
Brigadier Anne van der Heide is sinds enkele 
weken buurtagent van de gemeente Acht-
karspelen. Hij is de opvolger van Anton Mö-
lder. Op zijn visitekaartje staat: waakzaam 
en dienstbaar. Wat zoiets betekend als: ten 
dienste van de democratische rechtsstaat 
en de veiligheid van haar burgers.
 
Iets over Anne zijn voorgeschiedenis
De roots van Anne van der Heide liggen in 
Nij Beets. Daar is hij ‘hikke en tein’. Na een 
opleiding in 1978 in Lochem werd hij op 23 jarige 
leeftijd medewerker van de gemeentepolitie 
Achtkarspelen. Dat stond toen onder leiding 
van de heer Van Dop en de lokatie van het oude 
gemeentehuis op de hoek van de Kerkstraat 
met de Voorstraat. Gedurende dertig jaar 
verrichtte hij al het voorkomende politiewerk, 
bijvoorbeeld: misdrijven, aanrijdingen, inbraken, 
burenruzies, overlast,  overlast veroorzakende 
hangjongeren en noem maar op…

Wat vindt u van hangjongeren?
Van der Heide: Hangen mag. De mens is een kud-
dedier, hij treedt graag in contact met zijn soortge-
noten. Er zijn ook hangouderen. Kijk bijvoorbeeld 
maar eens op het voetbalveld. De mensen langs 
de lijn gaan bij elkaar staan, vormen groepjes en 
dat vinden ze prettig. In Buitenpost hebben hang-
jongeren ’s zomers vaak hun plek op het bankje 
bij de bibliotheek en in de Kerkstraat. Zij zorgen 
daar ook voor leven in de brouwerij. Dat heeft 
ook weer een positieve uitstraling. De Kerkstraat 
zou minder levendig zijn zonder hen. Ze zijn voor 
ons gemakkelijk benaderbaar. In grotere plaatsen 
zijn vaak groepen hangjongeren die overlast ver-
oorzaken. In die groepen bestaat ook vaak een 
duidelijke rolverdeling. Er zijn soldaten, sergeants 
en een leider. Dat maakt de groep sterker. Hier in 
Buitenpost hebben we zoiets niet. Bij overlast ver-
oorzakend gedrag grijpen we samen met de ge-
meente in, maar dat komt weinig voor. De jeugd 
van Buitenpost heeft andere dingen te doen dan 
hangen. Ze vervelen zich minder. Ik zie veel jonge-
ren naar sportpark De Swadde gaan. We hebben 
hier in Buitenpost veel mogelijkheden om sport 
te beoefenen. Buitenpost is daar rijk mee. Ik ben 
zelf actief bij de korfbalvereniging Flamingo’s. Er 

zijn hier veel onderwijsmogelijkheden, meer dan in 
andere dorpen – twee grote middelbare scholen. 
Buitenpost is hiermee mijns inziens een rijk dorp.

Welke problemen signaleert u ?
We hebben hier natuurlijk ook te maken met 
drugsgebruik. Dat is een moeilijk te bestrijden pro-
bleem. Drugs zijn vrij te verkrijgen in coffeeshops 
in Drachten en Leeuwarden. Hoe kun je drugs dan 
strafbaar stellen? Wat wel een zorg is is dat men 
tegenwoordig steeds meer over gaat naar het ge-
bruik van de zogenaamde partydrugs zoals GHB. 
We hebben bij de politie een regionaal verbalise-
ringsbeleid voor wat betreft drugsgebruik. De ille-
gale handel in drugs wordt door ons  aangepakt. 
Binnen de politie hebben we taakaccenthouders 
drugs die in teamverband optreden nadat informa-
tie is gekregen over drugsmisbruik, illegale handel 
in drugs maar ook bijvoorbeeld illegale hennep-
kwekerijen. Over het algemeen durf ik te stellen 
dat het drugsprobleem hier niet groter is dan in 
andere plaatsen in Fryslân.

Kunt u nog iets noemen dat problemen veroorzaakt?
Het alcoholgebruik of eigenlijk misbruik zie ik 
in de Fryske Wâlden momenteel als groter pro-
bleem dan het drugsprobleem. De gevolgen zijn 
ook vaak ernstiger. In Oost Friesland veroor-
zaakt het verkeersproblemen maar ook bij hui-
selijk geweld is heel vaak alcoholmisbruik één 
van de oorzaken. Onze burgemeester neemt dit 
ook hoog op en heeft zich ten doel gesteld dit 
probleem hoog op de prioriteitenlijst te zetten. 
Gelukkig ben ik het fenomeen ‘comazuipen’ hier 
onder de jeugd nog niet tegengekomen. 
Hoe komt het dat u nu wijkagent geworden bent?
Dat ben ik al heel wat jaren. Ik werk nu in het oos-
telijke deel van Achtkarspelen en heb naast Bui-
tenpost ook de dorpen Augustinuga, Surhuizum 
en Gerkesklooster-Stroobos. In mijn werkgebied 
wonen een kleine 10.000 inwoners. Hiervoor 
was ik wijkagent van de dorpen Surhuisterveen, 
Harkema en Boelenslaan. Ik maak namens de 
politie ook deel uit van het sociaal team van de 
gemeente Achtkarspelen. (vervolg pag.2) 
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Bijzonder kerstconcert popkoor Akkoord
In een afgeladen Mariakerk vond zondagmiddag 18 december een fantastisch kerstconcert plaats. Popkoor Akkoord onder de bezielende leiding van Sytske Smid 
wist het talrijke publiek van begin tot het einde te boeien met een meer dan afwisselend programma. In een meertalig optreden werd koorzang afgewisseld door 
samenzang van bekende kerstliederen, gedichten, solo’s van de begeleiding en orgelspel. Stichting Maskelyn die traditiegetrouw het zondagmiddagkerstconcert in 
“ de âlde wite” organiseert spreekt dan ook van een hoogtepunt; een prachtige opmaat richting de aanstaande Kerst. Popkoor Akkoord was meer dan akkoord. 

 (foto: Hielke Boorsma)

Van de  redact ie

December
Decem is Latijn voor tien. Op het mo-
ment dat januari de eerste maand 
werd, schoven de Romeinse maan-
dennamen, die met maart begonnen, 
twee plaatsen op.  Hoe mooi december 
ook mag klinken met de nodige feest-
dagen, het betekent wel dat het jaar, 
in dit geval 2011, op z’n laatste benen 
loopt. En andermaal zullen we met 
elkaar weer concluderen dat óók een 
jaar snel voorbijgaat. Velen zullen dat 
voor kennisgeving aannemen, maar 
sommigen zullen met weemoed van 
deze periode afscheid nemen. En aan 
die mensen zullen we toch vooral even 
moeten denken. Oók de redactie van 
deze krant sluit met dit december- of 
kerstnummer het jaar 2011 af. Wij heb-
ben het idee dat er ook thans toch 
wel weer lezenswaardige artikelen en 
nieuwtjes in staan. Ook wij vinden dat 
de afgelopen episode maar kort duur-
de en dat de tijd voorbijvloog. Mocht 
deze opmerking een enigszins spijtige 
lading hebben, het goede nieuws is 
dat 2012 langer gaat duren, omdat 
het een schrikkeljaar is. Februari heeft 
om de vier jaar een extra dag om het 
kalenderjaar zo dicht mogelijk met de 
astronomische tijdrekening gelijk te 
houden, behalve in de eeuwjaren die 
niet door 400 deelbaar zijn. Een oud 
volksgezegde luidt: ’t Is van het jaar 
een schrikkeljaar, dan lopen de meisjes 
de jongens naar of te wel dan mag een 
meisje een jongen ten huwelijk vragen.  
Het is maar dat de huwbare meisjes 
het weten. Echter, tegenwoordig is het 
meer de vraag: gaan we samenwo-
nen? Hoe het ook zij, de redactie heeft 
voor het nieuwe jaar het goede voor-
nemen opgevat om óók in 2012 haar 
beste BiBuPost-beentje voor te zetten. 
Wij wensen u, met inachtneming van 
uw omstandigheden, zo goed moge-
lijke Kerstdagen en jaarwisseling toe. 

De nieuwe buurtagent, waakzaam en dienstbaar

Anne van der Heide. (eigen foto)



Kleine Piet behaald diploma
Twee weken lang was “kleine Piet” 
te gast op kinderdagverblijf De Ber-
nebrêge. Sinterklaas had hem ge-
bracht om goed te oefenen peper-
noten te rollen en eten, cadeautjes 
in te pakken, liedjes leren zingen, 
schoorsteen klimmen en nog veel 
meer. Hij vond het echt geweldig, 
spelen met andere kinderen een 
hele dag. Hij mocht knippen, hij 
mocht plakken, hij mocht spelen 
met de klei, misschien vind jij het 
op de opvang wel net zo leuk als hij. 
Aan het einde was de grote test; 
zou kleine Piet zijn diploma gaan 
halen? Hij zal klimmen als de bes-
te, zodat hij volgend jaar ook over 
daken mag dwalen. Alle kinderen 
van de opvang mochten klimmen, 
laat je ouders zien hoe goed je 
bent, we gaan pietengymmen, alle 
kinderen zijn vast een natuurtalent. 

Het Pietenfeest voor de kinderen en ouders van de opvang was één groot 
succes. Onder het genot van een bakje koffie konden ouders kijken naar 
de kunsten van hun kinderen in de pietengymzaal te Buitenpost.

Comité Dag van de Ouderen zoekt 
nieuw bestuurslid
Zoals u wellicht weet, wordt ieder jaar in oktober de Dag van de Ouderen 
georganiseerd in de gemeente Achtkarspelen. De Dag van de Ouderen is 
een internationale dag en valt officieel op 1 oktober. Omdat wij als comité 
vinden dat iedereen deze dag moet kunnen bezoeken, hebben we beslo-
ten om de dag op een zaterdag in oktober te vieren. Het huidige comité 
bestaat uit zes leden en wordt ondersteund door een medewerker van 
Welzijn Ouderen Achtkarspelen. De leden zijn veelal leden van de verschil-
lende ouderenbonden uit de gemeente. Het comité komt gemiddeld vijf 
keer per jaar samen in Buitenpost om over de dag te vergaderen en de 
zaken voor te bereiden. Met ingang van januari 2012 zijn we op zoek naar 
een nieuw bestuurslid. Zonder nieuwe leden kan het comité niet blijven 
bestaan. Dit zou het einde van de Dag van de Ouderen betekenen en dat 
zou natuurlijk ontzettend jammer zijn. Dus bent u 50+ en lijkt het u leuk 
om ook een steentje bij te dragen aan deze Dag van de Ouderen, dan nodi-
gen wij u van harte uit om zitting te nemen in dit comité. U hoeft hiervoor 
niet lid te zijn van een ouderenbond.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sigrid de Klein (Welzijn 
Ouderen Achtkarspelen), dit kan telefonisch via 0511-542849 of middels 
een e-mail naar: sigrid.de.klein@friesewouden.nl. We heten u van harte 
welkom in ons midden!
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Afscheid juf Marjan Blauw van obs De Mienskip
In 1969 ben ik begonnen 
als hoofdleidster aan de 
Bijzonder Neutrale Kleu-
terschool in Dantuma-
woude (nu Damwoude). 
Na 3 jaar werken nam ik 
ontslag, omdat dochter 
Hieke was geboren. Een 
jaar later werd zoon Jan-
Teye geboren. In die tijd 
was het gewoon dat de 
moeder stopte met wer-
ken en de zorg voor de 
kinderen op zich nam. Zo 
ook bij mij. Na een paar 
jaar kwam er een plekje 
vrij op de peuterspeelzaal 
in Buitenpost. Ik solliciteerde en kreeg de baan. Vijf jaar 
werkte ik samen met Tinie Zwart, een mooie tijd. Toen 
er per 1 augustus 1979 een baan vrij kwam aan de 
Bijzondere Nutskleuterschool in Buitenpost, was dat 
de kans om weer te werken als kleuterleidster. Vanaf 
die tijd tot aan mijn afscheid ben ik blijven werken in 
het onderwijs. In oktober 1980 ging de kleuterschool 
samen met de openbare lagere school. De nieuwe 
school is de huidige basisschool De Mienskip. Ik heb  
namens de kleuterschool in de werkgroep gezeten, 
die de bouw van De Mienskip nauwlettend volgde en 
meedacht over de inrichting van de school. In 1981 
werd dochter Berber geboren. In datzelfde jaar volgde 
ik de applicatiecursus tot volledig bevoegd onderwij-
zer. Dat hield een verbreding in, want vanaf die tijd heb 
ik in alle groepen van De Mienskip gewerkt. Ook heb 
ik op meerdere scholen in Achtkarspelen en Kollumer-
land inval werkzaamheden verricht. Het werken met 
kinderen is voor mij altijd belangrijk geweest, niet al-
leen in school, maar ook in mijn privé leven. Trainen, 
coachen en begeleiden van kinderen bij korfbal heb ik  
veel gedaan en ik heb op dit moment ook een team 
onder mijn hoede. Mijn betrokkenheid bij school is erg 

groot.Ik vervulde meer-
dere taken. Per 1 augus-
tus 1998 ben ik benoemd 
als adjunct directeur aan 
De Mienskip. Anneke 
Paauw is op dat moment 
directeur.
Naast het werken in de 
groep geeft deze func-
tie een goed beeld van 
het hele reilen en zeilen 
van de school. Ik ben 5 
jaar werkzaam geweest 
als adjunct directeur en 
ik voelde mij als een vis 
in het water. Vervolgens 
ben ik vanaf 1 januari 

2003 benoemd als directeur aan de openbare basis-
school Lytse Wiman in Twijzel. Deze functie bekleed ik 
5 jaar. De Mienskip blijft  de school van mijn hart en per 
2003 keer ik , als groepsleerkracht terug naar De Mien-
skip. Vanaf die tijd werk ik weer bij de kleuters. Het on-
derwijs is een uitdagende branche, waarin de kinderen 
centraal staan. Ik neem nu afscheid, maar ik kijk terug 
op een hele fijne periode, waarbij plezier in het werken 
voorop stond. Een extra dimensie was wel dat twee 
van mijn kleinkinderen, Elsa en Sanne het afgelopen 
jaar in het klaslokaal naast de mijne zaten. Per 1 janu-
ari ga ik genieten van mijn  man, mijn kinderen, mijn 
kleinkinderen en mijn hobby’s. Als ik weer zou moeten 
kiezen dan was dat zeker weer het onderwijs.

Per 1 januari 2012 maakt juf Marjan Blauw gebruik van 
de FPU. Op donderdag 22 december van 18.00 uur tot 
20.00 uur neemt Marjan afscheid van het onderwijs 
en De Mienskip. Vanaf 20.30 uur zal zij haar afscheid 
vieren, samen met familie, collegae, oud collegae, ou-
ders, oud ouders, oud leerlingen en belangstellenden 
in The Point. Iedereen die zich geroepen voelt hierbij 
aanwezig te zijn is bij dezen van harte welkom!

Op 7 december lieten honderd mensen zich de diverse 
stamppotten in het Lauwerscollege te Buitenpost zeer 
goed smaken. (Op de hiernaast geplaatste foto kunt u 
zien dat de stamppotten en de worst erin gingen als 
kool!) Met elkaar zorgden de stamppoteters ervoor dat 
de Stichting Pikulan met € 900,00 naar huis kon gaan. 
Dit jaar werd geld ingezameld voor Pikulan en in het 
bijzonder voor het project Batu – Oost Java. Dit project 
bestaat hoofdzakelijk uit financiële adoptie van kinde-
ren. Tijdens het buffet konden de gasten ook genieten 
van een presentatie van het project. Al met al een zeer 
geslaagde avond voor iedereen.

Zeer geslaagd stamppotbuffet in Lauwerscollege

Kunst van zo’n 17.000 jaar geleden
Op woensdag 14 december wordt in het IJstijdenmuseum, Schoolstraat 
29c in Buitenpost, aanvang 20.00 uur een lezing gehouden door Lammert 
Postma. Zijn lezing heeft betrekking op kunstuitingen van meer dan 17.000 
jaar geleden die in de grotten in de Franse Dordogne zijn aangetroffen. In 
een tijd dat het hier in Nederland zo koud was dat er een poolwoestijn 
ontstond, woonden in midden en zuid Frankrijk onze verre voorouders in 
grotten. Ze jaagden op het grote wild op de savannen. In de grotten waarin 
deze mensen woonden zijn honderden kunstuitingen teruggevonden die 
door deze mensen zijn gemaakt. Vaak met behulp van verlichting door mid-
del van een van leer gedraaide pit in een stuk dierlijk vet. De kunstschilde-
ringen zijn afbeeldingen van de dieren waarop men jaagde zoals paarden, 
oerossen en herten. De grotschilderingen zijn gemaakt op een ingenieuze 
wijze met ingewikkelde technieken. In het licht van de kunst in deze tijd 
zijn de grotschilderingen stuk voor stuk meesterwerken. Met behulp van 
PowerPoint ondersteuning neemt Lammert Postma de bezoekers mee 
in de grotten van de Franse Dordogne. Een lezing die voor iedereen van 
begin tot eind een spannend verhaal is over onze verre voorouders.

De glasbak bij de Poiesz heeft zeker al een voorproefje van de komende feestdagen 
gehad. (foto: Hielke Boorsma)

De foto

(vervolg van pag. 1) 
Vroeger reed een wijkagent op de fiets door zijn wijk, 
zo langzaam als mogelijk is zonder om te vallen, zegt 
Anne van der Heide lachend. Dat is niet meer zo. Mijn 
kerntaak is het opsporen en handhaven van allerhande 
strafbare feiten. Voor de verkeersovertredingen heb-
ben we radarcontrole, andere overtredingen nemen 
we waar vanuit de politieauto, visueel, en natuurlijk ook 
wel van op de fiets. Mijn belangrijkste kerntaak is: het 
signaleren, informeren en adviseren. En, zeker niet te 
vergeten het verrichten van noodhulp, het verlenen van 
hulp in noodsituaties.
 
Wat is er anders geworden?
Mijn rol als wijkagent is tegenwoordig meer coördi-
nerend. In plaats van ‘oom agent’ ben ik nu degene 
die problemen signaleert en neerlegt bij de juiste pro-
bleemhouder. Bijvoorbeeld: er wordt te hard gereden 
op de Voorstraat (sinds de opening van de rondweg 
rijdt men sneller in de Voorstraat. Ik signaleer dat en 
zorg ervoor dat er iets aan gedaan wordt door bijvoor-
beeld radarsnelheidscontroles. Een ander voorbeeld: 
de spoorweghekken in de Stationsstraat. De laatste 
tijd kruipt daar veel schoolgaande jeugd onderdoor als 
ze al gesloten zijn. Ik signaleer dat met een stagiaire en 
geef dat door aan ons team Noord-Oost in Dokkum.

Zijn er nog meer dingen veranderd?
Ik moet veel meer achter mijn bureau zitten en versla-
gen en rapporten schrijven. Alles wat ik doe is gebonden 
aan protocollen en procedures. Ik moet mijn bijdrage 
leveren aan het jaarplan en alles op schrift verantwoor-
den. Wij dienen alles vast te leggen, het kan voorkomen 
dat als iemand verhaal gaat halen bij conflicten, wij in 
ieder geval de zaak hebben vastgelegd.

Bent u altijd bezig in de Noord Oost regio?
Nee, ik ben ook werkzaam geweest op verschillende 
andere plaatsen. In de zomer ben ik politieschipper. Ik 
vaar dan met de politieboot vanaf het Bergumermeer 

tot over het Pikmeer.Soms moet ik ook dienst doen op 
de waddeneilanden.

Bent u een ander mens zonder uniform?
Ik ben en blijf Anne van der Heide, een gewone man, ik 
heb dan wel een andere rol. Ik korfbal graag en neem 
deel aan de gezelligheid in de korfbalclub Flamingo’s. Ik 
zit op een fotoclub in het (onvolprezen) Koartling en ben 
een enthousiaste Nijmeegse Vierdaagse-loper. Ik heb 
een echte herkenbare politiefiets en daar rijd ik graag 
op (maar dan heb ik wel weer mijn uniform aan).

Bent u zelf wel eens bekeurd?
Jawel, wel eens voor te snel rijden. Dat overkomt mij 
ook wel eens. Een politieman of -vrouw is ook maar 
een mens.

Hoe staat het eigenlijk met de criminaliteit in Buiten-
post?
We wonen hier in een relatief veilige hoek van Fries-
land. Hier zijn bijvoorbeeld relatief minder woninginbra-
ken dan elders in Nederland. Dat valt onder andere te 
verklaren uit de infrastructuur. Het is een feit dat in ge-
bieden langs snelwegen  meer criminaliteit voorkomt. 
Wij hebben hier geen snelweg in de buurt, wij zijn daar-
door minder toegankelijk en als de centrale as gereed 
is, zou dat meer criminaliteit kunnen aantrekken.

Wat moeten we doen als we u nodig hebben?
Onze lokatie is in het gemeentehuis. Daar zijn we altijd 
bereikbaar tijdens de openingstijden voor het publiek 
van de gemeente. U kunt daar ook aangifte doen. In 
spoedgevallen  belt u 112, de politie Noord Nederland 
zal altijd proberen binnen een kwartier aanwezig te zijn. 
Als het geval minder dringend is belt u het nummer 
0900-8844. U kunt naar mij vragen, als ik dienst heb 
kom ik aan de lijn. Heb ik geen dienst dan maakt men 
veelal een telefoonnotitie zodat ik u terug kan bellen.

Jannie Jensma

Juf Marjan Blauw temidden van de kinderen. (eigen foto)



Lezing Oud-Achtkarspelen i.s.m. His-
torisch Informatie Punt Buitenpost
Op dinsdag 10 januari 2012 organiseert het bestuur van de Stichting Oud-
Achtkarspelen in samenwerking met de bibliotheek in Buitenpost een le-
zing met als titel: De kolonisatie van de Friese veengebieden. Inleider van 
deze avond is dhr. Jan Slofstra uit Bakkeveen. Rond het jaar 1000 was het 
oostelijk deel van Friesland bedekt met een dik pakket veen. Het gebied 
was woest en ledig. Vanaf die tijd drongen op veel plaatsen kolonisten 
vanuit de kuststreken het veengebied binnen. Door het veen systema-
tisch te ontwateren, maakten ze het geschikt voor agrarisch gebruik, ze 
stichtten er nederzettingen en legden zo de grondslag voor een perma-
nente bewoning. Hier ligt in feite de oorsprong van de geschiedenis van 
de Friese Wouden. De laatste jaren is er vrij veel onderzoek gedaan naar 
het verloop van de veenontginningen tussen ongeveer 1000 en 1200. Hoe 
ging dat in zijn werk, hoe zagen die nederzettingen eruit en hoe droeg die 
vroege kolonisatie-geschiedenis bij aan de latere dorpsvorming in ons ge-
bied? In de lezing komt het hele oostelijke deel van Friesland aan de orde. 
Belangstellenden voor deze lezing zijn van harte welkom. De toegang is 
gratis. De lezing begint om 19.45 uur en wordt gehouden in de bibliotheek 
aan de Kerkstraat 51 in Buitenpost.
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> De gemeenteraad van Achtkarspelen wil mee-
werken aan de verhuizing van Autobedrijf Van den 
Brug naar de Ried in Buitenpost. Aan deze straat, 
nabij de rotonde Lutjepost in het bestemmings-
plan Mûnewyk wil Van den Brug een nieuw gara-
gebedrijf met showroom bouwen. Aan de Ried 
zal geen tankstation bij het bedrijf komen. Het 
bedrijf is nu nog gevestigd aan de Voorstraat.
> Het ICT-bedrijf Creative Work uit Buitenpost 
heeft een applicatie voor de iPad gemaakt 
waarmee je met een interactief prentenboek 
kunt spelen. De zogenaamde ‘Speurprent-app’ 
bestaat uit allerlei illustraties, waaraan ruim twee-
honderd geluiden zijn gekoppeld. Kinderen kun-
nen leren geluiden aan bepaalde tekeningen te 
linken. Kinderen van de Master Frankeskoalle uit 
Earnewâld hebben de app getest en die waren 
volgens het internetbedrijf erg enthousiast.
> Het project Ranch Fryslân is mislukt. Voor de 
50 bijzondere wooneenheden in het gebied tus-
sen Buitenpost en Kollum is vrijwel geen belang-
stelling. Dat blijkt uit een marktverkenning die in 
de afgelopen maanden is gedaan. Kollumerland, 
Achtkarspelen en Wind Vastgoedontwikkeling 
BV uit Drachten hebben nu besloten om de 
stekker uit het project te trekken. Het plan richtte 
zich op mensen van buiten Friesland die landelijk 
wilden wonen tussen de paarden. 
> Kornelis Bijlsma, wonend in Buitenpost, fysio-
therapeut van het Bureau voor Arbeid en Gezond-
heid (BAG) in De Westereen, heeft in de Japanse 
stad Nagoya het Nederlands Shorttrack Team tij-
dens de worldcup wedstrijden van 2-4 december 
begeleid. Daarna nog tijdens de wedstrijden van 9 
-11 december in wereldstad Shanghai in China.
> De in oktober gestrande timmerfabriek Hout-
industrie Van de Witte is aan een tweede leven 
begonnen. Onder de naam Houtindustrie Bui-
tenpost B.V. hebben nog acht van de twintig per-
soneelsleden een baan. Het wachten is nu op 
grotere opdrachten. Dit zal dan zeker leiden tot 
uitbreiding van het personeelsbestand. Ondanks 
een sterk teruglopende markt ziet de directie van 
de onderneming nog voldoende kansen en mo-
gelijkheden voor de toekomst.

Al gelezen?
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Jongerein Fryske Krite spilet 
De Wâldkeninginne

Foar de simmerfakânsje wie 
der in oprop: ‘Fryske Krite 
Bûtenpost siket jong talint’. 
En hjiroan waard manmachtich 
gehoar jûn. Mar leafst 25 jonge-
ren joech harren op om in sa-
terdei mei toaniel dwaande te 
wêzen, in ‘teaterpriuwerij’ fan 
alles wat mei teater te meit-
sjen hat. En dat smakke nei 
mear. De oprjochting fan Jon-
gerein Fryske Krite wie in feit. 
Wykliks komme 12 jongeren 
by elkoar om, ûnder lieding fan 

Bianca Wiersma en Theo Smedes, ferskate wurkshops te folgjen. Lessen 
yn beweging, tekstbehanneling, ymprovisaasje, stimoefeningen ensafu-
orthinne. En der bliuwt it net by. Se binne ek drok oan it repetearjen foar in 
ienakter, ‘De Wâldkeninginne’.
Dizze ienakter kinne jim sjen op sneintemiddei 15 jannewaris om 15.30 
yn de Point Bûtenpost. Leden fan de Fryske Krite ha frije tagong, foar net 
leden is de yntree € 2,50. Kaarten binne inkeld oan de seal te keap.

Jongerein fan de Fryske Krite. (eigen foto)

Kerstkuier Buitenpost
 
Op 24 december wordt er een kerstkuier gehouden in Buitenpost voor de 
kinderen van 0-12 jaar en andere belangstellenden. Samen met je ouders 
loop je een prachtige route. In Lucas 2 in de bijbel ging iedereen op weg 
om zich te laten inschrijven in de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging 
van de stad Nazareth naar Bethlehem om zich te laten inschrijven samen 
met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Op 24 december 
mag jij je laten inschrijven. We gaan die avond terug in de tijd en beleven 
wat Jozef en Maria heel lang geleden hebben beleefd. Hun reis, de in-
schrijving, hun verblijf in de stal, de geboorte van Jezus en het bezoek van 
de wijzen uit het oosten, die wierook en mirre meenamen. 
Van 18.00-20.15 uur kunnen de kinderen met hun ouders de route 
lopen. Ongeveer om de 10 minuten start een groep. U kunt op het 
tijdstip wat u past aansluiten in de rij. Vanaf 20.15 uur is de route 
open voor iedereen tot 21.45 uur. 
De start is bij de Fonteinkerk in Buitenpost (Achtkant 48) . De route duurt 
max. 45 minuten en we lopen over een verharde weg. Na afloop is er nog 
een versnapering in de kerk. Deelname is gratis. Opgave is gewenst via: 
kerstkuierbuitenpost@hotmail.com onder vermelding van je naam en het 
aantal personen. Voor meer informatie zie: www.gkvbuitenpost.nl

Gurbe en freonen yn The Point

It fiiftal Gurbe Douwstra, Gerbrich van Dekken, Jan de Vries, Wander van 
Duin en Johanna Hamstra bringe harren muzyk oer it fuotljocht ûnder de 
namme Gurbe en Freonen. Gurbe dy’t wy allegearre kinne fan syn wurk 
by Omrop Fryslân is solo foaral bekend troch syn nûmers “Lit jim gean 
Friezen” en “Cliffs of Moher”. Gerbrich treedt in soad op mei dyselde 
Gurbe en is in soad te hearren mei “Mear as in freon”. Wander van Duin 
en Johanna Hamstra wienen ferline jier te bewûnderjen by in Tsjochkon-
sert yn Bûtenpost mei de groep Dixie Doodle en Jan de Vries út It Bild is 
ferneamd om syn optredens mei De Feetwarmers 

Sneintemiddei 22 jannewaris 2012.
Oanfang: 15.30 oere / Lokaasje: sealesintrum The Point.
Foarferkeap Hedera Blommen: € 9,00 / Oan de seal: € 10,00.

Agenda:
JelleB. treedt op in het café
Zondagmiddag 12 februari 2012.
Aanvang 16.30 uur / Locatie: café The Point.
Voorverkoop Hedera Bloemen € 10,00 / Aan de zaal € 11,00.

Jelkje Kloosterman exposeert 
kerststallen
In de expositieruimte van Boekhandel IJlstra aan de Kerkstraat, is door 
Jelkje Kloosterman een bijzonder fraaie expositie ingericht van kerststal-
len en kerstgroepen. De verzameling bestaat uit handgemaakte groepen 
uit verschillen landen en culturen. Juist in deze tijd van het jaar zijn de op-
stellingen zeer inspirerend voor jong en oud. De verschillende vormgevin-
gen bestaan uit verschillende materialen, maar hebben een ding gemeen: 
uitstraling van grote devotie. De expositie is aangevuld met boeken die 
betrekking hebben op de Kerst. De expositie is tijdens de winkeltijden vrij 
te bezichtigen.

Sprekwurd fan ‘e moanne

Klean

Klean spylje as fansels in rol yn it taalgebrûk. ‘Men arbeidet sawol foar de 
rok as foar de brok’. Iten en klean binne de earste libbensbehoeften.

Dat komt my net oan ‘e kâlde klean.
Daar trek ik me niets van aan.

Wy ite hjoed ierappels yn ’t rokje.
Wy eten vandaag aardappels in de schil gekookt.

Ik wol him de broek wolris waarm meitsje.
Ik wil wel eens proberen hem af te troeven.

De broek sit him tige nau om ’t gat.
Hij is erg gierig.

Se passe inoar as broek en festje.
Ze passen erg goed bij elkaar.

Se rûn mei hoazzen en skuon oer my hinne.
Ze hield totaal geen rekening met mij.

Help, krantenopmaker gezocht!
Door langdurige ziekte van één van onze twee krantenopmakers en een 
aanstaande operatie van onze andere opmaker, zijn wij dringend op zoek 
naar een (tijdelijke) krantenopmaker van De Binnenste Buiten Post voor (in 
ieder geval) de maanden februari en maart 2012. Het betreft hier wel om 
vrijwilligerswerk, waar een vrijwilligersvergoeding tegenover staat. Wie 
kan en wil ons helpen om de continuïteit van deze krant te waarborgen?

Wat houdt dit in? 
De krantenopmaker moet kunnen werken met de programma’s van Adobe 
Creative Suite en met name met Adobe InDesign en Adobe Photoshop. 
Het binnengekomen materiaal dient gecontroleerd en, indien nodig, om-
gezet te worden tot in de opmaak verwerkbare formaten. Verder moet 
de krantenopmaker de lay-out van de krant, volgens het vaste stramien 
kunnen uitvoeren.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken iemand die enige vrije tijd over heeft en die kan werken met de 
genoemde programma’s. Wellicht een student/leerling die een opleiding 
in het grafische vak volgt. De werkervaring die je met deze werkzaamhe-
den opdoet zal niet misstaan op je cv! Of misschien een ex-werknemer uit 
de grafische sector, die tijd over heeft. Hoe dan ook we zijn op zoek naar 
iemand die ons uit de (tijdelijke) brand kan helpen!

Lijkt het je leuk om mee te werken aan de best gelezen huis-aan-huis krant 
van Buitenpost, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de redac-
tie. Ook voor nadere informatie en vragen kun je bij de redactie terecht. Je 
vindt de telefoonnummers van de redactieleden in het colofon links onder 
op deze pagina, maar mailen mag natuurlijk ook: bibupost@gmail.com.

Op maandag 12 december 
2011 is ons erelid

mevrouw S. van Helden

overleden. 

Wij wensen Jan, en naaste 
familie veel sterkte.

Wij zullen haar vriendelijkheid, 
betrokkenheid en 
enthousiasme missen.

Bestuur & Leden 
Tennisvereniging Buitenpost

Boekverkoop 
bibliotheek

20 tot en met 24 december

romans, jeugd-, prenten-, 
informatie- en stripboeken 

en dvd’s 

€ 1,- per stuk

De boekverkoop vindt plaats 
tijdens de openingsuren.



winter-
collectie :

2 halen
=

1 betalen

*a l les met 
gele sticker

*goedkoopste
=

gratis



Als de burgemeester verhinderd is 
zijn ambt uit te oefenen of als er 
geen burgemeester is, dan wordt 
het ambt waargenomen door een 
door het college van B&W aange-
wezen wethouder. De wethouder 
die het burgemeestersambt waar-
neemt wordt locoburgemeester 
genoemd. Wanneer alle leden 
van het college van B&W afwe-
zig zijn, wordt de nestor van de 
gemeenteraad en daarna degene 
die de meeste dienstjaren heeft 
tweede locoburgemeester, enz. 
De gemeentesecretaris komt als 
ambtenaar niet in aanmerking voor 
de tijdelijke vervulling van dit ambt. 
(bron: Wikipedia)

Zorg dragen
De procedure zoals hierboven ge-
schetst, werd aanvankelijk ook in 
Achtkarspelen gevolgd. Wethou-
der Marten van der Veen mocht 
zich even eerste loco-burgemees-
ter noemen. Hij werd daarna afge-
lost door iemand van buitenaf. Piet 
Adema legt uit waarom. “Dat heeft 
te maken met de herindeling van 

NO- Fryslân. We weten nog niet 
hoe dat zal uitpakken en we wach-
ten op de visie van de provincie. 
Daarom is het verstandiger om het 
even met een waarnemend burge-
meester te doen totdat helder is 
wat er met de gemeente gebeurt. 
Dan weet je wat je te bieden hebt 
en kan er een kandidaat door de 

Kroon benoemd worden.” Achtkar-
spelen werkt inmiddels al samen 
met de gemeente Tytsjerksteradiel 
en die samenwerking zal halverwe-
ge 2012 worden geëvalueerd. Ook 
de positie met Kollumerland wordt 
meegenomen en vervolgens wordt 
gekeken hoe en of de gemeenten 
samen verder gaan. “Als dat dui-
delijk is en het standpunt van de 
gemeente is bekend, kunnen we 
een defi nitieve burgemeester be-
noemen. Vandaar dat de commis-
saris van de koningin, de heer Jor-
ritsma, het verstandiger vond eerst 
een waarnemend burgemeester te 
kiezen. Hij heeft onder andere mij 
daarvoor benaderd en uit een aan-
tal kandidaten ben ik gekozen.”

De opdracht die Adema van Jor-
ritsma meekreeg, luidde: ‘Zorg dra-
gen voor goed bestuur in Achtkar-
spelen’. Wat houdt dat in? “Omdat 
ik gedeputeerde van de provincie 
ben geweest en de provincie bezig 
is met herindeling, zou je kunnen 
denken dat Jorritsma mij gebruikt 
om de herindeling te regelen. Maar 

ik heb voorafgaand aan de proce-
dure gezegd dat ik geen vooruitge-
schoven post ben van het provin-
ciale bestuur. Ik moet zorgen dat 
het bestuur goed geregeld blijft in 
Achtkarspelen. Dat wil niet zeggen 
dat ik op de winkel ga passen. Ik wil 
dingen in gang zetten en daar ben 
ik druk mee bezig. Het alcoholbe-
leid, waar ook wethouder Antuma 
aan werkt, is daar een goed voor-
beeld van. De gemeente verdient 
het niet om een jaar stil te staan.” 
Hoewel Adema zich bescheiden 
opstelt, wordt er wel op een an-
dere manier gebruik gemaakt van 
zijn politieke ervaring. “Wij kunnen 
er ook van leren hoe het er in de 
provincie en Den Haag bestuurlijk 
aan toe gaat. Wethouders vragen 
me om mee te denken en ik loop 
makkelijk het provinciehuis of 
Den Haag binnen. Daar mogen de 
raadsleden wat mij betreft gepast 
misbruik van maken.”

Hoge bomen
De andere kant van het uitvoeren 
van een openbaar ambt is dat je 
kritiek kunt verwachten. Zo werd 
Piet Adema verweten dat hij met 
de keuze voor de Centrale As (vier-
baansweg van Dokkum naar Nijega) 
niet voor het milieu had gekozen. 
“Als gedeputeerde heb ik me in dat 
dossier verdiept: hoe zijn de afwe-
gingen gemaakt, hoe zorgvuldig zijn 
de onderzoeken geweest? Toen ben 
ik onder de indruk geraakt van het 
verhaal. Gaandeweg kwam daar de 
discussie over de vergrijzing van het 
platteland bij. Is het nog wel nodig 
om bij krimp zo’n weg aan te leg-
gen? Ik heb is zelfs met hoogleraren 
over gesproken. En het is zo dat ik 
er niet namens een deelbelang zat, 
maar voor een breder belang. Dat is 
een belang van verkeersveiligheid, 
van leefbaarheid, van bereikbaar-
heid, van sociaal/economische ont-
wikkeling, van natuur en milieu en 
van landschap. Die brede belangen 
moest ik afwegen. Een bestuurder 
moet breed kijken. Een bestuurder 
moet ook niet alleen kijken wat de 
meerderheid van de bevolking wil. 
Ook minderheden moeten tot hun 
recht komen. Bij de uitvoering wil-
len we de uiterste zorgvuldigheid 
betrachten. Ook de Provinciale Sta-
ten heeft het besluit om die reden 
goedgekeurd. De Centrale As is om 
de inhoud goedgekeurd en niet al-
leen omdat we zo graag asfalt aan-
leggen. In de politiek moet je com-
promissen sluiten. Dat betekent dat 
je soms een besluit neemt dat niet 
voor honderd procent jouw besluit 
is. Voor dertig procent kom je ande-
ren tegemoet. Maar als je een be-
sluit neemt dat tegen je geweten in 
gaat, dan moet je stoppen.”

Piet Adema was de eerste gedepu-
teerde met een Christen Unie signa-
tuur. Als waarnemend burgemees-
ter is ook die rol veranderd. “Als ge-
deputeerde ben je het gezicht van 
de Christen Unie in de provincie. 
Dat probeer je ook in je werk te la-
ten zien. Je houdt er rekening mee 
in je besluitvorming en dat straal je 
uit. Nu ben ik burgemeester en nog 
steeds lid van de Christen Unie. Dat 
mag iedereen weten. Maar ik moet 
er wel voor zorgen dat ik als burge-
meester boven de partijen sta. Hier 
zit een burgemeester die lid is van 
de CU, maar hier zit geen CU bur-
gemeester. Dat is het verschil. We 
kennen In Nederland scheiding van 
kerk en staat. En dat is goed. Maar 
het christen-zijn kan ik niet uitscha-
kelen. Dat beperkt zich niet tot de 
zondag. Dat geldt immers ook voor 
een socialist. Dat ben je 7 x 24 uur. 
En dat neem je dus ook mee in je 
werk.”

Gewoon aan de slag
Adema heeft er nu een half jaar als 
waarnemer opzitten. Hoe denkt 
hij over deze gemeente? “Ik vind 
Achtkarspelen een mooie ge-
meente. Ze is fi nancieel gezond 
en ook het ondernemingsklimaat 
is goed. Een zwakke plek van deze 
gemeente is letterlijk een plek, na-

melijk: Buitenpost. Een dorp met 
veel potentie, maar als ik hier ’s 
morgens kom binnenrijden, zie ik 
helaas veel leegstand. Samen met 
Jan Lammers en het Plaatselijk Be-
lang is het idee geboren voor een 
Task Force. Een club van mensen 
die positief gestemd zijn over Bui-
tenpost en die in staat zijn Buiten-
post als forensendorp weer op de 
kaart te zetten.” 

Of hij straks zelf gaat solliciteren 
naar de functie van burgemees-
ter, weet Adema nog niet. Voor 
anderen die dat al wel van plan 
zijn, heeft hij nog een aanbeveling. 
“Als je als burgemeester in de ge-
meenschap gaat staan en je een 
van de inwoners van Achtkarspe-
len voelt en het beste met de ge-
meente voor hebt, dan tref je hier 
een prachtige werkplek aan. Geen 
hoogdravend gedoe, maar ‘doch 
mar gewoan’. Achtkarspelen heeft 
sterke gemeenschappen omdat ie-
dereen de schouders eronder zet. 
Met grote betrokkenheid. Het gaat 
erom dat je op een basale manier 
met elkaar de goede dingen doet 
voor deze gemeente. Als die men-
taliteit ook de jouwe is, moet je 
hier komen. Achtkarspelen is zo’n 
mooie gemeente, ze verdient een 
goede burgemeester.”
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Achtkarspelen verdient een goede burgemeester 
Piet Adema half jaar waarnemend burgervader

(advertentie)

Plaatsvervangend burgemeester Piet Adema. (eigen foto)

Op myn earste staazjeplak wie in 
broek foar de klas net tastien. De 
kollega’s dêr wennen yn it doarp, 
en droegen kreaze rokjes mei ny-
lon hoazzen. Panty’s en maillots 
bestienen noch net. Allinnich hoaz-
zen, mei der boppe sigerige bleate 
eintsjes. Ik moast tsien kilometer 
fytse troch de winterkjeld en ús 
heit makke der rûzje oer mei de di-
rekteur. It moast by de helsdoarren 
weikomme, mar de broek kaam 
der troch. De piamabroek der 
ûnder, dan koe it mar tafrieze. Ik 
hear by de ‘broekegeneraasje’. De 

emansipaasje kaam op gong en wy 
dienen de broek oan. Us memmen 
hâlden it by de rok. De jonge froulju 
fan no wolle net op mem lykje en 
ek net op beppe. Dy drage in rok 
oer de broek. Ik hie in freondintsje 
op skoalle dy mocht om religieuze 
reden gjin broek drage. As it hiel 
kâld wie hie se in broek oan mei 
in rok der oerhinne. Wy fûnen dat 
nuver, mar sjoch, neat is nuver, it is 
sa mar moade wurden. Wat ik oan 
doch mei de feestdagen? In nofl ike 
broek. Myn maat hâldt net fan dy 
rokjes, seit er.

Volgend jaar zal de vacature voor burgemeester van de gemeen-
te Achtkarspelen worden opengesteld. Hoe zat het ook al weer? 
Op 10 juni 2011 nam Tjeerd van der Zwan afscheid en op 23 juni 
daarop volgend werd Piet Adema geïnstalleerd als waarnemend 
burgemeester. Vier jaar lang was hij lid van het College van Ge-
deputeerde Staten van de Provincie Fryslân. Hij was daarmee de 
eerste Christen Unie gedeputeerde in de provincie. De vraag is of 
hij ook tot de sollicitanten zal behoren.

Rok of broek? 
door Janne Oosterwoud

De huidige indeling van Friese gemeenten. (eigen foto)



Grienewei 52  -  9137 SB  Oosternijkerk
Tel. (0519) 241888  -  www.faber-installaties.nl
Grienewei 52  -  9137 SB  Oosternijkerk
Tel. (0519) 241888  -  www.faber-installaties.nl

Toewijding
in techniek...
�� cv
�� dakbedekking
�� elektra
�� gas
�� riolering 
�� water

Geef eens een fruitmand als 
kerstgeschenk vanaf € 15,-

Beste l l ingen voor  kers t  voor  woensdag 21 december.

Dat  z ie  je  bi j  de échte  g roenteman!
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Familie Knipscheer
Na bijna veertig jaar huwelijk en nu genietend 
van hun pensioen, zijn Leendert en Romkje Knip-
scheer-Benedictus vanuit Damwoude neerge-
streken in Buitenpost. Op Acht oan de Diken 10 
(wat een moeilijke straatnaam, je zult het adres 
maar telefonisch moeten doorgeven), hebben ze 
een woning kunnen huren en wonen er tot volle 
tevredenheid. Het uitzicht is geweldig en als na-
tuurliefhebbers volgen ze de vogels in de wei, de 
veldbloemen naast het huis , de regenwolken die 
komen aandrijven, maar vooral de zonsondergang 
is prachtig te zien. Ook de vriendelijkheid van de 
Buitenposters en in de buurt stellen ze zeer op 
prijs. Een buurtvereniging is er (nog) niet, maar 
buren hebben spontaan een trampoline neergezet 
en wie weet zet de Gemeente er ook spontaan 
speeltoestellen bij. Een woning en vooral met een 
slaapkamer op de begane grond in Buitenpost be-
machtigen, was trouwens niet eenvoudig, vier jaar 
hebben ze op de wachtlijst gestaan, maar nu zijn 
ze nog alle dagen dankbaar dat ze deze keuze heb-
ben gemaakt. Binding met Buitenpost was er niet, 
wel zijn ze in het Jeltingahûs getrouwd (de bruid 
woonde in Kootstertille) en bij de rondleiding door 
het gemeentehuis konden ze nog een blik werpen 
in dit pand en kon hun trouwakte te voorschijn worden gehaald. Hun grootste hobby, samen fietsen, beoefenen 
ze flink en dat kan in de Wâlden en om de kinderen te bezoeken nemen ze de trein, dat was ook de eerste en 
grootste reden om in Buitenpost te gaan wonen. Als hun kinderen hier op bezoek komen, wordt menigmaal De 
Kruidhof bezocht. Aan het eind van het gesprek wilde de familie Knipscheer nog even kwijt, dat ze De Binnenste 
Buiten Post een prettig leesbaar blad vinden en dat compliment moet toch nog even vermeld worden. Hij als 
geboren (stad) Groninger en zij als Friezin willen u in het Fries het volgende toewensen: Noflike Krystdagen en 
in protte lok en seine yn it nije jier.

Familie Kingma
Jan en Margriet 
Kingma stonden 
in 2009 voor 
een dilemma, 
hun huisje in 
Burum werd te 
klein vanwege 
gezinsuitbreiding 
en wat willen 
we nu? Jan, als 
echte Burumer 
wilde graag daar 
blijven wonen in 
een nieuw huis 
en Margriet wil-
de liever een ka-
raktervol huis uit 
de jaren dertig. 
Hun keuze viel 
uiteindelijk op 
het pand aan de 
Julianalaan 47 te 
Buitenpost, pre-
cies in de smaak, 
een buurt met 
veel jonge bewo-
ners en vrijstaand. Bovendien in het dorp waar beiden na de lagere school 
verder studeerden, respectievelijk aan de (nu afgebroken) MAVO en het 
Lauwers College, het dorp waar dus nog veel klasgenoten woonden en 
verder ook niet onbekend voor beiden, omdat ze al jaren de feestweek 
en de jaarmarkt bezochten. De binding van Margriet gaat nog verder, doordat beppe en een beste vriendin hier 
wonen, voelde de van oorsprong geboren Westergeester zich hier dadelijk thuis. Bij de verbouw van de woning, 
wat ongeveer een jaar duurde, kwamen ze nog opmerkelijke zaken tegen, eentje willen we u niet onthouden. Er 
kwam nog een onderduikersplaats te voorschijn, helemaal in originele staat, met daarin o.a. een dozijn pakken 
zeeppoeder uit 1944, helaas nu niet meer te gebruiken, maar beschikbaar gesteld aan een museum in Wester-
geest. De kwaliteit van de steen is opmerkelijk, een gat boren gaat zomaar niet, daar dient een diamantboor voor 
te komen, de bouwers van toen wisten wel wat kwaliteit was en laat de bouwer van deze woning nu net de pake 
van de buurman zijn. De familie Kingma voelt zich met hun twee kinderen prima op hun plaats aan de Julianalaan 
en hoopt dat alle bomen aan de laan zullen blijven staan, maar dat de op werkdagen geparkeerde auto’s (treinrei-
zigers) weldra tot het verleden behoren.
Tenslotte nog twee zaken die het vermelden voor hen waard zijn. Bij grote activiteiten van De Kruidhof krijgen alle 
buurtbewoners een berichtje dat er veel bezoek wordt verwacht en er overlast kan plaatsvinden. Dit wordt zeer 
gewaardeerd, evenals de uitnodiging voor nieuwe inwoners van de gemeente Achtkarspelen. Het gezin Kingma, 
nu nog met z‘n vieren en binnenkort met z’n vijven, wenst alle lezers prettige kerstdagen en een gelukkig 2012.

Spits gezegde

Houden van je woonplaats is

houden van de mensen die er wonen. 

Kerst groeten van nieuwkomers in ons dorp

Familie Renes

Gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2012, wenst de familie Renes 
van de Lege Seis 29 in Buitenpost u toe. Dit gezin bestaat uit heit Johan, 
mem Aukje en de kinderen Anton, Oane, Cornelia en Christian. Ze wonen 
sinds 26 februari van dit jaar in ons dorp en willen (op verzoek van de 
redactie) graag iets vertellen over hun leven tot nu toe in Buitenpost. Het 
was moeilijk om een keuze te maken in de vorige woonplaats Damwoude, 
wat of de nieuwe woonplaats moest worden. En dat uiteindelijk de keuze 
op Buitenpost viel, is hoofdzakelijk te danken aan de goede treinverbin-
ding. Twee kinderen gaan naar de Hanzehogeschool in Groningen en twee 
gaan naar het Gomaruscollege in Zuidhorn en dit alles dus met de trein. 
Johan is in twintig minuutjes op z´n werk in Drachten (vanaf Damwoude 
2x zo lang onderweg) en Aukje gaat langs de Trekweg naar haar werk in 
Dokkum. Deze weg wordt echter hier en daar steeds smaller, er staan nu 
ook al zeer dikke palen in de weg. De familie Renes is zeer tevreden over 
de vele voorzieningen in ons dorp, van apotheek tot tandarts en van biblio-
theek tot de donderdagmiddagmarkt. Het overdekte winkelcentrum (van 
Damwoude) wordt wel een beetje gemist, maar al met al wegen de vele 
voordelen niet op tegen dit ene minpuntje. Ook de jaarlijkse activiteiten 
zoals de jaarmarkt, concours en de vlooienmarkten worden gewaardeerd. 
Ook dat hier zelfs een muziekschool is, is een pluspunt. Het vele groen in 
het dorp valt hen ook op, evenals de mooie wandelpaden en niet te verge-
ten het laarzenpad aan De Oude Dijk. Wij als Buitenposters vinden alles zo 
gewoon, maar zo hoor je maar weer eens van nieuwe bewoners hoe pret-
tig het wonen in Buitenpost is. Heel leerzaam. Het gezin Renes heeft hun 
draai helemaal gevonden in hun nieuwe woonplaats, doen mee met de 
buurtvereniging en hebben geen seconde spijt gehad van hun verhuizing.

Familie de Boer
De Centrale As heeft al voor veel 
opschudding gezorgd in de kop van 
Friesland en ook voor de familie de 
Boer uit Quatrebras. De nieuw aan 
te leggen weg zou zeer dicht bij hun 
huis komen te liggen en een klein 
bos moest het zicht op het asfalt 
wegnemen, maar dat houdt natuur-
lijk ook in dat het uitzicht wordt be-
lemmerd. Dit deed de deur bij hen 
dicht. De kleine boerderij met land, veel fruitbomen, 
een mooie verwarmde hobbyruimte werd verkocht en 
na lang zoeken werd als nieuwe woonplaats Buiten-
post gekozen. Aan de Kuipersweg 57 voelen Jan, zijn 
vrouw Griet en de broer van Jan, Auke zich al aardig 
thuis, al denken ze soms met weemoed terug aan het 
mooie pleatske bij Hurdegaryp. De broers zijn gebo-
ren en getogen in de Guozzepôle onder Anjum en zijn 
daar altijd boer geweest, veel rust en ruimte gewend 
en dan nu in een dorp wonen, dat is even wennen, 
maar hun opgeruimde karakters zal hen zeker doen 
slagen. Jan brengt de vrije tijd veel door met lezen, 
tuinieren en fietsen op de hometrainer. Auke daaren-
tegen is meer in de natuur te vinden, bij onder andere 
De Fûgelwacht, is imker bij de Bijenclub uit Kollumer-
zwaag en ook maakt hij eendenkorven. Mevrouw de 
Boer, geboren Zijlstra, is na 50 jaar weer terug in haar 

geboortedorp, in 1935 werd zij geboren aan wat nu de 
Voorstraat heet, in het pand van de voormalige slage-
rij van Zaal, tegenover de apotheek. Ze heeft, toen ze 
zich hier weer vestigde in 2010, direct aangemeld bij 
de plattelandsvrouwen en bij de bridgeclub en ziet vele 
oude bekenden. ”Het is toch een beetje thuiskomen 
na een halve eeuw.” Wat vreemd bij hen overkomt 
is de dokterswacht, in de vorige woonplaats was de 
huisarts nog dag en nacht bereikbaar, zijn ze hier nu 
zo ver voor of liepen we daar nog achter? Wat verder 
opvalt is dat de kruising Kuipersweg-Bernhardlaan een 
voorrangskruising is, ze maken zich zorgen om de vele 
overstekende schoolkinderen, dit is misschien een 
aandachtspunt voor de gemeente. We hopen hier nog 
jaren met plezier te wonen en wensen iedereen nof-
like krystdagen ta en in protte sûnens in it nije jier.

In november is de gemeente Achtkarspelen als gastheer opgetreden voor mensen die zich in 2010 en 
dit jaar in de gemeente hebben gevestigd. Dit werd door de aanwezigen in het gemeentehuis bijzon-
der op prijs gesteld, deze gastvrijheid was niet verwacht en was men in een vorige gemeente niet 
gewend. Een grote pluim dus richting de organisatie van dit gebeuren. Op deze avond zijn een aantal 
nieuwe inwoners van Buitenpost gepolst om een kerstgroet in deze krant te doen en om in een kort 
verhaal iets over zichzelf te vertellen, hieraan gaven de volgende personen spontaan gehoor.



W Tabak  
Franklinstraat 6  
9285 WT Buitenpost  
0511 541109  
www.denerf.nl 

Als het van hout moet zijn! 

 AMBACHTELIJKE HOUTBEWERKING DE NERF  

West 33, Buitenpost, tel. 0511-543870, www.eikenvaten.nl

Hoveniersbedrijf
P. Douma
voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud
Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten
West 92, Buitenpost, tel. 0511 543870 of 06-23115155, www.eikenvaten.nl

Openingstijden

Op 10 februari hengelsportshow zie onze website.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 09.00 t/m 17.00 uur
Vrijdag: 9.00 t/m 17.30 uur
Zaterdag: 8.30 t/m 12.00 uur

3

Eindejaarsact ie :  

Wij knallen het  jaar uit . . .
Van wo. 28 dec.  t /m za.  31 dec.

Kijk vanaf 26 dec. op www.vbsport.nl voor meer info

CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635Kerkstraat 19 Buitenpost

1 pot van 350 ml.

€  7,95
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Foar de krysttiid stiet in tema-
wike op it programma. Klaas 
stelt syn groep foar om in tal 
opdrachten op te skriuwen en 
dy yn groepkes fan twa of trije 
út te fieren. It is master Van 
Aken wol goed. Der komt hiel 
wat op papier: soargje foar in 
krystbeam en krystfersiering, 
it krystmiel regelje, in kryststâl 
timmerje foar it krystspul foar 
de legere groepen, in krystfer-
haal skriuwe en krystkaarten 
meitsje. 

Klaas, Stoffel en Maaike komme 
byelkoar. Klaas is net ûntefreden. 
Hy hopet mar dat se it timmerjen 
lotsje. Stoffel is wol aardich han-
dich en Maaike kin alles. Nee, it hie 
hiel wol minder kinnen. It komt op 
de kop ferkeard. ‘Nee, no,’ protte-
let Klaas as er syn briefke iepente-
art. In krystferhaal skriuwe! Dat is 
wol it slimste wat him oerkomme 
kin. ‘Mynhear, mei ik it briefke wer 
ynleverje, dit kin absolút net.’ Van 
Aken laket him fjouwerkant út. 
‘Klaas jonge, ik kin dy it resept fan 
sa’n ferhaal wol jaan,’ narret er: ‘In 
earm famke ferdwaalt yn in bosk. 
Der leit in protte snie fansels. In 
âlde, leave man fynt har en nimt har 
mei nei syn hûs. Se kriget waarme 
poeiermolke en de man lêst it kry-
stevangeelje foar en...’ 

Van Aken kriget net de kâns om 
fierder te fantasearjen. Maaike 
ropt: ‘Ho! Mynhear, dit is al ieuwen 
út de tiid. Dat famke kin net mear, 
dat is diskriminaasje. Snie foel der 
allinne yn pake en beppe har tiid 
mei de krystdagen en mei in frjem-
de man mei gean, liket hielendal op 
fleanen.’ Van Aken makket in ein 
oan alle drokte. ‘Jimme rêde jimme 
mar. Alle groepen krije in healoere 
de tiid om te oerlizzen en plannen 
te meitsjen. Oan it wurk.’
‘Hoe kriget er it foarelkoar.’ Klaas 
syn min sin is noch net oer. ‘Snie 
is oars net as wiete blabze dêrst 
samar yn útglidest en dan bist oan 
de kont ta trochwiet. Ferdwale kin 
alhielendal net. Ien berjochtsje mei 
dyn mobyltsje en der komt in blik 
fol helpferlieners op ta setten en 
bist binnen in kertier wer teplak. 
En yn de Groene Ster mei ik al heu-

lendal net komme fan ús mem as 
it tsjuster is,’ seit er der oerdreaun 
achteroan. Stoffel jout him in dúst. 
‘Net sa kankerje man. Ik ha al in 
idee. As wy no ris...’ 

Maaike lit him amper útprate. ‘Do 
wolst dus in âld ferhaal modern 
meitsje. Ik sjoch it hielendal foar 
my. Wy helje in boek mei in silich, 
sentiminteel ferhaal út de bibleteek, 
knippe it yn trijen en feroarje ús ei-
gen part.’ As Klaas it wurd bibleteek 
opfangt, lûkt er wyt wei en wurdt 
syn gesicht noch strakker. ‘Foar 
boeken mei krystferhalen hoech ik 
net nei de bibleteek,’ seit er has-
tich. ‘Us mem hat in hiele rige te 
stean.’ ‘Te gek,’ fynt Maaike. By 
it foarútsjoch dat er net nei de bi-
bleteek hoecht, ûntteit Klaas in 
bytsje. Hy stekt de hân omheech. 
‘As ik it goed foar it snotsje ha, is 
de haadpersoan dus net earm, rint 
net yn in iensum bosk, mar fytst 
yn de stêd. Wy draaie alles dus 
om.’ ‘Koest der wol sin oankrije,’ 
pleaget Maaike. 

Thús dûkt Klaas fuort yn de boe-
kekast, mar dat falt fiis ôf. Yn de 
twa boeken mei krystferhalen, kin 
er neat geskikts fine. ‘Mem hie hjir 
doch in hiele rige krystboeken ste-
an?’ freget er in bytsje ûngerêst. ‘Al 
dy âlde boeken ha’k fuort dien. Dy 
wiene sa âlderwetsk,’ leit syn mem 
út. Dus dochs nei de bibleteek. Hy 
kriget it swit yn de hannen as er 
der oan tinkt. 
As er de strjitte yn fytst sjocht er 
dat it stil is op it pleintsje. Der komt 
in sucht út syn teannen wei. Hy 
strûpt de bibleteek yn. Mei wat help 
fynt er krekt wat er siket. Fan syn 
lêste bûssinten makket er in pear 
kopyen. Se riede derom wa’t hok-
foar part kriget en Klaas is al wer de 
klos. Hy moat it ferhaal ôfmeitsje. 
De jûns hat er Maaike har stik al oer 
de e-mail. No dy hat foargoed alles 
omkeard. It giet oer in jonge mei in 
drokke krantewyk. Hy hat der al in 
mountainbike mei fertsjinne. ‘Op in 
dei...’ Dan hâldt Maaike har ferhaal 
op. Se hat krekt as ôfpraat har a-
fjouwerke folmakke. Klaas lêst it 
part dat hy feroarje moat, noch ris 
oer. It famke wurdt noch krekt net 
rêden troch in iensume man yn in 

waarm hûs, mar it skeelt net folle. 
In famke rint yn in tichte mist en as 
se úteinlik sjongen heart, komt se 
wer yn de bewenne wrâld telâne. 

Klaas pakt in pin en set de omkear-
dingen nêst elkoar. It famke hat 
Maaike al feroare yn in jonge mei in 
aardige bûssint. En rinnen is fytsen 
wurden op in blitse mountainbike. 
De tichte mist sil hy feroarje yn it 
felle ljocht fan strjitlantearnes en it 
sjongen moat mar razen wurde. Hy 
huveret by dat roppen en razen ûn-
der de strjitljochten. Sa hie it west 
by de bibleteek. Hy wol der hielen-
dal net oer skriuwe. Hy wol it sa 
gau mooglik ferjitte. Se hiene him 
pakt by it pleintsje by de bibleteek. 
Hy hie allinne mar frege oft er der 
lâns mocht. Doe hiene se him in 
pak op ’e bealch jûn. De polysje 
hie yn de krante frege om oanjefte 
te dwaan ast lêst hân hiest fan dy 
‘hingjongeren’. Oanjefte dwaan. 
Hoe krije se it yn ’e kop. Doe’t se 
him yn elkoar raamden, hie grutte 
Durk dúdlik west. ‘Ien wurd en dan 
is dat memke fan dy net mear fei-
lich.’ Thús hie er der fan makke dat 
er mei de fyts oer de kop flein wie. 
Hy smyt de pin del. Hy moat wat 
oars betinke. Hy wol út noch yn net 
oer strjitljocht en roppen en razen 
skriuwe. Hy moat earst it part fan 
Stoffel mar ris hawwe. Miskien 
giet it ferhaal wol in hiel oare kant 
út. En fierder moat er net sa be-
naud wêze. Gewoan net mear nei 
de bibleteek gean dan is er der ôf.

Stoffel komt twa dagen letter wak-
ker grutsk mei syn stik oanset-
ten. ‘Machtich idee fan Maaike, 
dy mountainbike. Dêr koe ik wol 
wat mei. Ik ha him yn myn stik út-
liend oan in freon. Dy begjint tsjin 
in groepke jonges op te skeppen 
oer it fytske. Wachtsje ris...’ Stof-
fel ûnderbrekt himsels. ‘Wy kinne 
it moai by de bibleteek spylje litte. 
Myn suster hat dêr ek al ris lijen 
hân. Ik hearde it har sizzen tsjin har 
freondinne, mar se seit it fansels 
net tsjin de polysje. Se wol net no-
chris ynelkoar huft wurde.’ ‘Dat fan 
de bibleteek wol ik der net yn ha. 
Dat wurdt my fierste echt. It moat 
op ’t lêst in ferhaal bliuwe.’ Klaas 
seit it sa lilk dat Stoffel him fer-

heard oansjocht. ‘No dan net,’ dat 
jout ek neat foar it ferhaal. Minent 
giet sa fierder: De jonge lit him dus 
ûntfalle dat er de mountainbike 
liend hat. De jonges pakke him de 
fyts ôf. Sy wolle him no liene. Tsjin 
al dy grutte rotsakken hat er gjin 
kâns, mar dan...’ Stoffel hâldt op. 
‘Fierder wit ik it net,’ seit er wat 
ferlegen, ‘mar ik bin al oer myn a-
fjouwerke hinne.’ Klaas lûkt him it 
ferhaal út de hannen. ‘Jou mar op, 
ik rêd my dermei.’ ‘Hoe fynst it?’ 
Stoffel is bêst wol in bytsje grutsk 
op syn part fan it ferhaal, mar Klaas 
skodhollet. ‘It wurdt in rotferhaal, 
it kin net oars. Moarntejûn sil ik 
oan it wurk. Ik moat no earst nei it 
fuotbaljen.’ Dat dat him wol goed 
útkomt, seit er der net by. 
Ynienen binne se der. Se slute 
him yn op it parkearterrein fan it 
sportfjild. ‘Dit jonkje hat ús dus de 
polysje op ús dak stjoerd. Wy sille 
him wat op syn dak stjoere.’ Foar’t 
er roppe kin dat er neat dien hat, 
smite se wat nei him ta. Yn in flits 
stekt er syn hannen út om it fêst 
te gripen. Dan fielt er neils yn syn 
gesicht en in fûle pine. Hy heart it 
grommen fan in kat. Grutte Durk 
skuort him it bist fan it liif en skopt 
it diskear nei him ta. Klaas fangt 
de kat yn syn earms. It bist blaast 
en klaut, mar Klaas lit net los. Hy 
fielt neat. Gjin bangens, gjin kat-
teklauwen, allinne lilkens. As er it 
bist loslit, wurdt it grif deatrape. Hy 
skopt yn it wyldewei om him hinne 
en raast om help. Hy fielt dat Durk 
it bist út syn hannen skuorre wol. 
Fêsthâlde, fêsthâlde. Hy jout in 
wanhopige skop foarút. As de kat 
him yn de hân byt, raast er it út fan 
pine. Dan glidet er oer de kat hinne 
op ’e grûn.

Yn it sikehûs hawwe se nochal wat 
wurk om syn gesicht en syn han-
nen wat yn it fatsoen te krijen. Syn 
mem seit: “Ik bin grutsk op dy.” 
Van Aken seit: “Klaas, ik kin net 
oars sizze datst jimme ferhaal wol 
hiel apart ôfmakke hast.” De plysje 
seit: “Fan dizze knapen sille wy in 
hiel skoft gjin lêst mear hawwe.” 
Maaike seit neat. Dy jout him in 
bang griis boltsje mei ien poat yn 
it ferbân. De kat seit miau en jout 
him op de tekkens del.

It Krystferhaal troch Anny de Jong

Buitenposter Hendrik Poelman in de garenfabriek van Van Heek op het industrieterrein 
over het spoor, rond 1961. Hij is hier op15 jarige leeftijd gaan werken. Er moest destijds 
toestemming voor worden gevraagd bij de gemeente omdat de Leerplichtwet toen net 
veranderd was van 14 naar 16 jaar. (foto: Geeske Kuik-Poelman)

Uit  de oude doos

Hendrik Poelman in het midden met collega’s Hennie van der Veen (uiterst links) en Auke 
Veenstra (uiterst rechts) in de garenfabriek van Van Heek, die echter niet land in ons dorp 
gehuisvest is geweest. Wie de andere collega’s zijn weet Hendrik Poelman niet, maar wie 
weet kunt u daarbij helpen. Stuur dan een mailtje naar deze krant. (foto: Hendrik Poelman)

Ate Gri jpstra

DorpsDenker -9- 

Na de alleszins zinvolle zingevings-
bijdrage van de vorige keer, moe-
ten we nu ook maar eventjes flink 
doorbijten, vindt u niet? Het is na-
melijk zo dat de Filosofie van ori-
gine het Religieuze niet schuwde; 
sterker nog: zij was daar onlosma-
kelijk mee verbonden. Laat ons 
derhalve stoutmoedig onze arme-
tierige, aardsgehechte gedachte-
kronkels achter ons laten en ons 
gezamenlijk richten op het Hogere. 
Het is er per slot van rekening de 
maand voor.
Voor degenen die de metafysische 
mistbank al zien hangen: vrees niet. 
Ik zal deze wijsgerig-spirituele over-
peinzing gieten in de vorm van een 
praktisch advies waarmede wij ons 
dorpsleven in de komende periode 
van diepste duisternis aanzienlijk 
kunnen laten oplichten. Het is een 
plan van werkelijk verbluffende een-
voud. En het ziet er als volgt uit:
laat ons, na afloop van alle feeste-
lijke uitbundigheden, die zich, alle 
economische malaise ten spijt, 
weldra zullen aandienen in de 
vorm van een rijk gevulde kerstdis, 
en die zullen culmineren in het aan 
flarden rijten van de laatste (alles-
behalve) stille winternacht van het 
jaar, ons bewust worden van het 
feit dat een schoner dorpsaanzicht 
begint bij onszelf en ons onver-
wijld van de taak kwijten om in een 
straal van een metertje over twin-
tig rondom ons eigen perceel de 
afvalbergen met gezwinde spoed 
te doen verdwijnen in onze eigen 
Kliko-bakken. Met een vuilniszakje 
in de ene en eventueel een afval-
prikkertje in de andere, zullen we 
dan gezamenlijk constateren dat 
één en ander een kolfje naar ons…
eh… aller hand is.
Deze werkelijk geniale inval is van-
zelfsprekend geheel en al geïn-
spireerd door de prijzenswaardige 
inspanningen van een, voor mij al-
thans, naamloze dorpsgenoot, die 
ik met enige regelmaat het zwerf-
vuil alhier te lijf zie gaan. Deze man 
is een Heilige. Daar kan ik als meer 
contemplatief ingestelde Dorps-
Geer enkel een puntje aan zuigen. 
Zoals u als doorgewinterde mede-
denkers ongetwijfeld weet, bete-
kent het woord ‘heilig’ zoveel als 
‘apart gezet’. Laat ons dus over eni-
ge weken ons stinkende best doen 
om deze nobele vuilverwijderaar te 
Ontheiligen. Laat hem niet langer 
een ‘apart geval’ zijn, maar laten 
wij hem in een vlaag van welhaast 
extatische naastenliefde bijstaan in 
zijn eeuwigdurende strijd tegen de 
alom verspreide ongerechtigheid 
in en rond onze dorpskern.
Dit is de ware geestelijkheid, beste 
mensen: de mouwen opstropen. 
De handen eruit steken. De neus 
uit de navel. En samen op weg 
naar een reinere toekomst!
Mochten de Maya’s, Nostrada-
mus en andere apocalyptisch-in-
gestelden overigens onverhoopt 
het gelijk aan hun kant krijgen met 
hun naargeestigheden en breed 
uitgemeten doemscenario’s, en 
mocht het aldus zo zijn dat in 2012 
Moeder Aarde volledig naar haar 
grootje gaat, dan zal de Buitenpos-
ter gemeenschap in ieder geval 
schoon van park en straten haar 
Maker tegemoet treden.
En met die verheffende gedachte 
in het voorhoofd rest mij enkel nog 
u een zalig kerstfeest en een uiter-
mate voorspoedig nieuwjaar toe te 
wensen. Bij deze.

Hoogachtend,
Uw DorpsDenker, drs. A. Grijpstra
(Facebook/Dorpsdenker 
Buitenpost)



Baby- Kinderkleding & Accessoires
Nieuw en gebruikt

Kerkstraat  26
9285 TB Buitenpost

tel .  051 1  544575
westra@juwel iers idia.nl
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Jeugdwerk
Sieraden maken (meidenwerk)

Wanneer: dinsdag 13 december
Tijd: 19.00 - 21.00 uur

Leeftijd: 10 - 15 jaar oud
Kosten: € 1,-

Kerstbingo
Wanneer: vrijdag 23 december

Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Leeftijd: 12 - 18 jaar

Kosten: gratis

Nieuwjaar
Wanneer: vrijdag 6 januari 2012

Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Leeftijd: groep 7 & 8 

Kosten: gratis

Voor meer informatie over het jeugdwerk: 
Grejanne Dijkema, 

jongerenwerk Timpaan Welzijn, 
tel. 06-15016841

Kinderwerk
Op dit moment zijn we nog druk bezig met het 

programma van januari. 
Houd onze website hiervoor in de gaten: 

www.itkoartling.nl.
Of lees het via de posters in het dorp en/of de 

fl yers die via de scholen worden verspreid.
 

Met vriendelijke groet, Lies Heringa

Het cursuswerk heeft er al weer bijna een half jaar op 
zitten. Sommige cursussen gaan in januari door, terwijl 
anderen weer met een nieuwe groep mensen kunnen 
starten. Degene die nog nieuwe mensen kunnen ge-
bruiken worden hieronder opgenoemd.

Technisch tekenen
Hiervoor was al een oproep geplaatst in de vorige Bin-
nenste Buiten Post, maar voor degene die dat heeft 
gemist is er nog kans om mee te doen door zich op te 
geven. Er worden 10 lessen gegeven. De kosten zijn: 
€ 110,-. Opgave bij IJttje Veenstra tel. 0511 840221

Digitale fotografi e
Voor januari hebben zich al een aantal mensen opgege-
ven, maar er kan nog steeds iemand bij. Wees er dus 
snel bij, want vol is vol. Er worden 10 lessen gegeven. 
De kosten zijn: € 85,-. Opgave bij Evertje Gatsonides 
tel. 0511-542772

Computercursus
Hebt u ook wel eens gedacht dat het tijd werd om er 
toch maar aan te beginnen? Het leren omgaan met 
een computer? Dat kan dan nu! Op dinsdagochtend 
en donderdagavond wordt er voor beginners een cur-

sus gegeven. Stap voor stap wordt u vertrouwd ge-
maakt met internet en e-mailen. 
Er worden 10 lessen gegeven. De kosten zijn: € 75,-. 
Voor opgave kunt u terecht bij Evertje Gatsonides tel. 
0511-542772

Kruidencursus
Alhoewel het nog vroeg is, kunt u zich toch alvast op-
geven voor deze cursus. Dan weet u in ieder geval 
zeker dat u mee kunt doen. In mei en juli, wanneer de 
kruiden weer voorradig zijn, wordt er  pas een cursus 
gegeven. De datum wordt in april bekend gemaakt. 
Dan komen er ook weer oproepen in deze krant. 
Er worden 3 lessen gegeven. De kosten zijn: € 30,-. 
Opgave bij Evertje Gatsonides tel.: 0511-542772

Muziek op schoot
Dit is een muziekcursus voor de allerkleinsten. Baby’s 
en peuters doen hier aan mee en ze beleven hieraan al-
tijd veel plezier. De ervaring is dat de 10 lessen zomaar 
weer voorbij zijn. Van muziek is bewezen dat het een 
goede stimulans is voor de algemene ontwikkeling.
Er worden 10 lessen gegeven. De kosten zijn: € 68,-. 
U kunt zich opgeven bij Evertje Gatsonides tel. 0511-
542772 of bij Lutske Pilat, tel. 0512-352143

Nu het jaar 2011 reeds tamelijk oud is, weten we dat 
het nieuwe jaar 2012 al bijna staat te beginnen. Dat jaar 
zal precies één dag langer duren dan dit jaar wegens de 
toegevoegde schrikkeldag. Strikt genomen is iemand 
die op 29 februari geboren is dan vier keer zo jong als 
wie op een andere dag van het jaar zijn/haar verjaardag 
viert. Maar daar lichten we terecht de hand mee. Zoals 
wij dat ook al vele eeuwen doen met de tijdsverdeling 
in kwartalen, maanden, weken, dagen, uren, minuten 
en seconden. De tijd zelf zal het een zorg zijn hoe zij 
wordt onderverdeeld. Zij schrijdt eenvoudig voort, au-
tonoom en zonder er zich iets aan gelegen te laten lig-
gen van wie zich met haar tempo bemoeit.

Mensen en dieren
Dat leeftijd en ouderdom van levende mensen en dieren heel 
relatieve begrippen zijn kan bijvoorbeeld geïllustreerd worden 
door het leven van een eendagsvlieg te vergelijken met dat 
van een honderd jaar oude schildpad. Dit dier leeft dan 100 x 
365 dagen + 25 schrikkeldagen ofwel 36.525 keer zo lang als 
een eendagsvlieg. Nu moet ik hierbij vermelden dat de larven 
van de eendagsvliegen in het water leven en er bijna een jaar 
over doen om volwassen te worden. Wanneer de volwassen 
larve naar het oppervlak is gezwommen of gekropen barst de 
huid binnen enkele seconden open en komt een volledig ge-
vleugeld insect te voorschijn. Enkele minuten of enige uren 
daarna vervelt het diertje nogmaals tot het volwassen dier. 
Zeer kort na haar geboorte als vlieg wordt het vrouwtje be-
vrucht door een boven het water dansende mannelijke een-
dagsvlieg, die meteen na de paring sterft. Het vrouwtje legt 
meestal binnen een uur haar eitjes en sterft ook. Het leven 
van de eendagsvlieg als vlieg heeft dan geduurd van de avond 
tot de morgen, niet eens een etmaal maar de helft daarvan. 
De mens wordt gemiddeld 70 à 80 jaar oud, maar met vrij 
grote verschillen per woongebied naar beneden en naar bo-
ven, zoals Hendrikje van Andel die 115 jaar werd. Nu moet ik 
denken aan de onwaarschijnlijk hoge leeftijden van Adam tot 
en met Noach die in het bijbelboek Genesis 5 en 9 worden 
genoemd. Van de tien genoemde eindleeftijden werd Lamech 
777 jaar oud en Henoch slechts 365 jaar oud. De acht ande-
ren zouden gemiddeld 930 jaar oud zijn geworden. Ik vermoed 
dat het bijbelse jaar een veel kortere duur heeft gehad dan 
de in 1582 door paus Gregorius XIII ingevoerde tijdrekening.

Terug naar de actualiteit. Er zijn levende wezens die veel ou-
der worden dan de mens, zoals o.a. de schildpad en de oli-
fant. Of hij nog leeft is niet bekend, maar in 2007 was een 
voor de IJslandse kust gevangen gezonde mossel (een 
noordkromp) van 410 jaar oud het oudste toen levende dier. 
Die is dan dus vijf maal zo oud geworden als de mens van nu. 
De leeftijd van de mossel kon worden bepaald door een soort 
jaarlijnen die zijn ouderdom verraden, ongeveer zoals de ouder-
dom van een boom kan worden bepaald door de jaarringen.

Bomen
Ook onder het plantaardig leven van bomen en struiken zijn 
er verschillen, enorme zelfs. Populieren worden hooguit 30 à 
40 jaar oud. De ‘Dikke Boom’ uit het Gelderse Laren is 450 
jaar oud. Toch komt die pas kijken in vergelijking met de Ame-
rikaanse den die met 4.000 à 5.000 jaar tot voor kort als de 
oudste nog levende boom werd beschouwd. Een Zweedse 
spar is echter nog twee keer zo oud. Deskundigen hebben uit-
gerekend dat deze naaldboom ruim 9.550 jaar oud is en daar-
mee de oudste boom ter wereld. Deze boom moet zijn ont-
staan uit een zaadje nadat de laatste ijstijd 11.800 jaar geleden 
ten einde was gekomen. Enig plantaardig leven was daarvóór 
namelijk niet mogelijk wegens de lage temperatuur. Ikzelf 
heb stobben en basten van bomen in mijn bezit die −hoewel 
dood− afkomstig zijn uit een oerbos dat gelegen was tussen 
het Leekstermeer en Roderwolde bij Sandebuur. Dit terrein is 
eeuwen lang voor boeren aldaar moeilijk bewerkbaar geble-
ken wegens de obstakels van dat oerbos. Twee jaar geleden 
zijn deze boomresten verwijderd en is er ter plekke een wa-
teroverloopgebied ingericht. De ouderdom van de restanten 
is getaxeerd op ca. 8.000 jaar. Er zijn ook elders in Nederland 
overblijfselen van een oerbos gevonden die gedetermineerd 
zijn op ongeveer dezelfde ouderdom. Al deze bomen zijn hier 
gaan groeien toen het klimaat hier in het Holoceen warmer 
werd, maar eerder afstierven dan de Zweedse spar.

Levenloze natuur
Ook de dode natuur is oud, soms zeer oud of oeroud zelfs. Be-
langrijke activiteiten binnen ons melkwegstelsel waren en zijn 
van grote invloed op het dierlijk en plantaardig leven op aarde. 
Wij staan onder andere bloot aan de kernfusie die op de zon 
plaatsvindt en aan ultraviolette straling. De uitwerking hiervan 
heeft een enorme impact op ons tijdelijk bestaan. Daarbij ko-

men nog de aardse ‘aanvallen’ op het leven, zoals o.a. door 
ziekteverwekkers, vulkanisme, overstromingen, kou, hongers-
noden, blikseminslag en ander veelal door de mens veroorzaakt 
onheil als oorlogen die mensen, dieren en planten zijn en kun-
nen overkomen. Enkele voorbeelden:
- De pestepidemieën vanaf ± 1350 bijv. hebben bijna een 

derde deel de West-Europese bevolking weggevaagd of-
wel 25 à 30 miljoen mensen. Het heeft bijna twee eeuwen 
of acht generaties lang geduurd voordat op allerlei gebied 
de vroegere situatie weer was bereikt.

- De stad Lissabon werd op 1 november van het jaar 1755 
getroffen door een zeebeving die een kracht had van 9.0 
op de schaal van Richter. Een tsunami met golven van 20 
meter hoogte teisterde de stad, die vrijwel geheel verwoest 
werd. Een derde deel van de bevolking (schattingen van 
10.000 tot 100.000 mensen) kwam erbij om.

Bergen ontstaan centimeter voor centimeter doordat enorme 
platen het aardoppervlak opdrukken. Veel bergen en gebergten 
zijn oud en hoog. De Alpen zijn 200 tot 145 miljoen jaar oud. 
De sterkste opheffi ng kwam evenwel pas ongeveer 20 miljoen 
jaar geleden tot stand. Oceanen zijn plaatselijk zeer diep. De 
diepste troggen liggen verder onder water dan de hoogste ber-
gen boven de aardkost uitstijgen. En ze zijn minstens zo oud als 
veel bergen. Dat oud een zeer relatief begrip is, kan ook met 
het volgende worden aangetoond. Met de Hubble ruimteteles-
coop is onlangs een ster ontdekt van 500 miljoen jaar oud. Voor 
onze begrippen lijkt dit heel oud. Toch is deze ster piepjong in 
vergelijking met ons melkwegstelsel (zon, aarde en andere pla-
neten) dat ca. 12 miljard oud is. In de Botnische Golf tussen 
Zweden en Finland hebben duikers in de zomer van 2010 eeu-
wenoude champagne in een scheepswrak gevonden. De ca. 
30 fl essen dateren van het einde van de 18e eeuw (±1790). De 
champagne is nog goed te drinken en er zaten ook nog steeds 
bubbels in. Franse specialisten hebben de ouderdom van de 
gevonden fl essen en hun inhoud precies kunnen dateren.

Geachte lezer, misschien heb ik u wel al te veel informatie ver-
schaft. Nog enige weken te gaan en 2012 is daar. Proost alvast 
−met of zonder champagne− op het nieuwe jaar waarin we 
allen een jaartje ouder worden, hopelijk in goede gezondheid.

Ben Datema

Wat is oud?

Goede voornemens? Word vrijwilliger!
De tijd gaat snel. Nog enkele weken en dan is het alweer kerst. En daarna 
heb je alweer oud en nieuw. Bent u daar al mee bezig? Heeft u al goede 
voornemens voor 2012? De afgelopen maanden heeft het kinderwerk al 
veel activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Zo zijn verschillende din-
gen geknutseld: van armbandjes en raamhanger van glas tot een fi lmmid-
dag. Ook is de theaterkaravaan op bezoek geweest en heeft de poppen-
dokter zieke beren en poppen nagekeken. De disco’s die worden georga-
niseerd, worden ook goed bezocht! In december volgt nog een workshop 
‘kerstboompje in pot’. Deze is al helemaal vol. Graag willen we in 2012 
nog steeds zulke activiteiten organiseren! En daar hebben wij uw hulp 
bij nodig. Op dit moment redden we het maar nét. Willen we meer acti-
viteiten organiseren,  of bijvoorbeeld ook uitstapjes of speurtochten, dan 
hebben wij uw hulp nodig! Kom eens langs op een woensdagmiddag. En 
kijk of het wat voor u is. Voor meer informatie en/of opgave kunt u contact 
opnemen met Lies Heringa: kinderwerk@itkoartling.nl

Popworkshop in It Koartling

Pop is de taal van de jeugd. Het is druk op tv met alle talentenshows. 
Het spelen en zingen van popmuziek en rockcovers sluit helemaal aan 
bij de belevingswereld van jongeren. En wie wil zich nou niet een echte 
popstar voelen? Jongerenwerk van It Koartling gaat in samenwerking met 
Popexpress een workshop Zelf popmuziek maken organiseren. Dat gaan 
we doen op dinsdag 7 februari vanaf 19.00 uur in It Koartling. Als je tussen 
12 en 16 jaar oud bent en zin hebt om onder begeleiding van een profes-
sionele coach samen  muziek te maken, geef je dan op bij It Koartling of 
stuur een email naar: itkoartling@gmail.nl. Je opgave moet binnen zijn voor 
1 februari 2012. Bij voldoende deelname is het mogelijk dat er een vervolg 
komt aan de workshops met afsluitend een uitvoering met publiek er bij.
Voor nadere informatie kun je ook kijken op: www.popexpress.nl.

Nog enkele cursusplaatsen open...



Kerkstraat 68 tel. 0511 541560
www.alfredvisser.nl

Radio TV
Witgoed

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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Nu ook voor al uw catering!

Ruim assortiment kerstkaarten
25 dubbele kaarten met envelop 

€ 2,99

Wij wensen u hele fijne feestdagen 
en een creatief en kleurrijk 2012!

Winter beurt voor uw fi ets
 • Afstellen en eventuele reparatie van alle 
  onderdelen (schoon, ingevet afgeleverd)
 • Remmen
 • Versnelling
 • Verlichting 
 • Banden

 • Excl. onderdelen
 • Gratis leenfi ets

  € 25,-
Opruiming collectie 2011!

De nieuwe collectie 
fi etsen 2012 

is weer binnen!



Dêr wenne in earme skuonmakker te Easterlittens. Dy 
hie net folle wurk en hy en syn wyfke hienen mar amper 
genôch om te iten. ‘t Wie in earmoedige tiid. Doe hie dy 
skuonmakker op in nacht in frjemde dream. Hy dreamde, 
dat hy moast nei Amsterdam ta gean, nei de Hendriks-
brêge. Dêr soe it gelok op him wachtsje. De skuonmak-
ker skonk dêr net folle oandacht oan, mar de oare nachts 
hie er deselde dream wer. Hy moast op dy grutte brêge 
dêr yn Amsterdam stean gean. It like de skuonmakker 
net goed ta. Hy tocht, dat kin neat wurde, sa’n lange reis. 
En hy hie noch noait te Amsterdam west. Mar de trêdde 
nachts hie er wer deselde dream. Doe begoun hy der al 
even oars oer te tinken. Trije kearen achter elkoar deselde 
dream, dat moest wat te betsjutten ha. Doe fertelde hy 
it syn frou.

“Ei nou,” sei se, “dû hast dochs gjin wurk optheden. Werom soest der 
net hinne?” Doe naam de skuonmakker syn bundeltsje mei itenspul ûnder 
‘e earm en gong rinnendewei nei Amsterdam ta. Underweis slepte hy by 
de boeren yn ‘t hea. Op ‘t lêst kaam er yn Amsterdam oan. ‘t Wie op ‘e 
joun. Mar dêr koe er fansels net by in boer yn ‘t hea sliepe, dat hy gong 
nei in goedkeap loazjemint ta en frege dêr om ûnderdak. It wie syn lêste 
jild dat er spandearre. De oare deis sette er nei de bewuste brêge ta. Dêr 
gong er stean, de hiele dei. Der gongen hyltyd minsken foarby, mar al wat 
dêr kaam, gjin gelok. Der wie net ien by dy’t him oanspriek. De jouns gong 
de skuonmakker wer nei ‘t loazjemint ta, en de oare deis stie er wer op 
‘e brêge. Mar ek nou: gjin gelok dat delsetten kaam. Dat hy gong oan ‘e 
ein fan ‘e dei wer nei syn loazjemint ta. Hy wie net botte fleurich, want 
syn reis wie oan diz tiid ta fergees west. Hy tocht by himsels: moarn gean 
‘k wer nei hûs. Ik ha hartstikke gek west dat ik geloof hechte ha oan dy 
dream. De oare moarns rekkene hy ôf mei de loazjeminthâlder en soe doe 
mar werom nei hûs ta. Mar hy tocht: ik wol doch earst noch eefkes nei de 
brêge. Men kin net ris witte. Doe’t er dêr in skoftsje op ‘e brêge stie foel 
syn eech op in mantsje, dat dêr ek stie, mar oan ‘e oare kant. Dat mantsje 
hie dêr de foarige beide dagen èk al stien. “Dêr wol ‘k ris mei prate,” tocht 
er. Hy stapt op ‘t mantsje ta. “Goeiendag,” seit er. “Ek goeien dag,” seit 
it mantsje. “Ik ha hjir al in skoft op ‘e brêge stien,” seit de skuonmakker, 
“mar hjir is neat te finen.” “Né,” seit dat mantsje, “mei my is ‘t àl sa’n 
nuver gefal. Ik haw in dream hân. Ik moast nei de Hendriksbrêge ta gean, 
want dêr soe ik ien moetsje, dy’t hiel ryk wie. Nou, doe bin ‘k hjir mar 
hinne gong. Mar nou stean ik hjir al foar de trêdde dei, mar ik ha noch net 
in rikenien oantroffen.” De skuonmaker woe wolris krekt fan him witte 
wat er dreamd hie.
“Nou,” sei ‘t mantsje, “ik hie trije nachten oanien deselde dream. Ik 
dreamde, dat yn Easterlittens yn ‘e tún by in skuonmakker stie in pealtsje. 
Dêr ûnder dat pealtsje siet in pot mei goud yn ‘e groun. En ik dreamde fier-
der dat de skuonmakker dy’t dêr wenne, dy soe yn Amsterdam komme, 
hjir op ‘e brêge en dy soe my fan dat goud jaan. Dêrom haw ik hjir op 

‘e brêge stien te wachtsjen. Mar der wie net ien dy’t by 
my kaam en my jild joech.” Doe wist de skuonmakker 
genôch. Hy frege it mantsje om syn adres en sette doe 
nei hûs ta. Doe’t er thúskaam fertelde er alles oan ‘e frou. 
Se wachten earst de nacht ôf, dan seagen de minsken 
har net. Doe gongen se tegearre nei de tún ta en begou-
nen te graven. Earst tochten se: dit wurdt neat. Want hja 
wienen al in hiel skoft oan ‘t dollen, doe hienen se noch 
neat foun. Mar doe stuiten se ynienen op wat hurds. En 
doe hellen se in izeren pot omheech mei in hingsel der 
oan. Hja makken it gat gau wer ticht, en doe gongen se 
mei de izeren pot yn ‘e hûs. Dy pot siet fol mei gouden 
munten. Nou wienen se út ‘e soargen wei. It wyfke him-
mele de pot. It wie in moaie pot, der stie ek noch wat 
op te lêzen. Mar hja koenen net útfine wat dat betsjutte, 

want it wie yn in fremde taal skreaun. Omdat it sa’n moaie pot wie sette 
hja him te pronk en hja die der in plant yn.

Op in kear kaam dûmny by harren op besite. Dûmny seach dy pot dêr 
stean. “Wat ha jim dêr in alderaardichste pot stean,” sei er. “Ja,” sei de 
frou, “dy ha ‘k al ris krigen fan famylje. ‘t Is in erfstik,” sei se. Doe seach 
dûmny de letters op de pot. “Dêr stiet wat op te lêzen,” sei er. “Ja,” sei 
‘t minske, “mar wat dat betsjut witte wy net. ‘t Is in frjemde taal. Kinne jo 
it miskien lêze?” Dûmny seach der noch ris nei. “’t Is latyn,” sei er. “’k Sil 
‘t op in kladtsje skriuwe, en dan thús ris neisjen.” In skoft letter kaam er 
werom. “Ik sil jim fertelle wat der op dy pot stiet,” sei er: “Onder deze pot 
zit nòg een pot.” It minske tocht: “Nou matte wy wer los.” En dy nachts 
begounen de skuonmakker en hja wer te graven. Se groeven noch djipper 
as de foarige kear. En doe founen se wer in pot, folle grutter noch en ek 
fol mei goudstikken. Mar dit wie in pot sûnder ynskripsje. Doe wienen se 
ryk. Mar de skuonmakker tocht oan it mantsje op ‘e brêge. Hy sei: “Nou 
ha wy sa’n protte jild. En dat ha wy oan dat mantsje op ‘e Hendriksbrêge 
te tankjen. Dy hat my op it idé brocht. Dy mat der altyd wat fan ha.” Doe 
sette er wer op Amsterdam ta en hy socht it mantsje op. Hy hie it adres 
ommers noteard. Sa wienen dus de dromen fan allebeide útkaam.

Zo vertelde Afke Gros-Postma uit Burgum in 1978 aan Dam Jaarsma. Ze 
had het gehoord van een oude vrouw uit Buitenpost bij wie ze als meid 
gediend had. Het is een oud oosters sprookje – het staat al in de Duizend 
en één Nacht – en is door kruisvaarders meegenomen naar het westen, 
waar het vooral in Friesland geliefd werd. Hier wordt het meestal in 
Oosterlittens gelokaliseerd en als waar gebeurd verteld. Het paaltje staat 
daar ook nog. Het bijzondere aan de Friese overlevering van dit sprookje is 
de tweede pot. Deze aanvulling die stamt uit de tijd dat dominees nog op 
huisbezoek gungen en het verhaal een verrassende extra dimensie geeft 
is in de oudste versies nog niet te vinden, maar ontbreekt hier vrijwel 
nooit.

Jurjen van der Kooi
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Volksverhalen uit en over Buitenpost -deel 13-
De droom van de schat op de brug

Jurjen van der Kooi. (eigen foto)

Het gewapend verzet
Nu de groep eind september 1944 zo goed als rond was, 
kwam er werk aan de winkel, zij het niet direct met de wa-
pens. Voor het daar aan toe was moest er eerst nog al het één 
en ander gebeuren. De bruggen te Kootstertille, Blauwver-
laat en Stroobos over het Prinses Margrietkanaal waren van 
strategisch belang. Ze moesten zo mogelijk onbeschadigd in 
handen van de bevrijders vallen. Eventueel strategisch be-
langrijke punten “buiten de bebouwde oorden” zo mogelijk 
saboteren. De wapens moesten komen en de manschappen  
onderricht worden in het gebruik daarvan. Deze moesten hun 
opdrachten weten. Bij dit alles moest een berichtendienst 
worden georganiseerd. En dit alles diende onder volledige 
geheimhouding te gebeuren. 

De bezetter bespied
De commandopost op het gemeentehuis Nijenstein ging 
voortvarend te werk. Twee weken na de opdracht was de 
positie van de bruggen vrij nauwkeurig bekend en er waren 
detailtekeningen gemaakt. De brug te Blauwverlaat werd 
door zeven mariniers bewaakt. Een onderofficier fungeerde 
als commandant. Bij gebrek aan schepen waren dezen bij de 
krijgsmacht ingedeeld, waarvan ze ook het uniform droegen. 
Hun leeftijd varieerde tussen 23 en 35 jaar. De commandant 
en twee manschappen waren uitgesproken nazi’s. De NBS 
verwachtte dat ze van deze drie bij een overval verzet konden 
verwachten. De overige vier waren wel ‘goed’. Hun bewape-
ning bestond uit een zware mitrailleur en zeven geweren. Er 
waren geen springstofladingen aangebracht. De drie pijlers 
waren de kwetsbare punten. Van de beide andere bruggen 
was eenzelfde verslag gemaakt. In een korte tijd had de NBS 
een knap staaltje spionage verricht. Nu deze meest urgente 
opdracht was voltooid, kon men aandacht schenken aan de 
andere spionageopdracht. De straatweg Groningen-Leeu-
warden en de spoorbaan waren twee strategische verbin-
dingslijnen voor de bezetter. Het was belangrijk om geregeld 
op de hoogte te zijn van het vervoer per auto en per spoor. 
Daartoe werden er twee spionnageposten in Buitenpost in-
gericht. De eerste was in de woning van Albert Bakker op de 
hoek Voorstraat-Stationsstraat, recht tegenover de Roskam. 
Zoon Popke Bakker was lid van de NBS-groep Buitenpost. De 
woning op de viersprong was een geschikte observatiepost. 

De tweede post was de woning van Evert de Haan aan de 
Parallelweg. Van hier uit had men een goed overzicht op de 
Straatweg en de spoorbaan. Zoon Pop de Haan, politieagent 
te Scheveningen, was hier ondergedoken en had zich aan-
gesloten bij de groep Buitenpost. De posten waren dag en 
nacht bezet. Hun opdracht was bepaald niet eenvoudig. Er 
moest gelet worden op troepenverplaatsingen, andere mi-
litaire transporten en belangrijke goederentransporten per 
trein. De plaats en tijd van de waarneming, evenals in welke 
richting en eventuele bestemming. Het aantal voertuigen en 
type en eventueel de tanktypen dienden zo nauwkeurig mo-
gelijk vermeld te worden. De sterkte van de militaire bezet-
ting in de gemeente en de juiste plaatsaanduiding was be-
langrijk. Waren het manschappen van de marine, de luftwaf-
fe of de wehrmacht? Een goede verrekijker was onmisbaar 
om de bezetter zo nauwkeurig mogelijk te bespieden. Eén en 
ander was voor de waarnemer zeker geen gemakkelijke en 
ongevaarlijke opdracht. Er moesten zo gedetailleerd moge-
lijke rapporten worden opgemaakt. Deze moesten frequent, 
zo mogelijk dagelijks, via Van Mourik naar het districtsbureau 
in Tijnje worden gebracht. Dit was het werk voor de koerier-
sters, waar we in een volgend deel op terug komen. 

De bewapening
Op 24 oktober 1944 kreeg Van Mourik het eerste bericht met 
betrekking tot de bewapening. Daarin stond dat de groeps-

commandanten enkele wapens “als een soort kleine pot ter 
beschikking van de groep” zouden krijgen. In de praktijk be-
tekende dit dat dezen enkele wapens kregen voor de instruc-
tie. Voor de grote voorraad bleek in Achtkarspelen moeilijk 
een plaats te vinden. Deze moest zo mogelijk enigszins stra-
tegisch ten opzichte van bruggen over het kanaal liggen. Uit-
eindelijk stelde Jaap Elzinga te Lutjepost zijn boerderij ter be-
schikking. In twee zendingen kwam de benodigde voorraad 
bij Elzinga terecht. In de schuur werd een gat gegraven van 2 
bij 3 bij 2 meter. Daarin werden de kisten met wapens gelegd 
en afgedekt met een dikke laag stro, hekken er om heen en 
enkele kalveren er op. Niemand had er erg in wat er onder 
het stro verborgen lag. De wapens werden vervoerd door 
Teake Roorda, Wim van Mourik en Jaap Elzinga. Bij de eerste 
zending verleende de turfschipper R. Westerhof uit Kollum 
zijn medewerking met zijn schip. De moderne wapens ver-
eisten een goede instructie. Ook voor de oud-militairen en de 
leden van de voormalige Burgerwacht waren deze wapens 
onbekend. Deze instructie werd gegeven bij Elzinga in de 
boerderij. Hier was N.J. de Koning de instructeur. Deze was 
hiervoor speciaal vanuit Engeland overgekomen en gedropt. 
De woning van Teake Roorda aan de Jeltingalaan was even-
eens een trefpunt. Op de zolder werden de nodige lessen ge-
geven, evenals op het Jeltingahuis. Teake Roorda en Gosse 
Enzerink waren hier de instructeurs. Deze instructies vonden 
’s nachts plaats, terwijl buiten enkelen op de uitkijk stonden, 
om bij het geringste gevaar te waarschuwen. Omdat men ’s 
nachts niet buiten mocht, moesten de groepsleden behoed-
zaam te werk gaan. Een aantal van hen was in het bezit van 
een armband van de luchtbeschermingsdienst. Deze werd 
dan als dekmantel voor hun illegale werk gebruikt. Wanneer 
Andries van der Meulen, zoon van Rint, ’s nachts een klop op 
het raam hoorde, wist hij dat hun onderduiker Enzerink weer 
thuis kwam. Het nodige onderhoud van de wapens gebeurde 
ook bij Elzinga in de boerderij, eveneens met de nodige voor-
zichtigheid. Het waren activiteiten, die voor de betrokkenen 
momenten van grote spanning waren. Ze wisten dat bij ont-
dekking hun leven op het spel stond. En dat gold eveneens 
voor de activiteiten die nog zouden komen. 

Jasper Keizer

De boerderij van Jaap Elzinga te Lutjepost. (foto: Jasper Keizer)
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Internetten
Onze moeder was een schat;
zij kookte, naaide, dagelijks in bad.
Nimmer was haar iets te veel,
ieder kreeg op tijd zijn deel.
En vader kreeg voor ieder klusje,
altijd weer een dankbaar kusje.
’s Avonds rustig bij de haard,
’s zondags lekker appeltaart.
Helaas, ’t is over met de pret:
Mammie is aan ’t internet.
Nog steeds is pappie in de weer,
maar hij krijgt geen kusjes meer.
Zit vaak zielig bij de buis,
mammie liefkoost nu een muis.
Nooit meer is er appeltaart,
’t is Hotmail, Dot Com, Apenstaart.
Zelden is er warm te eten,
haar kookkunst is ze mooi vergeten.
Internetten uur na uur,
eten trekken uit de muur.
Een bal gehakt en een kroket,
want mammie is aan ’t internet.
Laatst verloor zij duizend yen,
poker spelend met Dzjapen.
Een man uit San Francisco,
wil met haar nu naar de disco.
Ze deed zich voor als een jonge meid,
en nu raakt ze hem niet meer kwijt.
Pappie gaat alleen naar bed,
want mammie is aan ’t internet!

Oliebollenactie
 
Het is een traditie dat er oliebollen 
worden gegeten om en nabij de 
Jaarwisseling. Zo ook komende 
Oud en Nieuw. Nu kunt u urenlang 
zelf oliebollen staan bakken in een 
vette, spetterende pan. U kunt 
nog dagenlang ‘genieten’ van de 
olielucht die in uw kamer hangt. Er 
is ook een alternatief die u al dat 
gespetter kan besparen. U kunt 
een zak met tien oliebollen kopen 
die huis-aan-huis bij de deur wordt 
aangeboden en daarmee een goed 
doel steunen. Ze kosten € 4,- per 
zak en de opbrengst is voor de 
Stichting Bulgarije-Buitenpost.





Wanneer je in gesprek raakt met de gebroeders Dirk en 
Klaas Dantuma gaat het al vrij snel over tractoren. Het 
is de grote hobby van deze twee Buitenposters. Vooral 
Klaas is een echte hobbyist. De beide broers hebben 
een trekkertrektractor die de naam Nea Tocht draagt.
Daarnaast heeft Klaas ook nog een oldtimer tractor en 
verzamelt hij miniatuur tractoren en andere miniatuur 
landbouwwerktuigen. De verzameling omvat uit een 
paar honderd stuks, mooi in de verf en goed onderhou-
den. Je kunt niet aan de indruk ontsnappen dat Klaas 
heel wat uurtjes in deze prachtige verzameling heeft 
gestoken.

De Binnenste Buiten Post is er om de beide broers te inter-
viewen over trekkertrek, ook wel truck en tractorpulling ge-
noemd. In 1978 zagen zij voor het eerst een wedstrijd. “We 
werden zo verschrikkelijk enthousiast dat we ter plekke be-
sloten: Dat willen wij ook”, vertelt Dirk. ”Een tractor van het 
merk Ford werd aangeschaft. Gelukkig zijn wij allebei goeie 
sleutelaars en grotendeels op eigen houtje bouwden wij een 
trekkertrek tractor in elkaar.” Een motor uit een Volvo vracht-
auto werd voor een zacht prijsje gekocht en in de tractor ge-
monteerd en zo gingen de broers een jaar later in wedstrijd-
verband van start. Dankzij hun beroepen konden ze allebei 
naar hartenlust sleutelen aan hun Nea Tocht wedstrijdtractor.  
Dirk is nu AOW-er, zijn beroep was fijnmachinebankwerker, 
inclusief montage- en laswerkzaamheden. Zijn jongere broer 
Klaas werkt nog altijd. Al 41 jaar bij dezelfde baas als vracht-
automonteur, nu in Drachten. Met zo’n achtergrond hoefden 
ze nauwelijks hulp van buitenaf in te roepen en dat scheelt 
behoorlijk in de portemonnee. “Zo hebben we ook nooit een 
sponsor gehad”, vertelt Klaas. “De meeste trekkertrek te-
genstanders, die wel sponsoren hadden, konden duurdere 

spullen kopen dan wij.” 

Nu zijn duurdere en sterkere motoren geen garantie voor 
succes bij trekkertrek. Want was is trekkertrek? Begin zeven-
tiger jaren van de vorige eeuw waaide deze tak van sport de 
oceaan over vanuit Amerika. In dat land was tractorpulling erg 
populair. Er wordt op een stuk grond, waar de graslaag vanaf 
is gehaald, een baan uitgezet, ongeveer 100 meter lang. Ach-
ter iedere tractor wordt om beurten dezelfde grote sleepwa-
gen gekoppeld. Deze wagen staat afgesteld, met een dikke 
stalen plaat, die over de grond schuift. Doordat de ballastbak 
steeds dichter op die plaat komt en steeds dichter bij de trac-
tor, wordt er steeds meer weerstand geboden en komt er on-
herroepelijk een eind aan de trekpoging. Degene die het verst  

 

heeft gesleept is de winnaar. De afstand is 100 meter, maar 
dat halen de meeste tractoren niet. Dan wordt de afstand 
gemeten en wie het verst is gekomen wordt tot winnaar uit-
geroepen. Dat is in het kort verteld trekkertrek.

Er komt natuurlijk veel meer bij kijken. “Toen wij begonnen 
waren we echte groentjes”, aldus Dirk. “Van te voren lijkt 
alles gemakkelijk, maar het valt niet mee om zo’n tractor te 
rijden. Er is heel wat stuurmanskunst voor nodig want je kunt 
niet schakelen. Van te voren moet je de versnelling kiezen 
waarin je wilt trekken. Dan komt het op ervaring aan. Je moet 
de weersomstandigheden inschatten en soms kom je niet 
ver wanneer je dat verkeerd hebt getaxeerd.” Ook moet de 
chauffeur proberen de stalen plaat zo langzaam mogelijk naar 
voor te laten schuiven en daar is heel wat ervaring en een 
goede techniek voor nodig. 

Vier maal werd Nea Tocht door de broers verbouwd. De 
laatste keer werden er speciale banden op gemonteerd. De 
broers sneden 80 kilogram van iedere band af om het profiel 
zo te maken dat er weinig modder op de stalen plaat komt. 
Des te zwaarder de plaat, des te hoger de weerstand, des te 
dieper sleept de plaat over de grond en dus minder succes 
bij de trekpoging. Zo zijn de Dantuma’s altijd bezig om van 
alles uit te denken om zo ver mogelijk te trekken. Ze wijzen 
er op dat de veiligheidsvoorschriften door de landelijke bond 
behoorlijk zwaar zijn. “Zo zijn een helm en speciale schoenen 
verplicht, evenals brandwerende kleding”, vertelt Klaas. “In 
Nederland is gelukkig nooit iets gebeurd, in Engeland wel, 
daar was eens een losschietende sleepwagen waarbij ie-
mand verongelukte.”

De baan waarop wordt gesleept bestaat uit zand gemengd  
met klei. Na iedere trekpoging wordt de baan geëgaliseerd, 
zodat iedere deelnemer gelijke kansen heeft. De enige om-
standigheid van buiten de baan, die de wedstrijd kan beïn-
vloeden, is het weer. Wanneer het plotseling gaat regenen 
krijgt de tractor een hogere wielspin. Des te kouder de lucht, 
des te beter de prestatie, vertellen de Dantuma’s. “In 1996 
zijn we gestopt met wedstrijden, we doen nu nog uitsluitend 
demonstraties”, vertelt Klaas. “De kosten werden té hoog. 
Er werden vliegtuigmotoren in de tractoren gemonteerd die 
op een mengsel van alcohol en water lopen. Die race hebben 
wij verloren omdat wij geen forse leningen wilden aangaan. 
Ook namen we geen sponsoren. Wij wilden onafhankelijk 
blijven; ons standpunt is dat onze hobby best een aardige 
duit mag kosten, maar dat het niet ten koste van alles moet 
gaan. Wij genieten nog altijd intens van de demonstraties.  
Het is een fantastische hobby, waarin wij ons geweldig in 
kunnen uitleven.”
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Op deze foto, genomen in de eerste oorlogsjaren 1940-1945 bij de Gereformeerde kerk alhier, staan meesters en juffen van scholen 
voor bijzonder onderwijs uit Buitenpost en omliggende dorpen. Eens in de zoveel tijd was er een zogenaamde ringvergadering waarin 
het onderwijs in al zijn facetten onder de loep werd genomen. (foto: Juul Beerda)

Uit  de oude doos

De volgende Binnenste Buiten Post wordt
verspreid in de week van 30 januari 2012.

De krant niet of te laat ontvangen? 
Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij:

Piet Pettinga,tel. 540014/06 12325671, e-mail: 
p.pettinga8@chello.nl.

Japanner

De heer H.F. de Boer was inder-
tijd directeur Gemeentewerken 
van Achtkarspelen. Hij vervulde 
meer functies en was onder an-
dere voorzitter van It Fryske Gea. 
Tijdens een vergadering van deze 
organisatie kwam er een punt 
aan de orde waarover meer in-
formatie noodzakelijk was. Dat 
gebeurde via de telefoon. Diverse 
vergadertijgers namen de taak 

op zich een ter zake kundige te 
bellen. Een vertegenwoordiger 
van een natuurbeschermingsor-
ganisatie uit Noord-Holland zou 
contact opnemen met de toen-
malige directeur van de Fryske 
Akademy, de heer Kok. Deze 
Hollander was een niet-Fries en 
enkele van de aanwezigen glim-
lachten op een speciale manier 
naar elkaar, zo in de trant van: 
hoe zal dit aflopen? De heer Kok 
had een wat hoge stem en daar-
mee kondigde hij zich altijd op 
een voor hem specifieke wijze 
voor of door de telefoon aan. Na 
ongeveer een kwartier druppel-
den de bellers de vergaderzaal 
weer binnen met hun verworven 
inlichtingen. Echter, de man uit 
Noord-Holland liet op zich wach-
ten. Er werd van alles gespecu-
leerd, maar niemand wist er na-

tuurlijk het rechte van. Na bijna 
een half uur kwam ook onze 
Hollander de kamer weer binnen 
en schudde daarbij enigszins 
mistroostig het hoofd. Iedereen 
keek hem vol verwachting aan. 
“En…? ”, zo vroeg voorzitter de 
Boer met een twinkeling in de 
ogen. “Ik snap er helemaal niks 
van”, zo sprak de laatkomer. “Wat 
is het probleem? ”, zo vroeg de 
heer de Boer vervolgens. “Deed de 
telefoon het niet of niet goed? ”. 
“Jawel”, zo zei onze Hollandse af-
gevaardigde, “maar iedere keer 
als ik bel, krijg ik een Japanner 
aan de lijn”. Voorzitter de Boer en 
enkele insiders vertoonden een 
brede meelevende grijns, waar-
op de vraag volgde: “Wat hoorde 
je dan? ” Ik hoor iedere keer: “Mei 
Kok, mei wa? ”.

Brimzen 
praat

Spor tkoppen
door Bote de Haan Dirk en Klaas Dantuma, tractoren en trekkertrek

Dirk Dantuma bestuurt de tractor tijdens een demonstratie. Rechtsboven  
Klaas Dantuma. (foto: Harrie Slagter)

Schutjassen sociëteit De Freonskip
Het kaartseizoen was vrijdagavond 2 december alweer halverwege toen 
de leden van de schutjasvereniging voor hun maandelijkse kaartavondje 
bij elkaar kwamen. Het is sinterklaastijd en de surprises waren niet van de 
lucht. Voor verschillende leden echter in negatieve zin, want 9 leden wer-
den in de loop van de avond opgezadeld met een verlies van 12 tegen 0 of 
12 tegen 2. Dit gold niet voor Roel Weidenaar, want met een totaal van 58-
38 was de mooiste vleesprijs voor hem. Tweede werd deze avond Floyd 
Tjeerdsma met 57-41, terwijl de derde stek voor Jaap Wiersma was met 
56-39. De poedelprijs ging naar Tolbert, want met de magere score van 
26-50 was deze voor Jan de Ridder. Sinterklaas had ook aan de leden van 
de sociëteit gedacht, want hij had voor ieder een mooi stamppotpakket in 
The Point bezorgd. Op vrijdag 6 januari is de volgende schutjasavond.

Uitslag:
1. Roel Weidenaar 58-38 9. Lieuwe van der Wijk 46-43
2. Floyd Tjeerdsma 57-41 10. Gooi Jansen 46-54
3. Jaap Wiersma 56-39 11. Anne van der Kloet 40-54
4. Willem Veenstra 56-43 12. Menze Stiksma 39-42
5. Peet Mulder 53-37 13. Foppe de Vries 38-45
6. Luut Dijkstra 50-34 14. Freek Bekkema 34-54
7. Minke Schievink 49-56 15. Geert de Haan 30-54
8. Aale de Haan 48-50 16. Jan de Ridder 26-50

Korfbalfit bij KV Flamingo’s
Voor sporters van 35+ die het fijn vinden om een balletje te gooien en geen 
competitie (meer) willen spelen biedt de plaatselijke korfbalclub wekelijks 
een uur Korfbalfit aan. Op maandagavond van 19.45-20.45 uur is er alle 
gelegenheid voor recreanten, oud-competitiespelers, ouders van jeugdle-
den en andere sportieve belangstellenden lekker actief te zijn. Plaats van 
handeling is een sportzaal van het Lauwers College. 
Voor nadere info kunt u contact opnemen met B. Benedictus, tel. 0511-
543969, e-mail: b.van.dijk25@kpnplanet.nl.



Zwemles in zwembad de Kûpe
Vanaf 4 jaar kan uw kind bij ons op zwemles en krijgt 
de leerling volgens de nieuwste eisen les. In zwembad 
de Kûpe wordt gewerkt met de zwemdiploma’s van het 
Nationaal Platvorm Zwembaden. Deze A, B en C diplo-
ma’s  zorgen voor optimale zwemveiligheid van uw kind. 
De inhoud van de lessen in bestaat uit de volgende uit-
gangspunten:

Veiligheid, Plezier en Vertrouwen.

Daarnaast is het van het grootste belang dat er gekeken 
wordt naar de motorische ontwikkeling van het kind en 
vooral wordt er gekeken naar de persoonlijke ontwikke-
ling. Naar aanleiding hiervan is dan ook het niveau van uw 
kind bepalend voor de snelheid waarmee het diploma be-
haalt wordt. Wij proberen ieder kind te stimuleren binnen 
zijn / haar mogelijkheden. Succeservaringen zijn hierbij 
van groot belang.

Zwemplezier, water is leuk, je wordt er nat van en kunt er 
hele leuke spelletjes in doen. Het zwemonderwijs van te-
genwoordig bestaat uit doelgericht spelen, waarbij kinde-
ren al vrij snel watervrij zijn en onbewust beginnen met 
het aanleren van een zwemslag. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd aan te  sluiten bij de denkwereld en leefwereld van het kind. Vaardigheden 
die van belang zijn zoals onder water gaan, ademhaling, drijven, springen, lopen, voortbewegen en zelfs met kleding aan zwemmen.

U kunt bijna alle dagen bij ons komen zwemlessen. De lessen door de week duren 45 minuten en hierbij kunt u kiezen uit 1, 2 of zelfs 3 keer per 
week. Op zaterdag duren de lessen 1 uur. Bij het zwem ABC is het gemiddelde kind voor het A diploma tussen de 40 en 50 klokuren bezig. Kijk 
voor meer informatie hierover eens op de site www.npz-nrz.nl en natuurlijk op onze eigen site www.dekupe.nl

Ook biedt zwembad De Kûpe speciaal zwemonderwijs voor kinderen vanaf 4 jaar. Deze lessen worden altijd gegeven door vaste zwemonderwijzers 
die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Of het nu gaat om kinderen met b.v. een geestelijke of lichamelijke handicap, pddnos, adhd of gewoon het extra 
aandacht nodig hebben, het kan op de zaterdagmiddag. Naast het feit van de vaste zwemonderwijzer, duren de lessen 20 tot 25 minuten, zijn er 
geen storende factoren in de accommodatie en wordt het programma aangepast aan uw kind. Er is altijd een intake gesprek om te kijken in welke 
groep uw zoon of dochter het best past.

Geef nu op en haal zo snel mogelijk het diploma. Er geldt op dit moment nog een kortingsactie. Mocht het zwembad sluiten op 1 januari 2013 dan 
staat de gemeente garant voor de vergoeding van de leskaart. Voor voorwaarden en meer info tel. 0511 543180.

Hoekstra snackservice
Als u denkt dat 
bovengenoem-
de tekst de 
gehele lading 
dekt van deze 
onderneming, 
dan heeft u het 
net als mij mis. 
Het bedrijf be-
staat uit meer-
dere onderde-
len, om precies 
te zijn drie.

Op bedrijventer-
rein De Swadde, 
aan de Newton-
straat 4 staan op 
dit ogenblik de 
twee snackwa-
gens geparkeerd, 
deze worden 
weer helemaal voor de lente- en zomermaanden geprepareerd, zodat alles er weer tiptop 
uitziet als de familie Hoekstra, vanaf april, uitrukt naar vele markten en feestweken in Noord-
Nederland (ook tijdens de feestweek in Buitenpost).

Het tweede deel van de zaak, die niet alleen bestaat uit Teunis en Margreet, maar ook de drie 
kinderen dragen hun steentje bij, is het beheren van de kantine van sporthal De Houtmoune. 
Deze kantine is tijdens het seizoen van september tot en met  april elke avond geopend. 
U kunt hier na het sporten even gezellig nazitten onder het genot van een hapje en/of een 
drankje. Ook bestaat de mogelijkheid om er een vergadering, klein feest of partijtje te houden, 
alles is in overleg mogelijk.

Het laatste onderdeel van dit familiebedrijf, en dat is in deze tijd van het jaar zeer actueel, is de 
verkoop van vuurwerk. Elders in deze krant vindt u een advertentie met enorme aanbiedingen 
en er zijn folders bezorgd. Bestellingen kunnen ook online worden gedaan op: www.vuur-
werkbuitenpost.nl en hier zijn leuke kortingen en prijzen mee te verdienen (Voor de eerste 
100 onlinebestellers ligt een baseballpet met verlichting klaar). Op de website kunt u onder 
andere fi lmpjes bekijken over al het vuurwerk wat te koop is, u kunt hierop zien wat het effect 
is van het siervuurwerk van wat er in het assortiment zit. U kunt uw bestelformulieren nu al 
inleveren, ́ s middags aan de Newtonstraat 4, of ́ s avonds in de kantine van sporthal De Hout-
moune aan de Vaart 12. Ook kunt u ´s middags vrijblijvend langskomen in de winkel om het 
assortiment te bekijken en te bestellen, vervolgens kunt u uw bestelling op de gewenste afl e-
verdag ophalen (29, 30 en 31 december) van 9.00 tot 19.00 uur. De redactie wenst Hoekstra 
Snackservice nog veel succes toe met hun drie ondernemingen.

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga



Ons gesprek valt precies op 5 december. “Als het 
maar niet ’s avonds is”, had mevrouw Leerink ge-
zegd, toen ik haar belde voor een afspraak, “want 
dan vieren we Sinterklaas met de kinderen.” Het 
wordt ’s middags. Al bij de voordeur komen me 
heerlijke geuren tegemoet: mevrouw Leerink is 
zelf speculaas aan het bakken. “Dat doe ik ieder 
jaar”, glimlacht ze. Op tafel ligt een half afgebreide 
sok, een cadeautje dat vóór de avond nog even af 
moet. Ze is de 75 ruimschoots gepasseerd, maar 
is nog zeer actief: onder haar bedrijfsnaam ‘Bij de 
linde’ geeft ze workshops en verkoopt ze materia-
len voor creatief werk. Zelf maakt ze ook van alles: 
versierd houtwerk en glas, beschilderd porselein. 
Een creatieve vrouw, die graag iets uit haar handen 
ziet komen.

Zij en haar man kwamen tien jaar geleden in Buiten-
post wonen, toen meneer Leerink (hij is dominee) met 
emeritaat ging. Het was niet de eerste verhuizing, wat 
misschien niet verwonderlijk is, gezien zijn beroep. Het 
leven van mevrouw Leerink veranderde iedere keer 
weer een beetje, want elke woonplaats bood zijn eigen 
mogelijkheden. “Ik heb vroeger een opleiding gehad 
op het gebied van textielverwerking en gaf creatieve 
cursussen. Met textiel, want dat was toen het enige 
materiaal dat in dergelijke cursussen gebruikt werd. In 
mijn eigen werk en in mijn lessen ben ik altijd gericht 
geweest op het praktische: kleding, gebruiksartikelen, 
cadeautjes. De mensen moeten er iets mee kunnen 
doen. In het begin van ons huwelijk kwam er van die 
cursussen echter weinig terecht: we hadden een jong 
gezin en het kostte veel tijd om in te groeien in het ge-
meenteleven. Want ook al is het het werk van je man, 
je gaat er als vrouw eigenlijk vanzelf in mee. Je staat 
dicht bij de mensen en je beleeft zoveel met hen, dat 
ze ook veel van je verwachten. Je maakt, naast leuke, 
natuurlijk ook moeilijke en verdrietige dingen mee, 
maar ik heb toch echt genoten van het pastorieleven.

Op een gegeven moment werd Zwolle de standplaats 
van mijn man. Daar werd het allemaal een beetje 
anders: het was een echte stadsgemeente, waar ik 
minder betrokken werd, of hoefde te zijn, bij het ge-
meenteleven. Ik had dus weer meer tijd voor mijn 
eigen dingen. Ik heb toen een vijfjarige ondernemers-
opleiding gevolgd (toegespitst op textiel) en heb het 
overkoepelende managementexamen gedaan. Dat 
studeren vond ik leuk: het hield de verhouding tussen 
inspanning en ontspanning in evenwicht. Veel mensen 
vergeten tegenwoordig vaak hoe belangrijk dat is.

Weer verhuisden we, naar Holten dit keer. Daar kon 
ik lekker met het creatieve werk aan de slag. Textiel 
was toen even uit en ik ben me dus gaan verdiepen 
in het werken met andere materialen, zoals hout, glas 
en porselein. Ik ben daar perfectionistisch in: als je iets 
aan een ander wilt leren, moet je het zelf goed kunnen. 
In Buitenpost ben ik nog begonnen met het ontwerpen 
en het maken van sieraden. Je moet doorgaan, vind ik, 
fris blijven, geen trendvolger zijn, maar trendsetter. In 
de Holtense periode was er enorme animo voor crea-
tieve cursussen. De mensen kwamen de hele winter 
lang iedere veertien dagen een dagdeel, sommigen 
wel tien jaar achter elkaar. Ik had er vrijwel een fulltime 
job aan, want er waren zestien verschillende groepen. 

Ik heb daar enorm veel plezier aan beleefd.

Toen we naar Buitenpost kwamen, moest ik mijn hele 
klantenkring achterlaten. Toch was stoppen met het cre-
atieve werk geen optie voor mij, daarvoor deed ik het 
veel te graag. Het geven van cursussen is hier alleen niet 
helemaal van de grond gekomen. De mensen hebben er 
geen tijd meer voor over. Ik geef wel workshops, vaak 
op aanvraag van een buurtvereniging of een vriendinnen-
groep, maar niet zo vast en uitgebreid als voorheen. Dat 
is aan de ene kant fi jn, want mijn man en ik willen, nu 
we met pensioen zijn, zelf ook onze vrijheid hebben en 
houden, aan de andere kant is het onbevredigend. Ik vind 
een workshop te kort: de mensen gaan met iets naar 
huis, maar ze leren niets. Ze doen het zelf daarna nooit 
weer. Al geef ik dus veel minder les, de creativiteit en de 
werklust zitten nog in me en die willen er ook uit. Het ge-
volg is, dat er veel producten ontstaan, die ik niet allemaal 
zelf kan houden. Daarom ga ik naar creatieve markten en 
kunstmarkten, waar ik ze, tegen kostprijs, verkoop. Want 
het moet wel uit kunnen. Ik verdien er niet aan, maar 
toch vinden mensen het al gauw te duur. Ze zien vaak 
niet dat het eigenlijk heel exclusief is. Een webwinkel is 
niets voor mij: te onpersoonlijk, je hebt geen contact. Ik 
zie de mensen die ik wat verkoop graag. In de dingen 
die ik maak leg ik tenslotte veel van mezelf; ik heb er iets 
mee voor ogen. Dan is het prettig om daar een reactie op 
te krijgen en om te weten bij wie mijn werk terecht komt. 
Bij een T-shirt of een sieraad bijvoorbeeld is het belangrijk 
om te zien of het iemand echt staat. Dan komt het tot zijn 
recht. Omgekeerd kan een koper ook teleurgesteld zijn 
als hij iets via een webwinkel koopt, zonder het vooraf 
goed te hebben kunnen zien en voelen. Dus zolang ik nog 
mobiel genoeg ben, kies ik voor een markt om mijn spul-
len kwijt te raken. De aanvoer zal voorlopig waarschijnlijk 
niet minder worden! Er is een drang om iets te maken, 
het geeft een kick. Ik ben creatief geladen en dat moet 
er uit. Anders zou ik, denk ik, veel te gespannen worden. 
Ik geniet van het contact met het materiaal, de verwon-
dering over wat er ontstaat, soms onvoorspelbaar, zoals 
bij het mengen van kleuren verf. Al werkend merk ik dat 
er nieuwe inspiratie naar me toe komt, om weer het vol-
gende te maken. Ik voel me bevoorrecht dat ik het nog 
kan doen. Mijn man en ik worden ouder, maar we willen 
bezig blijven, zolang het kan. We willen ons weliswaar 
niet te veel vastleggen, maar hij preekt nog graag en ik 
vind het leuk om opdrachten te doen, iets maken ter ere 
van een geboorte of een huwelijk bijvoorbeeld. Voor iets 
wat je graag doet, vind je altijd tijd.”
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Inspirat ie
door Ineke Mooijweer

Mieke Leerink: 
creatief geladen

Mieke Leerink met haar zelfgemaakte sieraden. (foto: Ineke Mooijweer)

Op 27 november 1981 werd buurtvereniging Molenerf 
- de Roede opgericht. Doel was om de onderlinge con-
tacten tussen buren en buurtgenoten te verdiepen en 
versterken. Niet voor niets luidt het spreekwoord: een 
goede buur is beter dan een verre vriend! Nu, 30 jaar 
later, is deze buurtvereniging nog erg actief. Dit blijkt 
uit het grote aantal activiteiten dat door het jaar heen 
wordt georganiseerd. Voor de allerkleinste bewoners 
van beide straten zijn het paaseieren zoeken en een 
bezoek van Sint en Piet  jaarlijks terugkerende feest-
jes. Voor de oudere kinderen en leden worden er met 
regelmaat activiteiten bedacht zoals viswedstrijden, 
fi etsuitstapjes of een bezoek aan bijvoorbeeld de stu-
dio van Omrôp Fryslân. Al een aantal jaren doen de 
straten mee aan de lichtroute tijdens de feestweek. En 
dat de krachten dan goed worden gebundeld blijkt wel 
uit de waardering die de versiering oplevert: de afge-
lopen jaren viel men steeds in de prijzen! Mede door 
de gewonnen prijzen tijdens de feestweek wordt in 
september de burendag gehouden. Een prachtig initi-
atief waarbij buren en buurtgenoten elkaar eens daad-
werkelijk treffen op een ontspannen en leuke manier! 
Bij lief en leed in de straat probeert de buurtverenging 

ook van zich te laten horen. Momenteel telt de ver-
eniging ruim zeventig leden. Zaterdag 26 november 
kregen alle leden een kleine attentie aangeboden ter 
gelegenheid van het 30-jarig jubileum. Vrijdagavond 2 
december bracht Sinterklaas met twee pieten een be-
zoek bij de kinderen van de buurt. Hij kwam iedereen 
persoonlijk een cadeautje brengen.

Buurtvereniging krijgt bezoek van Sinterklaas

Berichten uit  de buur t  

Sinterklaas en zijn pieten op bezoek in de buurt bij Jette en Wieke 
en moeder Ine de Vries. (eigen foto)

China Garden alweer jaar op nieuwe locatie

Het is alweer een jaar geleden dat restaurant 
China Garden voor het eerst zijn deuren opende. 
China Garden Wokrestaurant in Buitenpost. Hoe 
vaak hoorde je niet in die tijd: “Zou het wel luk-
ken?”. Iedereen leefde mee met de familie Mei bij 
dit huzarenstukje. En ja dezelfde dag als de ijs-
baan is China Garden Wok-restaurant geopend 
op 1 december 2010.

Het was een prachtig jaar waarin steeds meer mensen ons restaurant 
wisten te vinden. U als trouwe Buitenposter maar ook nieuwe klanten 
van heinde en ver. Ook wij wisten ons steeds weer te verbeteren. Nieu-
we parkeerplaats, speeltuintje voor de kinderen en wat bijgebouwen, 
om de containers in op te bergen, voor een net en hygiënische uiterlijk. 
Allemaal verbeteringen die het werk makkelijker en uw bezoek aange-
namer maken. 

Dit jaar onze tweede kerst in het nieuwe restaurant. Een zeer uitgebreid 
buffet en allerlei extra voortreffelijkheden uit de Chinese keuken. Om u 
te verrassen! En in grote getale heeft u gehoor gegeven aan ons verzoek 
om te reserveren. 

Wij willen u ook bedanken. Bedanken voor de steun die u in het verle-
den heeft gegeven. Steun die er voor gezorgd heeft dat China Garden 
Wokrestaurant tot stand is gekomen en vooral dank voor uw bezoek 
aan ons restaurant. Het stimuleert ons om ons telkens te verbeteren.

The Readshop

Kerst, de gezellige en 
drukke tijd breekt weer 
aan. Bij ons vindt u een 
zeer ruim assortiment 
kerstkaarten en kado’s. 
Kerstkaarten hebben wij 
in alle prijsklassen; 25 
dubbele kaarten met en-
velop voor slechts € 2,99 
om maar een voorbeeld 
te noemen.

Ook de kwaliteitsmerken Hallmark en Paperclip hebben wij ruim op 
voorraad. Een mooi boek onder de kerstboom is ieder jaar weer leuk 
om te krijgen en te geven. Een grote keuze in boeken in alle prijsklas-
sen ligt voor u klaar in onze winkel.
Ook de zakelijke klant kan bij ons goed terecht. Van paperclip tot 
kassarol, telmachine tot 23-gaats perforator en alles wat u nog meer 
wenst hebben wij op voorraad voor een scherpe prijs.
Mocht u nog een kleurtje willen voor de winter, nu 12 keer zonnen 
voor de prijs van 10. Vanaf eind maart 2012 kunt u gebruik maken van 
het allernieuwste op zonnegebied. Wij hebben de nieuwst zonnebank 
in bestelling staan.

Leegstand in Buitenpost; we zien het overal en helaas ook in ons dorp. 
Crisis en toenemend internetverkoop doet de winkeliers  geen  goed. Er 
zijn genoeg ondernemers die graag willen uitbreiden of starten, maar dat 
kan alleen als u de middenstand steunt door te kopen in eigen dorp.

Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen in onze winkel  en 
wensen u alvast een gezellige kerst  en een gelukkig  Nieuwjaar.

Vriendelijke groeten, Martijn en Gea Verhaar

Haagen hobby, de gezellige hobbywinkel

Als het buiten guur en nat is en de avonden langer worden, is het tijd 
om lekker creatief bezig te zijn en het in huis gezellig te maken. Dit 
is ook de tijd om lekker te handwerken en te hobbyen. Wij proberen 
daar op in te spelen met een mooie voorraad brei en haak garens. En 
garens voor leuke sjaals, de grote rage op dit moment. Ook geven we 
in het volgende jaar weer cursusavonden. Er is regelmatig handwerk-
café : gezellig met elkaar handwerken onder het genot van een kopje 
koffi e of thee met wat lekkers erbij. Data voor 2012:

dinsdag 24 januari: kaarten maken
dinsdag 14 februari: handwerkcafé
dinsdag 28 februari: kaarten maken
dinsdag 13 maart: handwerkcafé
dinsdag 27 maart: kaarten maken

Ook geven wij cursussen op maat: wilt u eens met een paar vriendinnen, 
of collega’s  een avondje uit dan kunt u bij ons een cursus boeken. Mini-
maal aantal personen is vijf. In overleg wordt bepaald wat er die avond 
gemaakt kan worden: bijvoorbeeld een avondje sieraden maken.

Ook kunt u bij ons terecht voor kledingreparaties en voor het inzetten 
van batterijen in horloges. Tevens verzorgen wij het inlijsten van bor-
duurwerk en foto’s, tekeningen en schilderijen. Neem ook eens een 
kijkje op onze website voor meer informatie: ww.haagenhobby.nl

Met vriendelijke groet, Greetje Haagen



De Friese Wouden wil dichtbij mensen staan om in alle fasen van het leven hulp te kunnen bieden  

waar dat nodig is. Deze hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit huishoudelijke hulp, verpleging en ver zorging.  

Als het thuis niet meer lukt, dan kunt u ook gebruikmaken van zorg en verblijf in één van onze vier 

zorgcentra. Uw wensen en zelfstandigheid vormen de leidraad voor ons werk. Samen met u bepalen  

we wat u nodig heeft en wat voor u belangrijk is. Voor elke situatie zoeken we een oplossing en zetten 

daarbij graag een stapje extra. Zo voelt u zich altijd thuis met De Friese Wouden. 

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk dan op www.friesewouden.nl  

of neem contact op met de  klantconsulenten, telefoon 088 512 70 00.

Altijd thuis met De Friese Wouden

www.friesewouden.nl
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Anne’s ansichten

Historische winteropname van de kop-hals-romp boerderij het Oost 6 te Buitenpost. De opname is van circa 1930 en geeft duidelijk 
het verschil aan van de oorspronkelijke erfbeplanting en het huidige gebruik. Vroeger werd de boerderij bewoond door de familie O. 
Adema en later door de heer Dirk J. Stiksma. Hierna werd Theo van der Zwaag eigenaar van de boerderij. In september 1972 werd 
de boerderij verkocht aan de familie L. Kooistra die hier textielgroothandel Kobutex startte. In 1992 is de textielhandel overgegaan in 
motor- en lederkleding. In 1995 werd de boerderij overgenomen door de zoon Freddy Kooistra. Vanaf 2007 wordt het bedrijf door Dirk 
J. Cornelissen en Agnes Kooistra gerund.

Afgelopen vrijdagmiddag 9 december hebben wij als 
groep (groep 7/8) meegedaan aan een project voor 
Webexperts. Een uitdaging om een oudere genera-
tie wegwijs te maken met het internet. De kinderen 
mochten hun opa/oma of pake/beppe meenemen naar 
school. We begonnen met een leuke presentatie op het 
digibord door juf Sylvia Jacobi. Het ging over ‘de school 
van vroeger en nu’ en het gebruik van sociale media. 
Hierna zijn we in groepjes achter de computer aan het 
werk gegaan. De kinderen konden opa’s en oma’s uit-
leggen hoe ze bepaalde dingen op internet kunnen op-
zoeken, YouTube beluisteren, een eigen e-mailaccount 
aanmaken en nog vele meer. Dit gebeurde aan de hand 

van lesboeken die we kregen van het Belgische bedrijf 
Belgacom. Er waren twee rondes zodat alle kinderen 
aan bod kwamen. En wat een verrassing toen de juf-
fen konden vertellen dat we al tien computers hebben 
gewonnen doordat we als één van de eerste vijftien 
scholen meedoen aan het project! We maken ook nog 
kans op het winnen van € 1000,-! Als afsluiting kregen 
de kinderen een oorkonde en een presentje. Ook de 
opa’s en oma’s kregen een oorkonde met een beker. 
Het was een heel geslaagde middag! 
Op de website van onze school, www.defontein-bui-
tenpost.nl, zijn de foto’s van deze middag te bewon-
deren.

Sinterklaas op De Mienskip

Afgelopen vrijdag kwam Sinterklaas naar de openbare basisschool De 
Mienskip te Buitenpost. Sinterklaas kwam naar het schoolplein in een 
ponykar uit de stallen van Hester Klompmaker. Helaas konden we geen 
Zwarte Pieten begroeten. Sinterklaas vertelde dat de Pieten waren ver-
dwenen. Op het plein zag iedereen grote bewegende cadeautjes. De ca-
deautjes werden uitgepakt en… hier kwamen de Zwarte Pieten uit. Sin-
terklaas en de kinderen waren ontzettend blij dat de Zwarte Pieten weer 
terecht waren. Het feest kon beginnen!

Sinterklaas arriveert op de ponykar bij de basisschool. (eigen foto)

Op 22 december 1981 stapten Johan Miedema en Sjoukje Miedema-de Vries in het 
huwelijksbootje. Dit alweer 30 jaar geleden! Langs deze weg willen wij hen van harte 
feliciteren en dat ze nog heel veel jaren samen mogen zijn. Yvonne, Tim & Amy Baas en 
Peter & Erwin Miedema. (eigen foto)

De foto

Hoe werkt de puzzel?
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar 
beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het diagram verborgen. De letters mogen 
meer dan éénmaal gebruikt worden. De overgebleven letters vormen de oplossing van de 
puzzel.

Oplossen en inleveren.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. 

Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. 
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus 

bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 20 januari 2011.

Oplossing prijspuzzel en november.
De puzzel in het novembernummer heeft 12 correcte inzendingen opgeleverd!

De oplossing luidde: Winters. De winnaar is: J. Fokkema, Waling Dijkstrastraat 12.

Pri jspuzzel
door Cornelis Visser

adem
arreslee
avond
bal
beker
boek 
breed
breken
dans
dinner
engelen
ezel
herder
Jezus

kaart
koor
krans
kribbe
lama
lampen
leem
lelie
licht
liefde
lot
maagd
Maria
mensen

mirre
naam
piek
rots
sfeer
sneeuw
spot
stal
ster
vrede
zeem
zon
zoon

Webexperts middag voor opa’s en oma’s/pake’s en beppe’s

Tuin (be ) leven

december 2011
Valt er nog wat in de tuin te beleven?

Wat valt er nu in 
december te be-
leven in de tuin? 
Het weer nodigt 
zeker niet uit 
om lang in de 
tuin bezig te zijn 
en te wroeten 
in de grond of 
oude verdorde 
takken weg te 
halen. Het no-
digt niet uit om 
lang in de koude 
bezig te zijn. Al-
hoewel december ook hele droge en zonnige momenten kent, moet ik eer-
lijkheidshalve bekennen dat ook ik veel liever in deze maand mijn tuin naar 
binnen haal. Het begint al voor de kerst. Enkele takken van de Forsythia 
in een vaas op tafel. Het is het verlangen naar het voorjaar, de bloei en de 
kracht van de lentezon. Zo rond de kerst haal ik daadwerkelijk groen naar 
binnen. Een kerstboom. Dit jaar over gehouden van het vorige jaar. Maar 
ook een klein “polletje” met een Helleboris, ofwel kerstroos. Maar natuurlijk 
ook een stuk van mijn maretak, welke ik ooit zaaide in een appelboompje. 
Groen en voorjaar in huis, met een knipoog naar het voorjaar. De Kruidhof 
heeft 20 000 bloembollen geplant om het voorjaar snel in te kunnen luiden. 
Eind februari zullen, mochten de bollen goed zijn uitgekomen, er extra voor-
jaarsopeningstijden georganiseerd worden. Houdt u van het voorjaar, houd 
onze media dan in de gaten.

Jan Willem Zwart




