt de straat De Ried nog verder verlengd”.
 Treft u onderweg in ons dorp ook wel eens iets aan wat bij u in 
het oog springt? Het kan dan om van alles gaan, over oude, nieuwe din-
gen, ongewone, grappige of anderszins meldenswaardigheden? Mail ons 
erover of stuur ons er een foto van toe, eventueel met uw commentaar en 
wij geven het hier een plekje.
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Jeugd en jongerenwerk
Toneelcursus

Groep 7 & 8 
Schuilt er in jou dé nieuwe filmster van Nederland? Of heb je 
altijd al op het podium willen staan? Geef je dan nú op bij It 

Koartling waar een cursus toneel
de Jeugdsoos

Leeftijd: 11 t/m 18 jaar
Openingstijden jeugdsoos:

Vanaf nu ook  DONDERDAGAVOND geopend! En op vrijdag 
van 19.30 tot 21.30 uur. Entree: Gratis!  Voor het 

programma overzicht of meer info: Koartling.hyves.nl

Dream 
kessentsje
mei krûden

In deze workshop gaan 
we aan de slag en stellen 
ons eigen droomkussen 
samen. 
Er wordt een uitgebreide 
uitleg gegeven over de 
planten en kruiden die je 
kunt gebruiken en welke 
werking deze op onze 
slaap uitoefenen.  
Na deze uitleg maken we 
van een lapje stof een 
kussentje met kruiden, 

dat heerlijke geuren ver-
spreidt…

TIP: leuk sinterklaas cadeau 

Dinsdag  25 November 
2008
Kosten: Euro 15,00 (excl. 
mat. - kosten mat. Euro 
5,00)
Opgave/Inlichtingen:  Elly 
Kramer
Tel. : 0511-543242; 
bgg 06-12113800

Survival Drogeham groot succes! 
Op zaterdag 11 oktober organiseerden de jeugdhonken van 

Achtkarspelen met Stichting Survival Kootstertille voor 
de tweede keer een survival. De eerste keer in 2007 was 

in Kootstertille met een deelname aantal van 70. Ditmaal 
was het in Drogeham, waar 92 personen aan deelnamen. De 
jongeren in de leeftijd van 10 – 18 jaar kwamen uit bijna alle 

dorpen van de gemeente. Vooral Drogeham en Surhuizum 
waren sterk vertegenwoordigd. In totaal zijn er 20 groepen 

van start gegaan.  De tocht duurde ongeveer 1,5 uur, waarin 
werd geklauterd, gevaren, aan teamspirit werd gewerkt 

doormiddel van samenwerking met verschillende onderde-
len en nog veel meer. Het kan dus voor de tweede maal als 

een succes worden beschouwd. Een activiteit die we zeker 
volgend jaar weer gaan herhalen. Hierbij willen we iedereen 

die mee heeft gedaan of geholpen, bedanken voor hun inzet. 
Hopelijk tot volgend jaar.

 

Popconcert in It Koartling
Afgelopen vrijdagavond 17 oktober speelde de muziekbands 

Newsencememory, Down To Earth en Vremdvolk voor een laaiend 
enthousiast publiek. Er waren 70 bezoekers die zich prima hebben 

vermaakt.

Tuinbeleven
Herfst in Buitenpost

Ook dit jaar is de herfst in Buitenpost e.o. weer van een betoverende 
schoonheid. Bladeren aan bomen en struiken verkleuren in fel getint 
geel en oranje. Onopgemerkt gaat de wisseling van de seizoenen niet 
voorbij aan de aandachtige beschouwer van al dit moois. Een wande-
ling door De Kruidhof of een tochtje door het Veenkloosterbos druk-
ken ons op het feit dat de winter in aantocht is. Maar hoe komt het 
toch dat die bladeren verkleuren en op een gegeven moment door 
soms al een zuchtje wind van de bomen dwarrelen? 
 
Niet bij alle bomen en struiken ver-
kleurt het blad in de herfst. Sommige 
bomen, struiken en vaste planten 
behouden hun groene blad. Denk 
hierbij maar eens aan coniferen. In 
planten voltrekt zich aan het einde 
van de zomer een proces dat gericht 
is op het afstoten van blad. Minder 
uren zonneschijn, het koeler worden 
van de atmosfeer en meer neerslag zetten de herfstperiode in wer-
king. Als eerste teken verkleuren de bladeren door chemische veran-
deringen in het blad. Groen wordt geel of rood tot bruin. De aanvoer 
van voedsel en water via het wortelgestel wordt langzaam aan min-
der. Minder zon betekent ook minder verdamping via het blad. De 
noodzaak om de plant of boom op volle toeren te laten draaien is niet 
meer aanwezig. 

Blad valt niet zo maar van de bomen. De reden is dat op de plek waar 
de bladsteel vastzit aan de twijg een laagje gevormd wordt, dat te 
vergelijken is met onze eigen bloedstolling ter bescherming van een 
wond. Bij sommige planten is zo’n litteken heel duidelijk zichtbaar, 
bijvoorbeeld bij kastanjes of walnoten. De taak van de bladeren is vol-
bracht. Ze hebben ervoor gezorgd dat de boom of de struik kon as-
simileren, dikker kon worden en weer in omvang is toegenomen. Het 
voortbestaan is weer gerekt. Bloei en de vorming van zaden zijn mede 
door hun functioneren tot stand gekomen. De instandhouding van de 
soort is daarmee opnieuw verzekerd. Een nieuwe generatie blad zit al 
verborgen in sluimerende knoppen, die in het vroege voorjaar zullen 
ontluiken. Alleen een koudeprikkel scheidt het nieuwe leven van een 
nieuw jaar. 

Het team van De Kruidhof is ook in herfststemming. Nog even ge-
nieten we van al dat mooie wat de herfst ons biedt. Maar ondertus-
sen zijn de nieuwe knoppen al gemaakt. We zijn volop bezig om het 
seizoen 2009 vorm te geven. Het thema zal het komende seizoen zijn; 
“Kruiden, Gif of Gift?” over de werking van geneeskrachtige kruiden. 
Wij hopen als de natuur in april weer een warmteprikkel krijgt dat de 
lente zich in haar volle glorie aan ons laat zien! 

Jan Willem Zwart

Op zoek naar 
verhalen van 
De Kruidhof 
In de week van de geschiede-
nis (11 t/m 19 oktober) worden 
‘Verhalen van Nederland’ 
verteld. Door het vertellen van 
verhalen gaat geschiedenis leven. 
Botanisch museum De Kruidhof be-
staat in 2010 al tachtig jaar. Met  oog op 
dit jubileum, zijn wij op zoek naar verhalen 
over het verleden: over en van mensen die er hebben gewerkt, over 
planten die er hebben gegroeid, over het onderzoek dat is gedaan, 
over de betekenis van de tuin voor de regio enzovoorts. 

Soms duiken er foto’s op van vroeger, waar een verhaal bij hoort: 
wie staat er op de foto en waar is hij of zij mee bezig? Wie herkent 
bijvoorbeeld de vrouw op bovenstaande foto uit 1944 die appels aan 
het sorteren is?

Van proefbedrijf tot museum
De geschiedenis van De Kruidhof kan ingedeeld worden in vier peri-
odes. Het begin (1929/1930) is de periode van het proefbedrijf met als 
doel het vergroten van kennis over teelt en teeltwisseling van groente 
en fruit onder de boerenbevolking uit de omgeving. Omstreeks 1941 
wordt overgeschakeld op de teelt van aromatische en geneeskrach-
tige kruiden. Vanaf die tijd speelt de Kruidentuin een belangrijke rol 
in het wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen. Toen deze in 1969 haar activiteiten naar elders verlegde, hing 
het voortbestaan af en toe aan een zijden draadje. In 1978 nam de 
gemeente Achtkarspelen de exploitatie over en werd de basis gelegd 
voor het botanisch museum, dat in 2000 officieel erkend werd. 

Oproep
Inwoners uit onze omgeving die vroeger iets met De Kruidhof te 
maken hebben gehad, er gewerkt hebben of iemand gekend hebben 
die er gewerkt heeft, worden uitgenodigd iets van zich te laten horen. 
Naast mondelinge verhalen zijn ook oude krantenknipsels, foto’s of 
boekjes die iets met De Kruidhof te maken hebben zeer welkom. 
Denkt u iets te kunnen bijdragen aan de verhalen van De Kruidhof, belt of 
schrijft u dan naar De Kruidhof, t.a.v. Hanneke Hoekstra. Botanisch muse-
um De Kruidhof, Schoolstraat 29 B, 9285 NE; telefoon 0511 541253; e-mail: 
info@dekruidhof.nl

Lampionnenkeuring !
11 november is dé dag!!     

Dat mijn lichtje branden mag!!

In samenwerking met de BUVO (de winkels in 
Buitenpost) gaan we weer een lampionnenkeuring 

houden. Kom je ook in het Tweespan (in het centrum 
bij de snackbar) om je lampion te laten zien?

Wie weet win je een prijs omdat je lampion zo mooi 
is! 

Je hoeft dus niet meer 
langs alle deuren van de 

winkels, maar je krijgt in het 
Tweespan wat lekkers (ook 

wat om mee te nemen)! 
Tot dan! 
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“Ik ga het meteen lezen!” waren de woorden waarmee 
Jerry Tillema op 10 oktober in de Readshop het eerste 
exemplaar van zijn eigen boek ontving uit handen van 
de hoofdpersoon, zijn zoon Friso. Een vorm van humor 
waarop je jaloers kunt zijn en die kenmerkend is voor de 
manier waarop Jerry en zijn familie in het leven staan. Het 
emotionele en gelukkige moment van de overhandiging, 
op die vrijdagavond, van het op dagboeknotities van Jerry 
gebaseerde boek markeerde een mijlpaal in het leven van 
Friso en de zijnen na een veelbewogen periode. Een 
periode rondom een plotselinge enorme longbloeding bij 
Cystic Fibrosis-patiënt Friso en de longtransplantatie die 
hij vervolgens onderging.

Honderd en acht dagen verbleef hij in het ziekenhuis, tussen 
hoop en vrees, tussen leven en dood. Een verschrikkelijk 
zware tijd, maar Friso en zijn familie kwamen er wonder boven 
wonder goed doorheen. Friso verwoordde het tegenover zijn 
vader, bij de presentatie van het boek, aldus: “Bedankt dat je 
er voor me was op de momenten dat ik het niet zag zitten. De 
mensen kunnen nu zien hoe sterk onze familie is. Je moét 
ook sterk zijn, anders red je het niet.”
Duidelijker had hij het niet kunnen zeggen: het klopt met het 
beeld dat uit het boek ‘Adembenemend’ naar voren komt. 
Jerry Tillema heeft een verhaal geschreven over drie en 
een halve maand ziekenhuis. Desondanks is het geen droog 
medisch verslag, maar vooral een verhaal over gevoelens. 
Gevoelens van onzekerheid, zorgen en onmacht, van hoop 
en frustratie, maar ook van diepe liefde en verbondenheid 
tussen ouders, kinderen, broers en andere familie. 
Het boek beschrijft, in dagboekvorm, hoe de zeven en 
twintigjarige Friso, die vanaf zijn geboorte lijdt aan Cystic 
Fibrosis (beter bekend als taaislijmziekte), uiteindelijk zijn 
levenshouding van ‘spaar jezelf niet en haal alles uit het leven 
wat erin zit’ niet langer kan volhouden en op de wachtlijst 
komt voor een longtransplantatie. Niet voor één, maar zelfs 
voor twee longen. Na een bijna fatale longbloeding, die hem 
weliswaar de status ‘High urgent’ oplevert, volgt een onzekere 
periode van wachten. Hartverscheurend eerlijk bespreken 
Jerry en de doodzieke Friso zijn kansen en motivatie: is het 
nog wel op te brengen om door te vechten? Zestien lange 
dagen ligt hij al op de afdeling Intensive Care te wachten, als 
de arts aan zijn bed komt met de verlossende mededeling 
dat er waarschijnlijk die nacht donorlongen beschikbaar 
gaan komen. Na de operatie, die binnen één dag drie keer 
een vervolg krijgt vanwege grote complicaties, blijft het 
lang onzeker of Friso het zal halen. Zijn ouders nemen in 
feite al afscheid van hem. Maar de artsen zetten alles op 
alles om hem in leven te houden, uiteindelijk met succes. Er 
volgt een lange, zware weg van belastende onderzoeken, 
behandelingen en revalidatie, waarbij het lang niet altijd lukt 
om optimistisch te blijven. Zelfs kleine dingen blijken tijdens 
zo’n lange ziekenhuisperiode een groot gewicht te krijgen. 
Met peptalks en goede gesprekken proberen Friso’s ouders 
om de moed erin te houden. Eindelijk mag hij, na 108 dagen 
ziekenhuis, op Koninginnedag naar huis.
Een aangrijpend boek, dat zeker, maar desondanks noch 
deprimerend, noch sentimenteel. Jerry weet hierin een 
balans te vinden door zijn humor en een luchtige toon. Humor 
als tegenwicht in de confrontatie met alle ellende, maar 
ook in het omgaan met de niet aflatende stoet van artsen, 
verplegers en ander personeel en hun soms onbegrijpelijke 
handelwijze. Aandoenlijk is de aandacht voor kat Richie, die 
het maandenlang zonder zijn baasje moet stellen. Juist de 
beschrijving van dit soort, vaak komische details, maken het 
boek zo leesbaar en herkenbaar.
Jerry, strijdbaar: “ Ik wilde geen sentimenteel boek schrijven. 
Emoties mag je hebben, maar ik heb geleerd om tegenover 

de behandelaars keihard op te komen voor onze belangen. 
Friso heeft dat, van kinds af aan, ook altijd gedaan, maar 
op het moment dat hij het niet kon, moest ik dat voor hem 
doen. Het schrijven van het boek is voor mij niet zozeer 
therapeutisch geweest. Althans, dat was niet de opzet. Het 
dagboek ben ik in eerste instantie begonnen voor Friso, 
het is ook aan hem gericht. Hij is immers buiten westen het 
ziekenhuis binnengebracht en is ook daarna een tijd buiten 
bewustzijn geweest. De tijd en de gebeurtenissen die hij toen 
gemist heeft, heb ik voor hem willen invullen. Later kwamen 
daar de nieuwsbrieven voor ons sociale netwerk bij. Die 
mensen vonden het zó leuk om te lezen, dat ze me hebben 
overgehaald om het geheel te bundelen. Voor mij niet zo’n 
vreemde stap, want ik had en heb al langer iets met schrijven. 
Misschien ligt het wel in het verlengde van mijn vroegere 
werk als fotograaf: ik observeer, maar in plaats van met foto’s, 
portretteer ik nu met woorden.
Ik ben mijn verhaal dus begonnen voor mijn zoon en 
voor familie en vrienden. Maar het heeft ook een actuele 
maatschappelijke betekenis: er is een toenemende 
belangstelling voor Cystic Fibrosis en longtransplantaties. 
Ik denk dat alle mensen die op enigerlei wijze iets te maken 
hebben met deze ziekte of ingreep, iets aan mijn boek 
kunnen hebben.”
De foto op de omslag van het boek toont een Friso, liggend in 
een ziekenhuisbed, met een enorme gehechte insnijding op 
de borst en half schuilgaand onder allerlei slangen en buizen. 
Jerry: “Nogal confronterend ja, maar daarmee wel een 
perfecte illustratie. Het laat zien hoe hij zich noodgedwongen 
schikt in zijn lot van stilliggen en vrijwel onbeweeglijk 
wachten op betere tijden. Friso vond het prima dat die foto 
op de omslag kwam. Hij heeft er ook geen moeite mee dat 
hij nu een ‘publieke’ figuur is geworden. Hij heeft altijd al een 
pragmatische instelling gehad en daarin lijkt hij niet te zijn 
veranderd na zijn ervaringen van dit jaar.
In hoeverre wij erdoor zijn veranderd, kan ik nog niet 
beoordelen. We houden al 28 jaar rekening met een voortijdige 
dood van ons kind. Hij heeft ook al heel wat mee moeten 
maken. Daarom zouden wij er ook vrede mee hebben gehad 
als hij nu was overleden. Er was immers alles aan gedaan wat 
er medisch mogelijk is; meer kun je niet wensen. Hij is daar 
ook heel dicht bij geweest; eigenlijk is het een wonder dat hij 
er nog is. En het gaat, naar omstandigheden, goed met hem.”  

‘Adembenemend’ is verkrijgbaar bij de Readshop in 
Buitenpost, bij Selexys Scholtens in het UMCG en via 
www.boekscout.nl 

Jerry Tillema schreef boek 
‘Adembenemend’ over zoon Friso

Versierde gedichten in 
The Readshop
In de Kinderboekenweek die gehouden werd van 1 tot 
11 oktober stond dit jaar het Thema Poëzie centraal. Het 
motto daarbij was Zinnenverzinzin. In the Readshop kon u 
die week bij Martijn en Gea Verhaar een versierd gedicht 
inleveren. Vele kinderen en volwassen hebben daar gebruik 
van gemaakt. Op vrijdagavond 18 oktober was de prijsuitrei-
king. Drie jongeren mochten naar huis gaan met een prijs. 
Dit waren Joanne Hoekstra, Randy Hoeksma en Chayenne 
de Kock. Een van de winnende gedichten van Chayenne 
de Kock kunt u hieronder lezen. De meeste kinderen deden 
hun inspiratie op tijdens school een ander door het lezen 
van boeken thuis.

Op de foto staan de trotse winnaars met hun werkstukken. 
Van linksaf: Randy Hoeksma, Martijn Verhaar (The Read-
shop) en Chayenne de Kock. Joanne Hoeksma had de prijs 
al eerder in ontvangst genomen in verband met vakantie.

Op de rand van waken en dromen
Lig ik op mijn sprookjesbed

Ik zie allerlei snoepjesbomen
In een waas van violet

Dan zie ik Sneeuwwitje lopen
Achter haar de zeven dwergen

Ze zal vast een nieuw appeltje kopen
En samen lopen ze verder door de regen

De heks snerpt “knibbel knabbel knuistje”
Met haar krakkerige stem

En vraagt wie knabbelt er aan m’n huisje?”
Wie eet zich daar zo klem.

Daar komt Roodkapje aan lopen
In het donkere sprookjesbos
Niet door een wolf beslopen

Maar door Reynaerde de slimme vos

Nu ben ik aan het eind van waken en dromen
Alle snoepjesbomen zijn nu kaal

Inmiddels van bed gekomen
En die waas... die is nu vaal

Chayenne de Kock

Drok door Janne Oosterwoud

Al betiid bin ik mei de waskkoer 
ûnderweis nei de waskmasine. Ik 
sil avensearje, tiid is kostber. Yn ’e 
gong stroffelje ik oer myn learzens. 
Ik set de waskkoer del om earst 
de learzens op te rêden, aanst 
ûngelokken. O ja, op ’e ûnderste 
treptrede leit myn mobyltsje, dat is 
leech. Ik set de learzens del en lis yn 
’e keamer de telefoan oan ’e stroom. 

Yn ’e weromreis pak ik de 
blommegiter mei. Haw ik de 
blommen al wetter jûn? Gau even 
dwaan, de fikus hat suver deade 
punten. Op ’e bank leit de krante fan 

juster. Noch net lêzen. Steandewei lit 
ik myn eagen oer de koppen gean. 
Fuort mar, âld papier. De papierbak 
sit oan ’e kop ta fol, dus daliks mar 
leegje yn ’e container yn ’e garaazje. 

Werom yn ’e hûs bin ik even it 
spoar bjuster. Wat soe ik ek al wer? 
Achterút tinkend fia de krante, de 
blommegiter en it mobyltsje kom 
ik werom yn ’e gong. Dêr stroffelje 
ik oer de learzens...en fal hast yn ’e 
waskkoer.



kits-stikEen fraaie kleurplaat 
door Donny Windsant



Jannie Jensma vertaalde Ibsens ‘Peer Gynt’

Gjin goed jild by kwea jild lizze.
Geen meer kosten maken voor iets wat al te veel geld 
gekost heeft. 

Men moat de iene betelje en de oare jild jaan.
Waar je ook naar toe gaat, alles kost geld. 

As men jild yn ’e bûse hat kin men oeral folk roppe.
Geld doet wonderen. 

- Hy hinget oan it jild as de tiken oan ’e wol.
- Hy is sa hjit op jild as de duvel op ’e siel.
Hij is erg gierig van aard, hij denkt alleen aan geld. 

Jild jout ferstân, sei de abbekaat, en hy liet 
foarútbetelje.
Geld brengt verstand, zei de advocaat, en hij liet zich 
vooruitbetalen. 

Jild
Wat is jild? De hûnen wolle it net ienris frette...... 

Midden yn ’e kredytkrisis in pear siswizen oer jild. 
Se komme fan it agraryske Fryske plattelân, in oare 
planeet yn fergeliking mei de hektyk fan Wallstreet. 

Mar de kearn fan it hawwen of net hawwen fan jild is 
oeral deselde.  
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Vrijdagavond 10 oktober was zwembad De Kûpe het 
toneel van een zweminstuif voor de jeugd. Maar liefst 63 
jongens en meisjes tot 12 jaar met minimaal zwemdi-
ploma A hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van 
de plaatselijke zwemclub. Het doel van deze zweminstuif 
was niet alleen het bieden van een stuk zwemplezier 
maar ook het kennismaken met facetten van het wed-
strijdzwemmen en de waterpolo. In het kleine instructie-
bad werden fijne kneepjes van de waterpolo bijgebracht. 
Naast een mini-wedstrijdje onder leiding van een water-
polo-speler konden de kinderen zich ook bekwamen in 
het precisie-werpen met een wedstrijdbal. In het grote 
bad werd door een aantal trainers en selectie-wedstrijd-
zwemmers instructie gegeven. In het eerste ondiepe 
gedeelte van het grote bad werd de vlinderslag geoefend. 
In het tweede gedeelte was een waterbrug tussen beide 
kanten gespannen waarop de kinderen oefeningen moes-
ten doen. Daarnaast was er een competitie tussen twee 
groepen, waarbij bordjes van de bodem moesten worden 

opgedoken. In het derde gedeelte van het bad werd duik-
techniek geoefend. Na een uur was er een korte pauze, 
daarna werd een wedstrijddemonstratie gegeven door 
zwemmers uit de selectie van PWC waarna de jongens en 
meisjes zelf in een super-estafette aan de beurt waren. 
Onder luide aanmoedigingen van de omstanders werd 
alles uit de kast gehaald. Dat in het vuur van de strijd de 
meest wonderlijke slagen waren te zien mocht de pret 
niet drukken. Het was voor één groep natuurlijk bijzonder 
eervol om te winnen, maar voor de meeste kinderen gold 
hier de Olympische gedachte: ‘Meedoen is belangrijker 
dan winnen!’ Tenslotte was er nog 45 minuten gelegen-
heid om met spelmaterialen te spelen in het water. Rond 
half tien was er voor iedere deelnemer een zakje chips 
en een folder met informatie over de vereniging PWC en 
ging een ieder tevreden huiswaarts. PWC kan terugzien 
op een zeer geslaagd evenement, dat mogelijk was door 
de medewerking van de KNZB, zwembad De Kûpe en niet 
te vergeten de vele vrijwilligers van PWC zelf. 

Als je mensen vraagt of ze wel eens van ‘Peer Gynt’ gehoord 
hebben, is de kans groot dat ze zullen antwoorden: “Is dat 
niet die muziek van Grieg?”  Veel minder bekend is dat de 
Noor Edvard Grieg zijn muziek componeerde bij het gelijk-
namige werk van een landgenoot: de schrijver Henrik Ibsen. 
Het toneelstuk dat hij schreef in 1867 is nu door Jannie 
Jensma uit het Noors vertaald in het Nederlands. Het is de 
eerste integrale Nederlandse vertaling van ‘Peer Gynt’. 

Jannie: “Toen ik een jaar of 25 was heb ik een jaar in Lapland 
gewoond. Ik woonde bij een Laps gezin en trok op met Ellen 
Marit, de dochter des huizes. Daar heb ik de taal leren spre-
ken. Toen het voor hen de tijd was om de kudde rendieren 
over de besneeuwde hoogvlakte naar de kust te brengen, 
een tocht van 300 kilometer, ben ik meegegaan. Dat was een 
ongelooflijk indringende ervaring in de Noorse natuur.

Daarna, terug in Nederland, ben ik Nederlands gaan stude-
ren en ik heb er als bijvak Noorse Letterkunde bij gedaan.

Noorwegen is altijd bijzonder voor me gebleven. Bijzonder, 
maar tegelijk vertrouwd.”

Twee jaar geleden, ze was toen inmiddels, na veertig jaar, 
een keer terug geweest op de hoogvlakte bij Ellen Marit, 
vatte Jannie het plan op, om een Noorse tekst te gaan 
vertalen. Dat is ‘Peer Gynt’ geworden van Henrik Ibsen, een 
toneelstuk, gebaseerd op bestaande volksverhalen over de 
figuur Peer Gynt.

De hoofdpersoon is een boerenjongen, die graag opschept, 
liegt en fantaseert. Hij leert het meisje Solvejg kennen, ze 
worden verliefd, maar toch laat hij haar achter in een hut 
hoog in de bergen. Hij trekt de wereld in en meet zichzelf 
steeds een andere rol aan. Hij wordt zelfs profeet, maar ook 
een schatrijke reder. In feite is hij op zoek naar zichzelf, naar 
wie hij werkelijk is, maar het blijven geleende identiteiten. Hij 
weet zijn levensopdracht, het tonen wie hij is, niet te vervul-
len. Als hij vervolgens de Dood ontmoet, krijgt Peer Gynt 
van hem nog een kans. Ontredderd en wanhopig komt hij, 

na lange tijd, weer bij de hut aan, waar Solvejg nog altijd op 
hem wacht. Die strekt haar handen naar hem uit en zegt: “Ik 
weet wie je bent, want je hebt altijd in mijn hart gewoond.” 
Zijn zoektocht is ten einde.
De vertaalster vertelt: “Het was heel fijn om met dit stuk 
bezig te zijn. Twee jaar lang heb ik elke ochtend, hier aan 
mijn werktafel bij het raam, zitten vertalen. ‘Peer Gynt’ is een 
typisch Noors werk, door de aanwezigheid van het Noorse 
landschap, de trollen en de sprookjesmotieven. Als ik hier zat 
te werken, was ik eigenlijk in Noorwegen. Ik verkeerde in een 
andere wereld. Heerlijk!

Toch was het vertalen niet makkelijk, want het is een lang 
stuk en je hebt veel geduld en doorzettingsvermogen nodig. 
Het Noors ligt niet dicht bij het Nederlands, dus het was zoe-
ken om de exacte betekenis weer te geven. Vertalen is ge-
vaarlijk: ook het ritme, de sfeer en de vaart van een verhaal 
moet je precies overbrengen.

‘Peer Gynt’ is helemaal in poëzievorm geschreven. Dat is 
heel fijn: de taal klinkt goed, het loopt goed, je kunt het horen 
in je hoofd en dat helpt om het ook in dichtvorm te vertalen.

Eigenlijk is vertalen: luisteren. ‘Peer Gynt’ is in de loop der tijd 
wel vaker vertaald, maar nooit als geheel. Verschillende re-
gisseurs hebben er stukken uitgehaald die ze konden gebrui-
ken en die in proza omgezet. Daar spreekt een onbeschei-
den houding uit: het is een bewerking die de oorspronkelijke 
tekst geen recht doet. Ik vind dat je dat nooit mag doen.” 

Het resultaat van die twee jaar werken mag er, ook wat 
betreft uiterlijk, zijn. Het boek telt 228 pagina’s in tweekleu-
rendruk: Ibsens regieaanwijzingen en de namen van de per-
sonages zijn in de marges naast de tekst in een afwijkende 
kleur weergegeven. Deze vorm van een toneelstuk als lees-
tekst was zoals Ibsen het bedoelde. De mooie lay-out is het 
werk van Ger Messchendorp.

Jannie: “Het boek ‘Peer Gynt’ is typisch Noors. Daarom denk 
ik dat het een aantrekkelijk werk is voor al die mensen die 

iets met Noorwegen hebben. Ergens bij Rondanen in Noor-
wegen ligt de Peer Gyntvei, de Peer Gyntweg. Het is een 
enorme toeristische trekpleister. Het merkwaardige is dat, 
van al die mensen die daar rondlopen, haast niemand weet 
wie Peer Gynt nu eigenlijk is en waar zijn verhaal over gaat. 
Daar kan mijn boek nu verandering in brengen. Iedereen kan 
alvast op mijn website het verhaal lezen van Åse’s dood. Het 
gaat erover hoe Peer Gynt met zijn stervende moeder Åse 
een fantasiereis maakt op een ‘slee’, net zoals ze vroeger 
samen wel deden als spel. Ditmaal brengt hij haar naar Pe-
trus aan de Hemelpoort. Het is een van de mooiste verhalen 
in het boek.” 

Binnenkort zal de vertaling door Jannie Jensma van Ibsens 
‘Peer Gynt’ in de boekhandel verkrijgbaar zijn. Wie meer in-
formatie wil over dit bijzondere boek, een bestelling wil doen 
en/of alvast een gratis voorproefje wil nemen, kan op de 
website kijken: www.peergyntvertaald.nl

Grutte belangstelling 
kursus Frysk skriuwen
Fjirtjin minsken sette begjin novimber útein mei de kursus 
‘Fryske stavering-plus’ fan de Afûk. De gemeente Achtkar-
spelen biedt dizze kursus Frysk fergees oan oan redaks-
jes fan doarpskrantsje en doarpssites, en skriuwers fan 
ferienings pleatslik belang. 

De kursus wurdt oanbean yn it ramt fan it Frysk taal- en 
kultuerbelied fan de gemeente Achtkarspelen. De kursus 
‘Fryske stavering-plus’ bestiet ûnder oaren út spesifike 
opdrachten dy’t te krijen hawwe mei stikje-skriuwen en 
redaksjewurk lykas it ynterviewen fan in bekende doarps-
genoat, it ferslaan fan in gearkomste fan de gemeenteried 
of it skriuwen fan in resinsje fan in kulturele aktiviteit.

Een groot aantal van de vaste rubrieken, een deel van de informatie en de verschillende 
foto’s die u in dit blad aantreft, is binnen een week na verschijning  ook terug te vinden 

op onze website:  www.binnenbuitenpost.nl

Zwem- en waterpolovereniging PWC bood
basisschooljeugd spetterend zwemfeest aan 
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“Een treurig feit...”
ACHTKARSPELEN – 3 juni 1881 – “Het 
is en blijft een treurig feit, dat er in dezen 
tijd van het jaar zooveel kinderen worden 
geëxploiteerd tot geldelijk voordeel der ouders en hierdoor verstoken 
blijven van het zoonodige onderwijs. Op het bouwland kan men ze 
thans vinden, zelfs kinderen van 6 en 7 jaar. ’t Schijnt ongeloofelijk, 
maar het is desniettemin een feit – om veelal in slecht gezelschap 
- het onkruid te helpen uittrekken, in plaats van op school naar 
verstand en hart ontwikkeld en gevormd te worden. Op eenen der 
scholen in onze gemeente moet het getal der leerlingen van den 
jongsten winter zelfs tot 1/3  verminderd zijn”.

“Door een baldadige hand…”
ACHTKARSPELEN – 30 maart 1885 – “De beurtschipper H. te 
Twijzel werd gisteren morgen in bewusteloozen toestand in zijn schip 
gevonden. Naar buiten gebragt, moest terstond geneeskundigen 
hulp worden ingeroepen. Er had vergiftiging door kolendamp 
plaats gehad. De schoorsteen van het schip was desnachts door 
een baldadige hand dichtgestopt. De policie doet onderzoek naar 
den bedrijver van deze misdaad. Des lijders toestand is niet buiten 
gevaar”. 

“Half naakt, bijna geheel naakt…”
SURHUISTERVEEN – 23 maart 1895 – “J.v.d.M., 24 jaren, arbeider 
te Roodeschuur, onder Augustinusga en G.v.d.B., 21 jaren, arbeider 
te Harkema-Opeinde, hebben wegens wederspannigheid terecht 
gestaan. Den 17 Februari j.l. waren de beklaagden in de herberg 
van Postma te Surhuisterveen, waar de eerste het aan de andere 
bezoekers zeer lastig maakte en telkens twist zocht, waarom E. van 
der Bij – die bij Postma inwoont en voor hem als kastelein fungeert, 
omdat hij zelf bijna geheel blind is – om adsistentie naar den 
veldwachter zond. Deze kwam dadelijk en vond beklaagde als een 
woesteling met zijne schaatsen op een tafel en tegen een schutting 
slaan; jast, vest, boezeroen enz, had hij uitgetrokken en losgemaakt, 
zoodat hij half naakt, ja bijna geheel naakt, zich aldus aanstelde. 
Toen de veldwachter hem uit de herberg verwijderde, greep hij dezen 
bij de keel en schopte hem tegen de beenen. Terwijl de politieman 
zoo met dien woesteling bezig was, kwam de 2de beklaagde er 
ook bij, greep hem bij de keel en trachtte hem van achteren zijn 
wapenstok te ontrukken, maar de beambte greep hem met dien stok 
en sloeg hem daarmee eenige keeren op zijne armen, waardoor hij 
machteloos werd. De 1e beklaagde ontkende het feit, hij had wel een 
borrel op, maar was niet dronken. Zij waren in de herberg aan het 
dansen en hadden met elkaar plezier. Als hij de veldwachter heeft 
geknepen, dan was dat uit benauwdheid. Het O.M. oordeelde, dat er 
voor de politie alle reden was om den 1e beklaagde uit de herberg te 
verwijderen en requireerde, dat de eerste beklaagde tot 3 weken, de 
tweede tot 10 dagen gevangenisstraf zal veroordeeld worden”.  

“Ter verkwikking…”
SURHUISTERVEENSTERHEIDE – 3 januari 1917 – “Men had feest 
gevierd – een schoolfeest was het te Surhuisterveen. In den nacht 
van 15 op 16 september keerden jongens en meisjes naar huis. Tot 
dit volkje behoorden ook drie jonge lieden, allen arbeiders alhier, die 
een veld met wortelen voorbij moesten. Ze hebben de verleiding niet 
kunnen weerstaan om daarvan eenige mee te nemen ter verkwikking 
op haar nachtelijke reize. De wortelen behoorden W. Hofstede toe 
en groeiden te Vierhuizen onder Surhuizum. De daders zijn ter 
verantwoording geroepen. Eisch wegens stroperij in vereeniging: 
f.20,-- of 20 dagen hechtenis”. 

BURGERLIJKE STAND
Personen overleden in 1961, die woonden in Buitenpost.
5 juni: Engelsma, Freerkje, 87 jaar, gehuwd geweeest met Dijkstra, 
Luitzen
4 juli: Kloppenburg, Doeke, 80 jaar, gehuwd geweest met Feitsma, 
Hielkje
9 juli:Bakker, Hendrik, 65 jaar, ongehuwd
14 augustus: Boorsma, Sape, 66 jaar, e.v. Boersma, Trijntje
14 september: Hansma, Riemke, 88 jaar, gehuwd geweest met van Ek, 
Kornelis
24 september: Dijkstra, Jacob, 84 jaar, gehuwd geweest met Holwerda, 
Janke
21 oktober: Renkema, Petrus, 87 jaar, gehuwd geweest met Horinga, 
Jantje 

Je vindt volleyballen leuk, maar je wilt liever niet op 
wedstrijdnivo spelen?,
Dan vind je het vast leuk om ons recreantenvolleybal-
team te komen versterken!.
Wij, het enthousiaste recreantenteam van volleybal-
vereniging Buitenpost, zijn dringend op zoek naar 
nieuwe leden!! Ons team bestaat uit mannen en vrou-
wen, jong en oud, en elke 
maandagavond  trainen we onder leiding van een 
deskundige trainer in sporthal 
“De Houtmoune” van 19.45 tot 21.15 in Buitenpost.
Na een training van ongeveer drie kwartier spelen we 
vaak enkele partijtjes tegen elkaar.
In ons team  zitten zowel gevorderde als beginnende 
volleyballers en een ieder  speelt op zijn of haar eigen 
nivo.
Een paar keer per jaar spelen we een toernooi tegen 
andere volleybalverenigingen. Spreekt je dit aan, kom 
dan gerust eens een paar keer meetrainen! (uiteraard 
vrijblijvend).

Voor inlichtingen kun je Willem Woortmeijer bellen. 
Tel: 0511-541834
Tot maandag!?

Recreatieteam Volleybalvereniging Buitenpost

Gezocht Gezocht Gezocht Gezocht Gezocht Gezocht

Enthousiaste volleyballers

Vorige week stond er in de krant-  
dat er bij voldoende animo gestart 
gaat worden met een nieuwe sport 
voor kinderen: Kids Streetdefense! 
Inmiddels zijn er al 8 kinderen 
opgegeven om deze sport te be-
oefenen!
 
Dus ‘Kids Streetdefense Buiten-
post’ gaat beginnen en wel op 
donderdag 16 oktober van 16.30 
– 17.30 uur in het Lauwers College. 
“Die week erna is het alweer herfst-
vakantie, maar dat geeft niks – als 

het goed is zijn ze zo enthousiast, 
dat ze haast niet kunnen wachten 
om weer te beginnen”, aldus Leo 
Bosma.
 
Kids Streetdefense is een wekelijk-
se sport wat het hele jaar doorgaat 
en kost 25 euro per maand. Wan-
neer er gezinnen zijn met meer-
dere kinderen zal er een korting 
toegepast worden.
Ten alle tijden kunnen kinderen in-
stromen, want er wordt niet gewerkt 
met de traditionele bandenseries.

 
Voor meer informatie kan er con-
tact opgenomen worden via mail: 
bosma.leo@gmail.com en tele-
foon: 06 – 290 667 55.
Kijk voor informatie over 
Kids Streetdefense op 
www.kidsstreetdefense.nl

Het is gelukt - Kids Streetdefense start!

Op vrijdagavond 12 september organiseerde de P.W.C. 
Buitenpost een zwemclinic voor de wedstrijdzwem-
mers in zwembad De Kûpe. Deze clinic was mogelijk 
door middel van de opbrengst van de Poiesz actie aan 
het begin van het jaar. Tijdens deze avond werden de 
fijne kneepjes, met name de onderwaterslag van de 
schoolslag, op een spetterende manier bijgebracht 
door de twee heren Rudy Ted de Haan en Rory Bob de 
Haan van het Anker Team Groningen. Dit team is ont-
staan in de zomer van 2003 en is opgezet met als doel 
zwemmers beter te kunnen begeleiden in de aanloop 
naar belangrijke wedstrijden. Ook verzorgen zij veel 
zwemclinics. Na afloop van deze fantastische avond 
vetrokken de wedstrijdzwemmers zeer tevreden met 
kennis over de zwemtechniek die ze in de wedstrijden 
weer kunnen toepassen. Iedereen zag terug naar een 
zeer geslaagde avond.

Heeft u belangstelling voor zwemmen kijk dan gerust 
naar onze site: pwc-buitenpost.nl

Een spetterend succes in zwembad De Kupe 

De Kuipersweg, ca. 1923

Deze foto van een bejaardentochtje voor inwoners van Buitenpost is gemaakt in het begin van de vijftiger jaren 
van de vorige eeuw. Op de foto staan, met pet op vooraan: M. van der Veen, links daarvan H. Pol, verder naar 
rechts L. Klamer, C. Beitsma (met schipperspet), L. Dijkstra, Oldenburger (met pet) en P. Veenstra (met hoed). 
Pieter van der Bij, die deze foto aangeleverd heeft, wil graag weten wie de personen op de achtergrond zijn. 

Contact kan op telefoonnummer 542592.


