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Glas 

Weet u het nog? Afgelopen zomer werd Eu-
ropa opgeschrikt door de ineenstorting van de 
Morandibrug in Genua. Een stuk wegdek van 
wel 200 meter lang stortte pardoes in elkaar 
en sleurde tientallen verkeersdeelnemers 
mee in zijn val. Liefst 43 verkeersdeelnemers 
kwamen om het leven. Johan Sieswerda van 
GroenLinks-Opsterlanders wilde subiet van 
het college weten of de 17 beweegbare, 28 
vaste en 96 houten bruggen in de gemeente 
wel veilig waren. Eerst dacht ik dat hij sollici-
teerde naar de Gouden Komkommer voor het 
opvallendste nieuwsitem in de zomer, maar 
hij meende het serieus. Had Sieswerda zijn 
huiswerk goed gedaan dan had hij kunnen 
weten dat Nederland geen Morandi-achtige 
constructies kent. De Prins Willem Alexander-
brug in Tiel komt er een beetje bij in de buurt 
maar die verkeert in puike staat. 
De gemeente vond het allemaal geen reden 
voor zorg en had bovendien nog de handen 
vol aan het proces rond gasboringen en het 
binnen hengelen van 60% aan ‘ja’s’ om in 
het buitengebied glasvezel te realiseren. Voor 
2400 adressen van boeren en buitenlui komt 
snel internet nu écht dichtbij. Tenminste.... 
als ze even een krabbeltje zetten. En dat lijkt 
verrassend genoeg nog niet het geval. Pas 14% 
heeft getekend. Ik heb het even opgezocht 
maar in Opsterland beschikt 79% van de huis-
houdens over kabel en 21% niet. Daarmee is 
onze gemeente de grootste kabelloze gemeen-
te van heel Friesland. Ik ken dorpsgenoten in 
het buitengebied die drie middelbare scholie-
ren thuis hebben maar waar de computer al 
begint te roken bij de eerste de beste down-
loadpoging. Logisch dat de gemeente en Ka-
belNoord juist hier de mensen de hand reikt. 
In mijn tijd als perswoordvoerder bij Essent 
Kabelcom, @Home en Ziggo kreeg ik dagelijks 
telefoontjes van bewoners van buitengebie-
den. Ze eisten aansluiting op de kabel. 

Ik probeerde uit te leggen dat het aanleggen 
van glasvezel duurder is dan het upgraden 
van de oudere netwerken, omdat er een 
nieuwe kabel naar elk huis moet worden 
gelegd. Dus, de glasvezelkabels zelf zijn niet 
zo duur, maar het graven wel. De boosheid 
bleef. Begrijpelijk. Dat nu via vraagbundeling 
glasvezelaansluitingen worden aangereikt is 
zeer bijzonder. Voor zover ik weet ligt bij mij 
in de wijk nog ordinaire coaxkabel met een 
gemiddelde downloadsnelheid van 40MB per 
seconde en 3MB per seconde voor uploaden. 
Glasvezel zit gemiddeld op 100MB per seconde 
voor het down- en uploaden. Dus die 60% zou 
er wel in een mum van tijd zijn. Maar, ervarin-
gen in andere gemeenten leert dat investeren 
in glasvezel riskant is. Want niet iedereen met 
een glasvezelverbinding neemt ook daadwer-
kelijk een glasvezelabonnement.  Momenteel 
gebruikt maar 45% van de mensen met een 
glasvezelaansluiting die verbinding. En die 
abonnees zijn wel nodig om de investering 
terug te verdienen. Ook van onze dorpsgeno-
ten in het buitengebied wordt een financieel 
offer verwacht. Een moeilijke afweging die 
de 14% enigszins verklaart. Tegelijk wordt de 
waarde van hun woning natuurlijk wel in 
een klap verhoogd. Het kan potentiële kopers 
afschrikken als er geen goed internet mogelijk 
is in hun nieuwe stulp. Iedereen zweert tegen-
woordig bij snel internet. U leest er alles weer 
over in deze Nijs Beetster. Over het initiatief 
kan ik alleen zeggen: deze glasvezeltrein komt 
de komende jaren waarschijnlijk niet weer 
voorbij. Instappen kan nog. Het is internet of 
inter net niet.

Bart Ledegang

Colofon
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1.  Plaatsing van stukken houdt niet in dat de 
redactie de daarin weergegeven zienswijze 
onderschrijft.

2.  De redactie is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de aangeleverde kopij.

3.  De redactie behoudt zich het recht voor om de 
toegezonden kopij aan te passen met behoud 
van de strekking van het geschrevene.

4.   Ook behoudt de redactie zich het recht 
voor aangeleverde kopij niet te plaatsen als 
deze kwetsend of grievend is of kan zijn. De 
inzender zal hiervan op de hoogte gebracht 
worden.

5.  Anonieme stukken worden niet gepubliceerd, 
tenzij de naam bij de redactie bekend is. 
Dit wordt dan ook als zodanig bij het artikel 
gemeld.

6.  Kopij dient aangeleverd te worden via e-mail 
in de vorm van zogenaamde ‘platte tekst’, 
dat wil zeggen zonder opmaak. Met de hand 
geschreven of getypte teksten van meer dan 
200 woorden worden geweigerd, tenzij er 
steekhoudende redenen voor geschreven 
aanlevering zijn.

Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren 
voor donderdag 8 november bij Tine

We hanteren de volgende regels met betrekking tot de kopij:

Het team van de Nijs Beetster is een werkgroep van Plaatselijk Belang

toet toet.....  (foto Bart Ledegang).

De Nijs Beetster online 

op www.nijbeets.info
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Behandeling volgens afspraak.
Vrije toegankelijkheid( dus zonder 
verwijzing van de huisarts).                        
 
Openingstijden: 
Op ochtend :
ma. t/m vrij. 8.00 -12.30 uur 
Op middag: 
woensdag  14.00-18.00 uur

Nijboer Uitvaartzorg
Uitvaartverzorging • Rouwcentrum • Rouwvervoer

Tillewei 11 A • 9289 HB Drogeham • Tel. 0512 - 33 14 20
info@nijboeruitvaartzorg.nl • www.nijboeruitvaartzorg.nl

Uw uitvaartverzorger voor De Laatste Eer in Nij Beets

voor een nieuwe of gebruikte auto
onderhoud
reparatie
APK keuringen

NIJEWEI 59 
BOORNBERGUM
0512 - 381626

Openingstijden 
maandag t/m vrijdag   
8:00 tot 17:00

GARAGE J.R. PAULUSMA

Terugblik
Onder Nij Beets ligt 
een zogenaamd ‘klein 
gasveld’. Het veld loopt 
van het gebied tussen 
Aldeboarn en De Veen-
hoop via Nij Beets naar 
Beetsterzwaag. Vermili-
on wil gaan boren vanaf 
een perceel aan De Ripen 
in Nij Beets en heeft 
hiervoor toestemming 
van de landeigenaar en 
landgebruiker. Maar 
om te kunnen boren 
moet het perceel daarvoor 
worden ingericht. Hier is 
een zogenaamde omgevingsvergunning 
voor nodig. Gemeente Opsterlân heeft deze 
vergunning geweigerd. Dit vanwege ontbre-
kend draagvlak in Nij Beets en strijdigheid 
met een goede ruimtelijke ordening. Zonder 
omgevingsvergunning kan Vermilion niet 
aan de slag. Via de rechter probeert Vermili-
on nu alsnog voor elkaar te krijgen dat de 
gemeente de vergunning moet afgeven.

Boorlocatie Nij Beets – De Ripen
Wie langs De Ripen rijdt, wandelt of fietst 
kan het met eigen ogen zien. Een prachtig 
stukje Friesland. De boorlocatie kan niet 
slechter gekozen: in een kwetsbare veenpol-
der, in het bedreigde Friese veenweideland-

schap, in een uniek hoogwaardig cultuur-
historisch landschap (beekdal Koningsdiep), 
naast recent aangelegde natuurcompensa-
tie, nabij omringende woningen en bedrij-
ven, in een gebied waar zwaar beschermde 
diersoorten leven en pal naast de oudste 
rivier van Friesland.

Herhaald ‘Nee!’ 
Inwoners in en rond Nij Beets hebben luid 
en duidelijk tegengeluid laten horen op 
deze plannen van Vermilion. Er zijn acties 
gevoerd, zoals een demonstratie in Den 
Haag. Bij een huis-aan-huis enquête in Nij 
Beets is een krachtig ‘nee!’ afgegeven. Er 
is een petitie ‘Nij Beets tsjin gas’ georga-

Proefboring gas Nij Beets – 13 december voor de rechter
Door Tsjingas

Vergezeld door bezorgde bewoners uit Smallingerland, Loon op Zand en Waalwijk toog Tsjin-
gas donderdag 11 oktober naar Den Haag. Onder het motto ‘Samen staan we sterk’ steunde 
de Beetster tegenstanders van proefboringen naar gas op de Ripen hun medelotgenoten bij 
het overhandigen van handtekeningen aan Minister Wiebes. Vorig jaar was het Tsjingas nog 
die een stapel steunbetuigingen overhandigde. Nu was er weer een mooie prima gelegenheid 
om de Minister weer eens in de ogen te kijken en om hem te laten weten dat Nij Beets geen 
nieuwe gasboringen wil uit kleine gasvelden. 

Minister Wiebes neemt handtekeningen aan tegen gaswinning.
 (foto Tsjingas).
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www.mulderbouwbedrijf.nl info@mulderbouwbedrijf.nl

De Fryske bakkery voor al uw
brood, koek, banket en koekjes.

Onze specialiteit: Friese
streekproducten zoals:
oranjekoek, duimpjes,

suikerbrood en kruidkoek.

Fryske bakkery
Westerbuorrren 4

Boornbergum
0512-381215.

Tel: 0512–461287
Fax: 0512–461840
info@loonbedrijfl ageveen.nl

Swynswei 32
9245 HG Nij Beets
www.loonbedrijfl ageveen.nl

Voor al uw agrarische werkzaamheden
grondwerk & kraanverhuur

OONBEDRIJF 

AGEVEEN VCA*

niseerd waarbij meer dan 1100 handteke-
ningen zijn verzameld. Ook op een grote 
landelijke manifestatie in Harlingen in 
juni jl. heeft Nij Beets van zich laten horen 
en zich laten zien. De gemeente heeft zich 
uitgesproken tegen nieuwe gaswinning, net 
als ook de provincie. In de Raadsvergadering 
van 24 september jl. heeft de gemeenteraad 
weer in krachtige taal herhaald wat ze eind 
2016 in een motie hebben aangenomen: 
‘Hier wordt niet geboord. We gaan alles in 
het werk stellen om dat te voorkomen.’

Nij Beets – niet langer een Gallisch dorp
Nij Beets staat niet alleen in haar verzet. Vo-
rig jaar werd Nij Beets in de Rechtbank nog 
‘weggezet’ als een ‘Gallisch dorpje,’ maar 
inmiddels is in heel Friesland en Nederland 
sprake van een heleboel Gallische dorpjes 
en met elkaar vormen zij een hele krachtige 
vuist. In toenemende mate is het inzicht 
ontstaan dat omwille van het klimaat, de 
inwoners in het aardbevingsgebied en voor 
toekomstige generaties grote stappen gezet 
moeten worden in transitie van fossiele 
brandstoff en naar duurzame energie. Met 
het dichtdraaien van de gaskraan in Gronin-
gen is daarin een grote stap gezet. Echter, de 
kleine gasvelden ervaren daardoor juist een 
toenemende druk.  Het is zorgwekkend hoe-
veel initiatieven er zijn van gasproducenten 
voor nieuwe (!) gasputten en proefb oringen 
(zoals in Nij Beets) en het uitbreiden en 
verlengen van bestaande gaswinning. Vaak 
ook nog eens met extra inzet van chemi-
caliën om de laatste restjes gas mee uit de 
grond te krijgen. Dat is geen afb ouw. Dat is 
oppompen wat er nog op te pompen valt! 

Schrijnend contrast
Dit veroorzaakt veel onrust. De risico’s en de 
schade als gevolg van gaswinning schrikken 
inwoners en gemeenten af. Daarbij staan 
dergelijke initiatieven van gasproducenten 

in schrijnend contrast met het beroep dat 
op ons allen wordt gedaan om de klimaat-
doelen te halen. Ernstige klimaatwaarschu-
wingen halen dagelijks het nieuws. Nieuwe 
gaswinning staat daar haaks op! Quote 
van Monique Plantinga, voorzitter van de 
Stichting Tsjingas in de Gemeenteraadsver-
gadering van 24 september jl.: ‘Steeds meer 
burgers en gemeenten en provincies nemen 
initiatieven om van gas af te komen. U als 
gemeente toont ambitie op het gebied van 
duurzaamheid en energietransitie. U gaat 
een grote inspanning plegen. En u vraagt 
dit ook van uw burgers. Zo spreekt u met 
elkaar over zonneparken. We zien burgers in 
de buidel tasten voor energietransitie. We 
zien burgerinitiatieven voor groene ener-
giecoöperaties. En het is dan ook uitermate 
schrijnend dat deze toekomstgerichte inzet 
dreigt te ‘worden beloond’ met alsnog een 
nieuwe proefb oorlocatie in de ‘ achtertuin’. 
Mensen accepteren dit niet en trekken aan 
de bel!’ 

Ga je mee op 13 december?
Donderdag 13 december 2018. Noteer het 
in de agenda. Want op die dag om 10.00 
uur treff en de gemeente en gasproducent 
Vermilion elkaar bij de Rechtbank in Gro-
ningen. Ben je ook tegen boringen naar gas 
in Nij Beets? Kom dan mee en laat je horen 
en zien. Tsjingas is erbij. Samen met een 
heleboel andere bezwaarmakers, want een 
fl inke groep inwoners en ondernemers die 
wonen en werken vlakbij de beoogde boor-
locatie hebben de rechtbank laten weten 
absoluut geen boorlocatie te willen. Meld 
je aan via tsjingas@hotmail.com. We gaan 
uitzoeken of we een bus kunnen regelen om 
met z’n allen naar Groningen te reizen.

Vragen, opmerkingen, op de hoogte blijven?
Volg ons via Facebook voor het laatste 
nieuws. Of mail naar tsjingas@hotmail.com
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Loonbedrijf Lageveen heeft weliswaar via 
een straalverbinding een tussenoplossing 
gekozen om niet dagelijks tegen de erger-
nissen van het trage internet aan te lopen, 
maar dat verandert Luuks zienswijze niet. 
‘It giet no wat better, mar in goed ‘glasve-
zelnet’ is de oplossing nei de takomst ta. De 
bestanden wurde grutter en der giet hieltyd 
mear fi a internet’. ‘En’, benadrukt Luuk, ‘je 
zit met je abonnement niet vast aan Kabel 
Noord. Na een jaar kun je, als je dat wilt, 
terug naar je oude provider’. Voor hem is 
het geen vraag of, maar wanneer er van het 
snelle internet gebruik gemaakt kan wor-
den. ‘De kosten binne leech (€15 per maand) 
en sa’n oansluting makket jo hûs mear 
wurdich. Goedkeaper wurdt it net, ast dizze 
kans mist, wurde de kosten allinne mar folle 
heger. Dan kostet it samar tûzenden euro’s. 
Ik ferwachtsje dat de measte boeren der 
krekt sa oer tinke’. 

Schep
In ‘Pier’s Hiem’ werden op 24 september een 
schep en een stuk kabel uitgewisseld tussen 
wethouder Rob Jonkman en directeur Niek 
Geelhoed. Kabel Noord staat in de startblok-
ken en heeft de inwoners inmiddels bijge-
praat. Nu moeten ze zich nog aanmelden, 
want pas bij 60% deelname gaat de schep 
de grond in. Momenteel staat de teller op 
een gemiddelde van 15% (11 oktober); op 19 
november sluit de termijn voor die ‘wereld 
aan mogelijkheden’ die achter het snelle 

internet schuilgaat.
Provincie Fryslân wil dat er binnen drie jaar 
20.000 huishoudens op het Friese plat-
teland over een snelle internetverbinding 
beschikken omdat voor de hele leefb aarheid 
van de buitengebieden snel internet van 
levensbelang is. Daarom doet de provincie 
mee en heeft met Kabel Noord afspraken 
gemaakt. Niet alleen goed voor de bedrij-
vigheid in het buitengebied, maar even 

Snel internet voor het buitengebied
‘Deze kans moet je niet laten lopen’
Door Hester Dijkstra

Wat wethouder Jonkman (l) betreft kan de schep in 
de grond

‘Wy kinne net wachtsje’, zegt Luuk Lageveen van het gelijknamige Beetster loonbedrijf. Dan 
gaat het over de aanleg van het glasvezelnet in het buitengebied van Opsterland. ‘Leaver 
hjoed as moarn’, benadrukt hij. Momenteel kost het veel tijd om een fl ink bestand via internet 
te versturen en dat kan stukken beter. ‘Boppedat kinst it noait goedkeaper krije. Dizze kans 
moatte jo net rinne litte’.
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Verkoop	van:	
Diervoeders,	
stro	en	hooi,	

gas	en	aardappelen	
	

Openingstijden:	
Di	t/m	Do	van	17.00	tot	20.00	
Vrijdag	van	13.00	tot	20.00	
Zaterdag	van	9.00	tot	16.00	

	
Prikkewei	57	Nij	Beets	

06	407	208	84	

www.friesewouden.nl

De Friese Wouden werkt samen 
met u aan de beste zorg
Bezoek ons wijkkantoor: Stationsweg 78, 8401 DT Gorredijk

Maak kennis met ons wijkteam op onze wijkpagina: 

www.friesewouden.nl/gorredijk-buitendorpen

Thuis in de beste zorg

Team 
Gorredijk 

Buitendorpen

Tel. 088 512 53 16

Dierenartsenpraktijk Beetsterzwaag is een 
moderne praktijk voor:

• Gezelschapsdieren
   (inclusief diervoeding & voedingsadvies)
• Melkveehouderij
   (inclusief begeleiding, voedingsadvies)
• Paarden
   (inclusief vruchtbaarheidsbegeleiding)
• Landbouwhuisdieren

Molenlaan 8a Beetsterzwaag
WAAR IEDER DIER TELT!

belangrijk voor particulieren die aan de rust 
en ruimte van het buitengebied de voorkeur 
geven. 

Verhuizen?
Bouwmaterialenhandel BPG Van der Meu-
len aan de Swynswei is ook zo’n bedrijf dat 
‘zit te springen’ om een snelle internetver-
binding via het glasvezelnet. André van der 
Meulen loopt tegen de grenzen aan van 
z’n digitale mogelijkheden. ‘Wy krije in nij 
computersysteem en dat kin net draaie 
sûnder in bettere ferbining’. Overwegen 
ze te vertrekken als de 60% niet gehaald 
wordt? ‘Dat is wat te koart troch de bocht’, 
nuanceert André. Er wordt vanaf 1 januari 
gebruik gemaakt van een noodoplossing, 
maar het gaat wel wringen, zo blijkt uit zijn 
woorden. Zou de aanleg van de glasvezel-
verbinding niet doorgaan, dat overweegt hij 
met een deel van het bedrijf naar Drachten 
te verhuizen waar Van der Meulen nog een 
gebouw achter de hand heeft gehouden. 

Zorg
Het zijn niet alleen bedrijven die met smart 
wachten op snel internet. Gezinnen met 
studerende en wellicht gamende jongeren 
zijn er zeer bij gebaat, ouderen die graag 
een fi lm downloaden, hun contacten via 
internet onderhouden of hun dagelijkse 
leven wat gemakkelijker willen maken. Tel 
daarbij de mogelijkheden die ontstaan op 
het terrein van zorg, welzijn, veiligheid en 

het wordt duidelijk dat inderdaad de leef-
baarheid van het platteland in het geding 
is. Mocht het percentage van 60% abonne-
menten niet gehaald worden, dan gaat de 
aanleg niet door. En: zonder abonnement 
geen aansluiting staat er in de glasvezel-
informatiekrant. Bevalt het abonnement 
niet, dan kun je na een jaar de overstap 
maken naar een andere provider. Tijdens 
de informatie-avonden kon men uitgebreid 
van gedachten wisselen met de mensen van 
Kabel Noord. Wethouder Jonkman gaat er 
vanuit, dat in Opsterland de 60% deelname 
gehaald wordt. ‘Zo’n kans krijg je nooit 
weer!’ In Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen 
zijn inmiddels voldoende abonnementen 
aangemeld en kan de schep de grond in. De 
stand in Opsterland wordt wekelijks bijge-
werkt op www.glasvezelvankabelnoord.nl.

“t Kiemke 7 Gorredijk 0513-460518 
WWW.JOHANHOEN.NL 

De belangstelling was overweldigend.
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Van Eedenstrjitte 7   
9245 HL Nij Beets   
T: (0512) 46 12 11   

www.pedicurehendrika.nl

OPSLAGRUIMTE NODIG?

Boxenverhuur van 10m3 en 13m3

Tolhekbuurt 4
9245 HX Nij Beets
Tel.: 06 525 930 08

www.dijkstraopslag.nl

Druk had de ‘boekenpaus’ 
het al met zijn recensies voor 
het Friesch Dagblad en De 
Nieuwe Koers. Hier weegt 
hij wekelijks nieuwe theo-
logische boeken in scherpe 
recensies. Maar nu lag hij 
zelf langs de meetlat. In een 
prachtige zaal met rood 
tapijt en kunstwerken van de 
groten die hem reeds voor-
gingen. Toch oogt de 46-jari-
ge literaire allesvreter vooraf 
bijzonder ontspannen. In zijn 
zwarte jacquet. Het kan niet 
anders dan dat zijn gedach-
ten daags voor de promotie 
zijn teruggegaan naar de oorsprong. In 
zijn Leidse studententijd las hij het boek 
‘Dichten als daad’ van Ad den Besten (1923) 
en was meteen verkocht. ‘Hier is het mee 
begonnen,’ vertelt hij in het Reformatorisch 
Dagblad. ‘Ik las dit werk in mijn studen-
tentijd in Leiden. De manier waarop Den 
Besten in dit boek poëzie, levensbeschou-
wing en theologie met elkaar in verband 
brengt, trof mij.’ De keuze om zijn docto-
raalscriptie over poëzie en poëtica van Ad 
den Besten te schrijven ligt dan ook voor de 
hand. Hier wordt ook de kiem gelegd voor 
zijn dissertatie van nu. Tjerk schrijft na zijn 
studie nog geregeld over Ad den Besten, 

wiens naam kerkgangers vooral kennen van 
zijn berijming van psalmen en gezangen in 
het liedboek. Zijn interesse gaat vooral uit 
naar de eerste periode van zijn leven. Zijn 
deelbiografi e over den Besten stopt dan ook 
in 1955. Maar waarom? De man wordt pas 
hierna echt bekend bij het grote publiek. 
Tjerk in de krant hierover: ‘In 1954 publi-
ceert Den Besten zijn boek Stroomgebied, 
waarin hij zijn visie geeft op de dichtkunst 
van de Beweging van Vijftig. Daarin komt 
zijn visievorming op wat dan de moderne 
poëzie is tot voltooiing. Na 1955 richt Den 
Besten zich meer op de Oost-Duitse poëzie 
in de DDR, hij raakt betrokken bij de nieuwe 
psalmberijming en het Liedboek voor de 

Tjerk de Reus promoveert Cum Laude op denkwereld Ad den Besten 
‘Het was een overweldigende gebeurtenis’
Door Bart Ledegang

Zeven jaar werkte Tjerk de Reus in zijn studeerkamer aan het Polderhoofdkanaal aan zijn 
proefschrift over de poëzie en de poëtica –de denkbeelden over poëzie en dichterschap– van Ad 
den Besten. Op donderdag 9 oktober promoveerde hij op dit onderzoek aan de Radboud Uni-
versiteit in Nijmegen en kreeg zelfs het predicaat Cum Laude – met lof – toebedeeld. Hiermee 
behoort hij tot een uiterst select gezelschap in Nederland. ‘Het beleven van de promotie met 
familie, vrienden en ook dorpsgenoten was iets geweldigs, dat voorlopig nog wel even in mijn 
gedachten zal blijven.’

Tjerk ontvangt zijn bul uit handen van zijn promotor.(foto Tjerk de Reus).
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Openingstijden: Maandag gesloten. Dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 
tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 18.00 uur. 
Zaterdag 09.00 tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 
17.00 uur. Vrijdag koopavond.

WWW.WOONCENTRUMSVDBERG.NL

Gratis bezorging aan huis en 
indien nodig montage!

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Advertentie	Tekenburo	B.	Mulder	t.b.v.	Nij	Beetster	formaat	6,7	x	6,7	cm.	

	

	

	

	
	
! Bouwkundig	tekenwerk.	
! Omgevingsvergunning	(bouwaanvraag)	
! Ontruimingsplattegronden	volgens	NEN	1414.	
! Inmeten	en	digitaliseren.	
! Splitsingstekeningen.	

	

Voor	particulieren	en	bedrijven.	
	

Tekenburo	B.	Mulder	
De	Els	2,	Nij	Beets	
06-46610416	

www.tekenburo-bmulder.nl	
info@tekenburo-bmulder.nl	

06 55 83 05 09 
www.tantejansz.nl
info@tantejansz.nl

 tante jansz kinderopvang
Nij Beets

kerken en promoveert in 1983 op het Wilhel-
mus. Dat is wat mij betreft een nieuwe fase 
in zijn leven. De eerste dertig jaar vormen 
ook de meest onbekende periode.’ 

Fout?
Als Tjerk in 2011 van de familie den Besten 
dozen vol foto’s, aantekeningen en brieven 
krijgt aangeleverd, besluit hij serieus werk 
te maken van zijn onderzoek. Hij ontdekt 
onder andere dat den Besten zoon van een 
NSB-burgemeester was, die hem al vóór 
de oorlog in aanraking bracht met Duitse 
poëzie waarin Hitlers ideologieën wer-
den omarmd. In zijn studententijd meldt 
hij zich aan voor de Arbeitseinsatz. Hij zit 
tussen 1943 en 1944 veertien maanden in 
Berlijn. Op deze periode kijkt hij later met 
gemengde gevoelens terug. Hij is in ieder 
geval geen aanhanger van Hitler of anti-
semitisch en hij laat zich kritisch uit over 
de SS. Pas na 1945 komt de kentering in het 
denken van den Besten. Hij richt zich meer 
op de poëzie en komt in contact met Willem 
Barnard en de bekende theoloog Miskotte. 
Zij hadden het gevaar van de nazi-ideologie 
al eerder door. Den Besten sluit zich dan bij 
hun denkbeelden aan. De manier waarop 
Den Besten in zijn boek naar literatuur en 
poëzie kijkt, vormt uiteindelijk de basis voor 
Tjerks proefschrift. ‘Den Besten beschouwt 
literatuur als een grondige refl ectie op het 
menselijk bestaan. Levensbeschouwing 
en theologie doen daarin helemaal mee. 
Nog altijd ben ik in moderne romans alert 
op wat er gezegd wordt over God, geloof 
en zingeving. Als je er oog voor hebt, kom 
je dat veelvuldig tegen. Bijvoorbeeld in de 
nieuwste roman van Arnon Grunberg.’

5%
Tjerk heeft het geluk dat den Besten tij-
dens zijn onderzoek nog leeft. ‘Ik heb wel 
gecorrespondeerd met hem en hem ook 

geïnterviewd. Maar al gauw bleek dat zijn 
herinneringen niet altijd klopten als het 
gaat om de vroege fase van zijn leven. Den 
Besten overlijdt in 2015 op 92-jarige leeftijd. 
Bij de promotie zijn wel twee dochters van 
hem aanwezig. Die zien, net als enkele Beet-
ster dorpsgenoten, hoe Tjerk de aanvallen 
van de zeven hoogleraren op zijn studie ‘Ad 
den Besten. Deelbiografi e 1923-1955. Oor-
logstijd | de Vijftigers’ vakkundig pareert. 
Het levert hem het predicaat Cum Laude op. 
Zijn promotor Anja de Fijter spreekt in haar 
loftuiting: ‘Tjerk levert met zijn onderzoek 
een excellente literaire en cultuurhistori-
sche bijdrage.’ En professor Brinkman steekt 
een andere veer op Tjerks hoed met: ‘In uw 
haast ontembare hang naar volledigheid 
hebt u het onderzoek naar de betekenis van 
Den Besten voor de Nederlandse poëzie dui-
delijk een stap verder gebracht. Niets dan 
lof dus.’ Volgens een woordvoerder van de 
universiteit bevindt de kersverse promoven-
dus zich in een select gezelschap. ‘Jaarlijks 
hebben we 350 tot 400 promoties. Minder 
dan 5% verdient het predicaat Cum Laude. 
Het is dus zeer bijzonder.’
Zelf is ‘doctor’ Tjerk ook wat beduusd van 
zijn prestatie: ‘Het was een overweldigende 
gebeurtenis. Je leeft toch in spanning toe 
naar het moment waarop de vragen gesteld 
worden, en je weet niet van te voren wat 
er komt. Maar het bleek heel goed te doen, 
er waren ook gewoon vragen waar grote 
interesse uit bleek, waarop ik kon ingaan. 
Het is mooi dat die reeks hoogleraren zo 
aandachtig mijn boek hebben bestudeerd, 
en daarover dan met mij in gesprek wilden.’ 
Of hij ook aan een tweede deel van de bio-
grafi e gaat beginnen weet Tjerk nog niet. ‘Ik 
ga eerst even pauze nemen.’ 
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Het komt wat aarzelend op gang. De eerste 
muziekliefhebbers staan wat onwennig te 
kijken over het nog te lege grasveld met de 
sfeervolle schemerlampen. De snel dalende 
najaarszon maakt hun schaduwen lang en 
zet het museumterrein in een gelige gloed. 
Talloze vrijwilligers in zwarte Skimerjûn-
shirtjes checken de hooibalen, de vuren, 
de tot performance-ruimte omgebouwde 
schuren, hokken en keten. Artiesten dren-
telen nerveus van hun foyer in het weiland 
naar het eerste podium. Gitaren worden 
gestemd, kelen geschraapt. Skimerjûn is er 
helemaal klaar voor. 
Dan klinken de eerste tonen over het veld. 
De melancholieke accordeon van Bara-
gan zet meteen iets neer. Het kruipt mijn 
gemoed binnen. Ja, alles gaat voorbij, het 
leven is pijnlijk mooi. Even verderop in het 
botenhok begint Town of Saints. Achter het 
duo een levend schilderij van wiegende 
waterplanten en moeras. Ze durven hun 
viool en gitaar zo stil te laten klinken, zo de 
spanning op te rekken, dat we niet durven 
te bewegen op de harde bankjes. Dan de 
yurt, de grote mongoolse tent die me als 
een baarmoeder omvat. Geen betere plaats 
voor de dichter/songwriter Jörgen Gario die 
me meeneemt in een intiem levensverhaal. 

Talmend in het donker hoor ik de Friesver-
taalde harmonische balladen van Reizger 
uit het Houten Himeltsje klinken. En voor 
wie niet kan kiezen, is er de bar en het vuur. 
Een festival moet toevluchtsoorden hebben, 
de laatste roddels moeten besproken, een 
spannende oogopslag, een geur van verlei-
ding en hamburgers. Lijven schurken zich 
dicht tegen het vuur. En wie geen groeps-
mens is kan dwalen over het terrein, een 
gesprek onder de Lawei beginnen, in het 
halfduister wegzakken in een eenzame fau-
teuil. Skimerjûn heeft voor een ieder wat.
Dan de finale. Wat een geestdrift en passie 
van L’chaim! Verkleumde zielen weten ze 
warm te zingen. Door onze stijve ledematen 
begint Oost-Europees bloed te stromen. 
Spontaan ontstaan er buitelende en dan-
sende groupies op de eerste rij. Dan slaat 
het vuur over naar de rijen erachter. Toege-
geven, ze moeten er hard voor werken en 
hun gitaren moeten in de frisse nacht wel 
drie keer bijgestemd worden. Maar het lukt 
ze. Ik zie het aan de gloed in de ogen van de 
baardige Fries naast me die voorzichtig zijn 
heupen wat beweegt. Skimerjûn … Friese 
hartstocht, wereldmuziek op gehooraf-
stand. En vrijwilligers die tot alles in staat 
zijn… Heerlijk!           (fotos fotostudio Drachten).

Jezelf warm luisteren..
Door Rien van der Zeijden



De Nijs Beetster 14 - 2De Nijs Beetster 14 - 2 1918

samen maken we er werk van!

Postbus 332, 9200 AH Drachten

De Meerpaal 11, 9206 AJ Drachten

Telefoon 0512 - 58 62 25

www.vanderwiel.nl

Van der Wiel Transport BV 

Van der Wiel Infra & Milieu BV

Van der Wiel Biogas BV

   T: 06 -129 72 330  E: info@krigel.nl  I: krigel.nl    / krigelnijbeets

voor en door het dorp
 energieneutraal 2030

 Kerstmarkt 2018
De voorbereidingen voor de Kerstmarkt 
2018 zijn alweer in volle gang. Het thema 
is dit jaar: Winter in Fryslân. Ook dit jaar 
wordt de markt georganiseerd in dorpshuis 
‘t Trefpunt en wel op zaterdag 8 december 
van 14:00 tot 18:00 uur. De organisatie is 
druk op zoek naar  vrijwilligers voor het 
sjouwen met tafels, serveren van broodjes 
hamburger, schenken van chocolademelk 
etcetera. Wilt u/je meehelpen? Geef dat 
dan door via kerstmarktnijbeets@gmail.
com. Voor het reserveren van een kraam 
kan hetzelfde mailadres gebruikt worden. 
En natuurlijk hopen we u op de 8e te ont-
moeten.

Verder zijn we op zoek naar mensen, jong 
en oud, die die middag muziek willen 
maken. Er is een open podium waar door 
dorpsgenoten verschillende kerstnum-
mers gespeeld kunnen worden. Heb je zin 
om je muzikale kwaliteiten te laten horen, 
alleen of met een groepje, geef je dan ook 
op via het emailadres. Je hebt nog even tijd 
om te oefenen, maar geef je wel op voor 9 
november.
Voor informatie:  
Atje de Grouw; tel. 06-52105796
Voor opgave:   
kerstmarktnijbeets@gmail.com

1e klaverjasavond seizoen 2018/2019
De opkomst voor de 1e keer was prima. Na 
een telefoontje waren er 32 personen die 
een kaartje kwamen leggen.
De uitslag was als volgt:
1.    Gert Jan Bok          5.655 punten   
2.   Remco Huisman  5.436 punten
3.   Harm Tolsma  5.119 punten  
4.   Atsje Hania 5.069 punten

5.   Melle Hooekstra  5.056 punten  
6.   Sjouke Zwaagstra 5. 012 punten

Sietze van Houten ging er met z’n 3.504 
punten met de Poedelprijs vandoor.

Nieuws vanuit Trefpunt
De trouwe beheerders en medewerkers 
van ‘t Trefpunt, Gepke en Piet de Raaf heb-
ben aangegeven te stoppen met hun werk-
zaamheden. Het dorp bedankt hen en hun 
familie voor hun jarenlange inzet voor ‘t 
Trefpunt. Vanwege het wegvallen van deze 
trouwe vrijwilligers heeft het trefpunt 
onderstaande functies openstaan.

Sleutel beheerd(st)er
Gastheer/vrouw voor het openen/sluiten 
van ‘t Trefpunt bij activiteiten.
Barmedewerk(st)er
Gastheer/vrouw voor barwerkzaamheden 
tijdens verenigingsavonden en/of feestjes.
Frequentie: 1x per maand, elke week op een 
vaste avond of oproepbaar bij bijzonderhe-
den en/of activiteiten.
In bezit van het IVA certifi caat (Instructie 
Verantwoord Alcohol schenken) of bereid 
deze te halen. Deze cursus kan online 
worden gedaan. Deelname kan ook plaats-
vinden op 28 oktober in de voetbalkantine, 
aanmelden kan via de website.
Schoonmaak(st)er(s)
Uitvoeren van schoonmaak klussen.
Wekelijks en/of maandelijks inzetbaar.

Voor vragen en/of aanmelden kunt u con-
tact opnemen met:
Atje de Grouw, tel. 06-52105796

Voor reserveringen en/of het opvragen van 
onze huurtarievenlijst kunt u contact op-
nemen met: Thea Wouda, tel. 06-23891500

Nijs Beetster Nijs



De Nijs Beetster 14 - 2De Nijs Beetster 14 - 2 2120

Passage in de Rank mmv dhr. Mulder (ons voedsel en bodemgezondheid); 
19.45 uur

Sudergemaal, varen over Koningsdiep, reserveren 06-30628818

50+ middag in ’t Trefpunt mmv Marga en Peter Jannenga 
(filmbeelden reis Zuidpool); 14.00 uur 

Creatieve groenworkshop (Herfst) in de Hobbykeamer, Geawei 6; 
opg. tot 24 okt via tel. 461946 of hobbylys@gmail.com

Klaverjassen in de voetbalkantine van de VV Blue Boys; 20.00 uur

Maand van de Geschiedenis bij It Damshûs; rondleiding door Jan Fries-
wijk en lezing Bertus Mulder; 14.30 uur 

Halloween party in Pier’s Hiem; 15.00 uur

Snertdag bij Halte Leppedijk, bestellen t/m 31 okt

Jaarlijkse ledenvergadering IJsclub in clubgebouw ijsbaan; 20.00 uur

Passage in de Rank mmv fam. Kuiper 
(midwinterhoorn: uitleg en verhalen); 19.45 uur

Wild eten in Pier’s Hiem; 16.00 uur

50+ sjoelmiddag in ’t Trefpunt (opg.voor 14 nov. 
bij Sia vd Honing: 06-20481535); 14.00 uur

Sinterklaasintocht bij ‘t Trefpunt; 14.45 uur

Klaverjassen in de voetbalkantine van de VV Blue Boys; 20.00 uur

Algemene ledenvergadering VV Blue Boys in de voetbalkantine; 
20.00 uur

Kerstmarkt in ’t Trefpunt; van 14.00 tot 18.00 uur

do. 18 okt

za. 20 okt

wo. 24 okt

do. 25 okt

za. 27 okt

zo. 28 okt

zo. 28 okt

za. 3 nov

do. 15 nov

do. 15 nov

zo. 18 nov

wo. 21 nov

za. 24 nov

za. 24 nov

wo. 28 nov

za. 8 dec

Dorpsagenda

Zie voor meer informatie rond de verschillende activiteiten de 
rubriek ‘Wat is er te beleven’ elders in deze Nijs Beetster

Kerkdiensten Doarpstsjerke

9.30 uur Dhr. K. Dijkshoorn, Iepen Doarren dienst

9.30 uur Da. A. Klomp-Hogeterp, Bijbelzondag 

9.30 uur  Ds. J. Vlasblom, KSG-dienst
19.30 uur  Ds. J. Vlasblom, gespreksdienst
19.30 uur  Ds. J. Vlasblom, dankdag

9.30 uur  Dhr. E. van Halsema

9.30 uur  Ds. J. Vlasblom, doopdienst

9.30 uur  Ds. J. Vlasblom, gedachtenisdienst 

zo. 21 okt

zo. 28 okt

zo. 4 nov

wo. 7 nov

zo. 11 nov

zo. 18 nov

zo. 25 nov

I.v.m. nascholing is Huisartsenpraktijk ‘De Hoek’ gesloten van
maaandag 5 t/m vrijdag 9 november

Vooral om hun collega’s te ontlasten tijdens de zeer drukke vakantieperiode 
en voor een optimale medicatiebewaking, wordt u vriendelijk verzocht 

om uw medicijnen op tijd te bestellen.

Uitsluitend voor spoedeisende zaken overdag, belt u 
de huisartsenpraktijk te Beetsterzwaag: tel. 381301.

Uitsluitend voor spoedeisende zaken na kantooruren en in het weekeinde 
is de dokterswacht te bereiken via 0900-112-7-112.

Voor dringende vragen en herhaalmedicatie welke niet kunnen wachten tot 
ma. 12 november, belt u de Fundatie via tel. 381301.

Bestelde medicijnen kunt u daar 2 dagen later ophalen, 
bestel dus tijdig bij Huisartsenpraktijk ‘De Hoek’
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Het Gangboord 35 in Drachten  T: 0512-820996  E: info@bouwdiensten.nl

zondag 21 oktober
Ex-profvoetballer Ardon de Waard vertelt 
over tegenslag en het geloof
Hij had maar één droom en dat was prof-
voetballer worden. Gullit en Van Basten 
waren zijn voorbeeld en hij deed er alles 
aan om zo goed te worden als zij. En dat 
lukte. Ardon de Waard speelde tien jaar 
lang betaald voetbal bij diverse clubs. Wan-
neer hij gaat spelen bij Heerenveen komt 
hij voor een belangrijke keuze te staan. 
Ardon: “Toen ik bij Heerenveen startte, 
stond mijn doopdienst al gepland, maar op 
die bewuste zondag moest ik een wed-
strijd spelen tegen Roda JC. Dat vond ik 
best een lastige keuze, want in de topsport 
zeg je normaal gesproken niet af voor een 
doopdienst.” Maar Ardon kiest voor zijn 
doopdienst en niet voor de wedstrijd en 
daarvoor betaalt hij een prijs. Na deze 
keuze speelt hij nooit meer in het eerste 
elftal omdat de trainers twijfelen of Ardon 
wel echt voor voetbal wil gaan. Of is zijn 
geloof toch belangrijker? 
Tijdens de Iepen Doarren dienst van zon-
dag 21 oktober zal Ardon de Waard vertel-
len over zijn leven met sport, geloof en 
teleurstellingen. Ben jij nieuwsgierig naar 
het verhaal van Ardon, dan ben je van har-
te welkom. De bijeenkomst begint om 9.30 
uur in de Doarpstjserke. Na de dienst staat 
er koffi  e, thee en limonade klaar. Neem 
gerust vrienden en vriendinnen mee!

zondag 28 oktober
Maand van de Geschiedenis
Oktober is de landelijke Maand van de 
Geschiedenis. Ook It Damshûs doet hieraan 
mee. Op zondag 28 oktober is er om 14.30 
uur een rondleiding door Jan Frieswijk, die 
extra aandacht zal geven aan de opstand 
van de veenarbeiders en de rol van Ferdi-
nand Domela Nieuwenhuis. Aansluitend, 
om 15.30 uur, vindt er een bijzondere lezing 
plaats door socioloog en oud-gedepu-
teerde dr. Bertus Mulder, de schrijver van 
het boek ‘De jonge Piter Jelles’.  Het gaat 
hem er om aan te geven hoe Piter Jelles 
Troelstra stond tussen enerzijds de Soci-
aal Democratische Bond  van Domela, die 
niet mee wilde doen aan de verkiezingen, 
en anderzijds de Friese Volkspartij die dat 
wel wilde, maar die niet socialistisch was. 
Domela gaf het op, Piter Jelles wilde door. 
Hem ging het om democratische machts-
vorming. Dit is het thema van de lezing. 
Bertus Mulder geeft de lezing in de Friese 
taal. De entree bedraagt €6 en dat is inclu-
sief koffi  e/thee.

Bertus Mulder zal zijn lezing met het nodige vuur 
geven.

Wat is er te beleven?Transparant werken met goede samenwerking van 
scholen en andere vormen van zorgverlening zijn 
voor mij de sleutel tot succes bij het behandelen 
van logopedische problemen van “jong en oud”.

OMFT (Logopedie & tandheelkunde) | Slikken 
| Spraak | Adem | Stem | Taal | Auditi eve 
verwerking | Lees- & spellingsproblemen | 
Dyslexie  (Onderzoek & Behandeling)

Mw. J. Kuper-Gjaltema
Prakti jkadressen:
Mr. C.J. Trompstraat 35a, 8561 BA Balk
Dorpsstraat 10, 9245 HP Nij Beets
Telefoonnummer: 06 42 119970

www.logopedieinfriesland.nl.
info@logopedieinfriesland.nl.
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Wat is er te beleven?

maandag 29 oktober
Cursus Instructie Verantwoord Alcohol 
Schenken
In de vorige Nijs Beetster is de cursus 
avond Instructie Verantwoord Alcohol 
Schenken aangekondigd. Om deze avond 
door te laten gaan zijn nog een aantal deel-
nemers nodig. 
In deze training, die door Sport Fryslan 
uit Heerenveen wordt verzorgd, raak je 
bekend met de wetgeving rondom alcohol-
verstrekking. Er wordt ook gekeken naar de 
dagelijkse gang van zaken en de beroeps 
dilemma’s die daarbij spelen, zoals indirect 
schenken. En er wordt ingegaan op de om-
gang met lastige klanten. Het resultaat van 
de cursus? U kunt hierna adequaat kunnen 
omgaan met lastige klanten, u hebt kennis 
van de gesprekstechniek met probleemge-
drag van gasten, u hebt kennis van alcohol 
en de werking ervan en nog veel meer. Na 
afl oop ontvangt iedereen een certifi caat op 
naam, conform de richtlijnen in de Drank- 
en Horecawet. Aarzel dus niet en geef u op. 
Vrijwilligers, bestuursleden en leden van 
andere verenigingen in Nij Beets zijn op 
29 oktober a.s. ook van harte welkom in de 
Sportkantine De Blauwe Kamp. Aanvang 
19.30 uur. Let wel: deelname aan de I.V.A.-
cursus is geheel gratis. Wel hopen we dat u 
zich even aanmeldt op: 
www.vrijwilligersacademiefryslan.nl/
trainings/instructie-verantwoord-alcohol-
schenken-iva-2/

vrijdag 2 november                                                                                                                                        
Kabelnoord komt naar je toe
Alle aangeschreven bewoners kunnen zich 
nu inschrijven voor een abonnement op 
het nieuw aan te leggen glasvezelnetwerk 
in de gemeente Opsterland. Wanneer mini-
maal 60% van de aangeschreven bewoners 

zich aanmeldt voor een glasvezelabonne-
ment gaat de aanleg van glasvezel in het 
buitengebied van Opsterland door. Alle 
snelle beslissers die zich vóór 19 november 
2018 aanmelden voor een snel internet, 
televisie en/of telefonie abonnement 
krijgen de basisinstallatie (aansluiten van 
1 computer, televisie en telefoon) t.w.v. € 50 
gratis. Aanmeldingen die na de sluitings-
datum van de vraagbundeling binnenko-
men, moeten rekening houden met extra 
kosten van minimaal €500 voor aanpassin-
gen in de planning van de aannemer.
Op dit moment (donderdag 11 oktober j.l.) 
heeft 14,8% van de betrokkenen in het 
buitengebied van de gemeente Opsterland 
zich aangemeld. Iedere donderdagmiddag 
wordt de tussenstand bijgewerkt.
Heb je vragen? Of wil je hulp bij het sa-
menstellen van jouw abonnement? Eind 
oktober en begin november zijn we in 
Opsterland! Kom naar een servicepunt bij 
jou in de buurt en wel op vrijdag 2 novem-
ber van 14.00 tot 18.00 uur in de Theetuin 
Halte Leppedijk, Leppedyk 9. 
Meld je nu aan en ontvang de basisinstal-
latie gratis

Zaterdag 3 november 
Snertdag bij Halte Leppedijk
Nu de bladeren van de bomen vallen en de 
zomer haar laatste dagen lijkt te hebben 
versnoept, lonkt de tijd van erwtensoep. 
Halte Leppedijk pakt op zaterdag 3 novem-
ber uit met degelijke ouderwetse huis-
gemaakte en goed gevulde erwtensoep 
volgens het recept van Beppe. Komt u bij 
de Theethuin eten, dan kost een portie €4 
inclusief roggebrood en spek. Eet u liever 
thuis, dat kan ook. Dan kost een portie 
€3 (1 portie is 500cc). Neem dan wel even 
uw eigen pan mee. Ook is er net als vorig 

Er is een wijziging ingegaan wat betreft de 
openingstijden van de kapsalon.
Voortaan zijn wij gesloten op zaterdag,
daarvoor in de plaats zijn we iedere dinsdag 
geopend!

Alleen tijdens de extra drukke periodes; zo-
als bijv. de weken voor kerst en rondom de 
zomervakantie zullen we op de zaterdagen 
wel geopend zijn.

Graag maken wij een afspraak op:
Maandagavond van 18.30 - 21.00 uur
Dinsdag    9.00 - 14.00 
Donderdag    9.00 - 17.00 
Vrijdag       9.00 - 17.00 

In de twee weken voor Kerst zijn we extra 
geopend op:
Dinsdag 11 dec  9.00 – 17.00 uur
Zaterdag 15 dec  8.30 – 13.00
Dinsdag 18 dec  9.00 – 17.00
Zaterdag 22 dec  8.30 – 13.00

Inmiddels zijn we alweer druk bezig met de 
voorbereidingen voor kerst:
Op zaterdag 8 dec. zijn we te vinden op de 
kerstmarkt; met dames en heren verzor-
gings- en stylingsproducten, haaraccessoi-
res, info en advies. En een win-actie…
Vanaf 10 dec staat er in de salon voor iedere 
klant een kerstattentie klaar…

Sinds kort is onze productlijn van 
Kis-Kappers en Osmo aangevuld 
met een Nieuwe Herenlijn: Bur-
ban. Een complete verzorgingslijn 
speciaal voor de heren met oa: 
gezicht crème,  scheerproducten, 
tonic, verzorging voor snor en 
baard, gel paste, shampoo etc

Tip:  
Deze styling/verzorging producten zijn erg 
leuk om cadeau te geven (én te krijgen)… 
• Misschien een idee voor de Sint- of Kerst-
viering?
• Óf als cadeau in de vorm van een Kadobon 
• Óf als aanvulling in een Kerstpakket
Jullie zijn welkom een kijkje te nemen bij de 
Kerstkraam of in de Kapsalon.    

Wijziging openingstijden Jouw Stijl Haarmode

Haarmode

Tjipkje Lageveen
Domela Nieuwenhuisweg 15
Nij Beets
voor een afspraak of informatie:
0512 461 992  |  06 49 80 19 48  |    
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v.o.f. H van der Molen
 Timmerbedrijf

 Kr. Swynswei 4
 9245 HC  Nij Beets
 Tel.  (0512) 461623

nieuwbouw | verbouw | onderhoud

M: (06) 208 54 390 
T: (0513) 57 15 19

E: bvisseradmintermediair@hetnet.nl
www.visseradministratief.nl

Riperwei 56, 8406 AK  TYNJE

Administratiekantoor

‘Je luisterend oor was een verademing. De 
ideeën die je ons aanreikte maakten een 

prachtige eenheid van deze ceremonie….’

Ripen 11
9245 VG Nij Beets

Nederland

M 06 27 30 81 52 
E  info@rienvanderzeijden.nl
W www.rienvanderzeijden.nl

ritueelbegeleider bij afscheid Sparstrjitte 5

8495 JV Aldeboarn

0566 632 377

Wat is er te beleven?

jaar de Vegetarisch Erwtensoep. Voor de 
mensen die liever geen vlees gebruiken 
is er een lekker pittige erwtensoep. Om 
teleurstelling te voorkomen kunt u het 
beste vooraf bestellen. Dit kan t/m woens-
dag 31 oktober via tel. 06-20834213 of email 
halteleppedijk@gmail.com . Heeft u nog 
vragen neem dan even contact met op met 
Siepie Kooijker-de Jong, Halte Leppedijk, 
Leppedijk 9.

dinsdag 13 november
Werelddag van de Acupunctuur in Parijs en 
Nij Beets 
Met een grootse viering vindt op 15 no-
vember a.s. de werelddag van de Acupunc-
tuur plaats in Parijs. Elders in Europa start 
dan de week van de acupunctuur. Ook 
Nederland doet mee en om u de kans te 
geven laagdrempelig kennis te maken met 
acupunctuur, haalt Bertha Elzinga het 
nog dichter bij huis: gewoon in Nij Beets. 
Met een OPEN PRAKTIJK op dinsdag 13 
november biedt Bertha in de ochtend op 
afspraak(!) een half uur gratis diagnose via 
pols en tong, mogelijk aangevuld met kort 
lichamelijk onderzoek. Hierbij vindt geen 
behandeling plaats. U kunt dan, wanneer 
u een klacht heeft en eens wilt vragen of 
acupunctuur u iets kan bieden of gewoon 
uit nieuwsgierigheid, een afspraak maken. 
Voor deze afspraken is een beperkt aantal 
plekken, dus wees op tijd: vol is vol. ‘s Mid-
dags is de praktijk aan de Krûme Swynswei 
open van 13.00 tot 17.00 uur. U bent dan 
welkom om de praktijk te bezoeken en 
uw vragen aan Bertha te stellen. Kortom: 
u bent van harte welkom op dinsdag 13 
november bij de Praktijk voor Acupunc-
tuur Bertha Elzinga, Krûme Swynswei 2 
te Nij Beets. In de ochtend uitsluitend op 
afspraak via 06-30967463 of Berthae@

me.com en ‘s middags vanaf 13.00 uur vrije 
inloop!

donderdag 15 november
Ledenvergadering IJsvereniging Eendracht
IJsvereniging Eendracht brengt binnen-
kort de ledenkaarten weer rond met een 
uitnodiging voor de jaarlijkse ledenverga-
dering. Deze wordt gehouden op donder-
dag 15 november. De start van het nieuwe 
schaatsseizoen wordt nu niet gehouden in 
’t Trefpunt, maar in ons het eigen club-
gebouw bij de ijsbaan. Deze keer is er na 
de pauze geen spreker, maar wordt na de 
pauze met de aanwezigen bekeken hoe de 
ijsbaan nog aantrekkelijker gemaakt kan 
worden. Uiteraard gebeurt dit onder het 
genot van een hapje en drankje. Heeft u 
ideeën? Dan kunt u ze deze allemaal aan 
het bestuur voorleggen.

Afgelopen jaar zijn er overigens weer al-
lerlei voorbereidingen getroffen voor het 
komende  winterseizoen. Anne Annema 
heeft met enige hulp een prachtige veran-
da voor het clubgebouw gemaakt. Op deze 
manier kunnen de liefhebbers beschut en 
genietend van het uitzicht hun schaatsen 
onderbinden. Ook is de vereniging met It 
Damshûs in overleg om ook de zuidkant 
te voorzien van goede verlichting. Tijdens 
de schaatsavonden van afgelopen seizoen 
bleek deze hoek toch nog behoorlijk donker, 
waardoor scheuren in het ijs moeilijk zicht-
baar waren. Veiligheid voor alles. 
Mocht u de 15e zijn verhinderd, dan wenst 
het bestuur u via deze weg alvast veel 
schaatsplezier toe. Er zal ook dit seizoen 
vast wel een vorstperiode voorbij komen. 
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De skep yn de grûn!
In Nij Beets is dit een bekend fenomeen. Was het niet in 1863 dat burge-

meester Lycklama à Nijeholt de eerste schep in de grond stak. Het begin van 
Nij Beets. Wethouder Rob Jonkman overhandigde op 24 september 2018 symbolisch een 
schep aan de mensen van KabelNoord, de verwachting uitsprekend dat begin 2019 de 
schep opnieuw de grond in gaat. Dit keer voor de aanleg van glasvezel in het buitenge-
bied. Een nieuwe stap in de ontwikkeling van Nij Beets. Plaatselijk Belang heeft als één van 
de speerpunten in haar dorpsvisie staan, ‘Snel internet in het buitengebied’. KabelNoord 
hield op maandag 24 september een informatieavond voor de bewoners van het buitenge-
bied over de mogelijkheid van snel internet. Piers Hiem zat bomvol met geïnteresseerden. 
Na het openingswoord van Rob Jonkman gaf KabelNoord uitleg over de voordelen van 
snel internet en de aanleg door Kabel Noord van het glasvezel. ‘De wereld wordt steeds 
digitaler en bedrijven, boeren en huishoudingen worden steeds afhankelijker van een goe-
de en snelle internetverbinding.’ Ook werden veel vragen beantwoord. Na afloop waren 
de aanwezige mensen positief over het initiatief. 
Een ieder die voor glasvezel in aanmerking komt heeft thuis informatie gekregen. Er is wel 
een harde eis dat 60% van de 2400 adressen uit het buitengebied in Opsterland zich voor 
19 november 2018 op moet geven. Wij hopen echt dat dit gaat lukken! Wacht niet te lang 
en geef jullie op via www.glasvezelvankabelnoord.nl. Op deze site kun je het percentage 
zien wat zich inmiddels heeft opgegeven. Hoe sneller jullie je opgeven, hoe meer het ook 
andere mensen motiveert om dit te doen. Ook staat hier een telefoonnummer voor even-
tuele vragen. Krijg je na 19 november spijt dat je je niet hebt aangemeld, dan betaal je 
aanmerkelijk meer voor de unieke aanleg van glasvezel naar jouw woning in het buitenge-
bied!

It Bjinstap dicht
In de wintermaanden is het douche-/wc-gebouw gesloten. Bij de start van het nieuwe vaar-
seizoen worden de deuren weer geopend.

Woningen en de Doarpsstrjitte
Plaatselijk Belang heeft begin september overleg gehad met de gemeente over de grote 
behoefte om snel woningen te bouwen in Nij Beets. De gemeente neemt de ideeën en 
het verzoek van Plaatselijk Belang in overweging en komt begin november met informatie 
over welke keuze zij zien voor nieuwe woningen in Nij Beets. Hierna kunnen wij verder in 
gesprek. Voor de herinrichting van de Doarpsstrjitte zijn nieuwe stappen genomen en wij 
hopen zo spoedig mogelijk de plannen in uitvoering te kunnen brengen.

Archief 
Plaatselijk Belang Nij Beets is opgericht in 1898. Wanneer je het archief van PB Nij Beets 
bekijkt zijn de eerste jaarverslagen pas uit 1931. De verslagen zijn erg interessant, want je 
leest bijvoorbeeld dat PB in de oorlogsjaren ‘niet actief’ is geweest. Er is nog wel een ver-
slag van 24 augustus 1940, maar het volgende verslag is van een ledenvergadering op 22 

                                  Van Plaatselijk Belang

En heb je zin om dat over te brengen op anderen? 

Gymnastiekvereniging K&V Nij Beets is op zoek naar een: 

Docent Dans 

 Het gaat om drie danslessen (recreatief niveau) voor kinderen tussen de 6 en 16

jaar, en één gevarieerde bewegingsles voor (jong-)volwassen.  De lessen worden

gegeven op maandag tussen 17.15 en 20.15 uur in Nij Beets.

 Een paar keer per jaar verzorgen de dansgroepen een dansoptreden. Daarnaast

organiseren we met de gym- en turngroepen om het jaar een uitvoering.

• Lijkt het jou leuk om als docent dans aan de slag te gaan bij onze vereniging? 

Stuur een mail met korte motivatie naar kvnij-beets@live.nl.

Is dansen je lust 
en je leven?  

september 1945. Hier wordt genoemd: ‘Na een gedwongen rustperiode van vijf jaar, kun-
nen wij nu met ons Plaatselijk Belang weer vrij voor de dag komen, waar wij nu met dezen 
ook gebruik van zullen maken.’ Je vraagt je echter af of Plaatselijk Belang echt stil heeft 
gestaan in deze jaren? Heeft iemand informatie over deze oorlogsjaren en zijn er misschien 
toch nog verslagen van voor 1931? Er is sprake van een brand waar dingen verloren zijn 
gegaan, maar wanneer er nog informatie of verslagen zijn, horen wij dat graag!
pbnijbeets@gmail.com.
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T: 0512 46 22 05    E: info@aepos.nl 
I: www.galerieaepos.nl

Vergaderruimte
Flexwerkplekken

Exposities

T: 0512 46 22 05    E: info@aepos.nl 
I: www.aepos.nl

Zakelijk:
Oplossingen in

Personeelsbeleid en Verandering

Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching

Tenten - Catering 
Sarah & Abraham

Karaoke- Accessoires

www.partytentverhuurnijbeets.nl

0512-461868 / 06-28486017

Sponsoren Sinterklaasintocht gezocht!

Elk jaar worden we al trouw gesponsord 
door een aantal bedrijven uit Nij Beets die 
hiermee de intocht van de Goedheiligman 
mogelijk maken. Maar om de continuïteit 
van het feest van de intocht te waarborgen 
zijn we natuurlijk altijd blij met nog meer 
sponsoren. Naast fi nanciële middelen 
zijn er ook een aantal materiële zaken die 
we goed kunnen gebruiken. Hierbij valt 
te denken aan: Strooigoed/ pepernoten 
- schmink materiaal - lunch / soep - Pieten-
kostuums - beveiliging kade Polderhoofd-
kanaal (lint, vrijwilligers) en een attentie 
voor de vrijwilligers.

Als u besluit om de Sinterklaas Commissie 
te ondersteunen, op welke manier dan ook, 
kunt u ervoor kiezen dat uw bedrijfsnaam 

en logo vermeld worden in de communi-
catiemiddelen die ingezet worden om de 
intocht bekend te maken in het dorp, zoals 
Facebook en de Nijs Beetster. 
Mocht u ons fi nancieel willen ondersteu-
nen, dan kunt u uw gift overmaken op 
rekeningnummer: 
IBAN NL20RABO0306453541 onder vermel-
ding van Sinterklaas Commissie Nij Beets. 
Het KVK nummer van Plaatselijk Belang 
is 40003803. Dit is handig voor eventuele 
aftrek van de gift bij de belastingdienst. 
Wij danken u alvast hartelijk.
Namens de commissie, Martin Stins (te 
bereiken op tel. 850565 en de Peppel 21).

Busstra’s verblijd met een tas vol boodschappen van Lekker Makkelijk

Vorige maand kon u lezen dat de familie 
Busstra de fotoprijsvraag had gewonnen. 
De redactie heeft hen een fl inke tas met 
inhoud ter waarde van €25 gebracht. Deze 

tas met inhoud is gesponsord door onze 
eigen winkel, De Lekker Makkelijk. Sjoerd, 
bedankt voor jullie bijdrage aan deze foto-
prijsvraag.

Rectifi catie

Vorige maand vertelden we over de nieuwe 
bewoners van logeerhuis Krollefi er aan 
de Janssen Stichting. Onder de foto stond 
een onjuist bijschrift. Daarom plaatsen we 
het plaatje nog een keer, nu met de goede 
namen van Astrid Nicolai en Jan de Vries, 
die samen met hun drie kinderen nieuwe 
bewoners zijn van Janssen Stichting 13.
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ü A en B in 1 jaar! 
 
ü SurvivalABC 

 
ü Vrijzwemmen 

	  

MijnZwemschool	  VIZ	  Beetsterzwaag	  
	  
Tel:	  058-‐2667093	  
	  
beetsterzwaag@mijnzwemschool.nl	  
	  

www.mijnzwemschool.nl	  
	  

Wilt u meer weten? 
Bezoek onze website op www.boarnsterhimstate.nl of bel op 0566-631294

Boarnsterhim State | Wjitteringswei 67 | 8495 JM | Aldeboarn

Wonen                Zorghotel                Dagverzorging                Maaltijdvoorziening

“Ouder worden hoeft geen zorg te zijn” 

De Roef 2a, 9206 AK Drachten
T 0512 543 350  F 0512 543 701  E info@donkel-donkel.nl

of online: www.donkel-donkel.nl 

Snel en scherp
printen

posters
flyers
dorpskranten
almanakken
scripties
drukwerk

Hallo jongens en meisjes in Nij Beets, 
Hoera, op zaterdag 24 november is het zover! Dan komt Sinterklaas 

weer een bezoek brengen aan Nij Beets. Natuurlijk hopen Sinterklaas en 
de Pieten dat jullie allemaal komen om ze welkom te heten. Tussen 14:45 

en 15:00 uur stapt de Sint aan wal bij de kruising bij ’t Trefpunt. Dan heeft hij 
natuurlijk alle tijd voor jullie om handjes te schudden of een praatje te maken. De dansers 

van gymnastiekvereniging K&V geven ook dit jaar weer een mooie show weg. We maken er met zijn allen 
een gezellige boel van! Daarna mogen de kinderen tot en met groep 4 mee naar binnen in ‘t Trefpunt. 
Het zou fantastisch zijn als jullie iets leuks voor Sinterklaas gaan doen. Bijvoorbeeld een liedje, een 
dansje, misschien wil je Sinterklaas iets bijzonders vertellen of geven, of natuurlijk iets anders. Dat mag 
je in je eentje doen, of in een groepje. Alleen, Sinterklaas moet natuurlijk ook weer door naar andere 
kinderen. Dus moeten we vooraf wel weten wie allemaal iets voor Sinterklaas wil doen. Je kunt opgeven 
wat je wilt doen en met wie VÓÓR 20 NOVEMBER bij Janny Dijkstra (461643, guustjanny@gmail.com) of 
Reina Kroodsma (06-47428016, reinakroodsma@gmail.com).

Dit jaar gaan we weer een prachtige vlaggenlijn voor Sinterklaas en zijn Pieten maken. Sinterklaas vond 
ze vorig jaar erg mooi en hij kan nog wel wat versiering voor op de boot gebruiken! De voorgedrukte 
vlaggetjes kun je vinden op de peuterschool, de basisscholen, bij de Lekker Makkelijk en bij de huisarts. 
Je kunt ze inleveren op school of in de rode Sinterklaas brievenbus doen die in Lekker Makkelijk staat, 
dan hangen wij ze op. Ook is er dit jaar weer aan de ‘grotere’ kinderen gedacht. It Skûlhoal organiseert 
een filmmiddag voor de kinderen vanaf groep 5, hier zijn ook consumpties (€1) verkrijgbaar. Na de film is 
er nog een half uur disco met DJ Emsey. 

We hopen jullie allemaal te zien op 24 november om 14.45 uur! In verband met waarborgen van de 
veiligheid willen we jullie vragen niet eerder te komen dan 14:30 uur. Bedankt!

Pepernotenactie Sinterklaascommissie
Zoals in de vorige Nijs Beetster aangekondigd, gaan we ook dit jaar pepernoten verkopen om van de 
intocht van Sinterklaas op 24 november weer een mooi feestje te maken. De pepernotenactie zal plaats-
vinden in de periode van 29 oktober tot 11 november. Dit jaar komen we meteen met de pepernoten langs 
zodat u er direct van kunt genieten! Ook is het mogelijk pepernoten af te halen bij één van onderstaande 
commissieleden. Dan graag wel even een berichtje vooraf. 

Prijzen pepernoten: 1 zak (275 gram) € 3,50 en drie zakken voor € 10. Graag contant betalen. 

Commissieleden waar u pepernoten kunt halen:
Ans Feenstra, Prikkewei 15-B.   06-23963345
Reina Smeink Kroodsma, de Els 9.            06-47428016
Janny Dijkstra, Tjeerd Nawijnstraat 2.  06-55830509

Met een feestelijke groet!
Sinterklaascommissie Nij Beets

Sinterklaasintocht Nij Beets 
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Gezien in (de buurt van) Nij Beets

Wie langs de Kraanlanden fi etst passeert deze twee ‘Dûnsjende kraenfûgels.’ Het betreft een stukje huisvlijt van 
de groep Fûgelfl echters uit De Veenhoop.  (foto Bart Ledegang).

Wat heeft Halte Leppedijk te bieden 
 
Een heerlijke plek om even bij te komen tijdens  een fiets of wandeltocht.    
Koffie,thee met huisgemaakt gebak, een ijsje of een kleine lunch. 
 

Fiets of wandelarrangement met een op maat gemaakte route. 
High Tea vanaf 4 personen  
Cadeaubon of theepakketjes om weg te geven. 
 

Diverse soorten gebak op bestelling  voor informatie bel 06-20834213 
 
Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 18.30 uur  

 Zondags vanaf 11.00 uur tot 18.30 uur. Op afspraak kunnen de openingstijden worden verruimt. 
Ook in de wintermaanden geopend,  in” De Halte” brandt dan de houtkachel. 
 

Halte Leppedijk.  Leppedijk 9,  9245 HB Nij Beets   tel 06-20834213  www.halteleppedijk.nl 
 

Tjipkje Lageveen
Domela Nieuwenhuisweg 15
Nij Beets
voor een afspraak of informatie:
0512 461 992  |  06 49 80 19 48  |    
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Wist u dat…Een filmploeg van de NTR groep 
7 en 8 van de Arke heeft gefilmd? De ploeg 
een documentaire maakt over paralympi-
sche sporters.  Zij Stefan Boersma uit Joure 
volgden die op de Arke kwam vertellen over 
zijn beperking en zijn sportloopbaan? Stefan 
na zijn geboorte een hersenbeschadiging 
opliep door een epileptische aanval? Hij nu 
doelman van het Nederlands zevental is?  
De documentaire ergens in 2019 wordt uit-
gezonden? Het de kinderen maar moeilijk 
aan het verstand te brengen was dat als je 
gefilmd wordt dit niet automatisch betekent 
dat je ook op televisie komt? 

Wist u dat…Er donderdagavond 4 oktober 
door een automobilist een ‘dode’ visotter 
op de DN- weg werd aangetroffen? Hij het 
nog warme dier in de berm heeft gelegd? De 
verontruste man hierna It Fryske Gea heeft 
gebeld? Deze even later de visotter niet kon 
vinden? De visotter misschien nu bij iemand 
op de schoorsteenmantel staat te pronkjen of 
weer lekker aan het rondzwemmen is?

Wist u dat…U tot en met 21 oktober nog een 
kijkje kunt nemen in het Sudergemaal? De 
expositie over het Alddjip tot dan nog te zien 
is? Er al 300 mensen zijn wezen kijken? 

Wist u dat?

Blue boys start competitie met gelijkspel 
tegen houtigehage
Houtigehage: 22-09-2018.
Door: Fokke Veenstra.
De blauwhemden startten aanvallend o.a. 
met een snoeihard schot van rechts vanaf 
de achterlijn op de doelpaal van Lars v.d. 
Wolf. In de eerste helft creëerde Blue Boys 
verder weinig kansen. Toch probeerde Mar-
tin Lageveen jr. de keeper van Houtigehage 
te verrassen met een snoeihard afstands-
schot, dat op de vuisten uiteen spatte. 
Beide ploegen groeiden geen moment in de 
wedstrijd. Onze keeper Eise Tolsma volgde 
werkeloos in zijn doel de zeer matige ver-
toning. Het niveau stond in schril contrast 
met de laatste bekerwedstrijd van vorige 
week, toen de blauwhemden de sterren van 
de hemel speelden.
Na de thee bracht Bart Jonckers een corner 

van links heel mooi voor het doel, maar 
niemand reageerde attent. Even later gaf 
Lars een fraaie voorzet op Remco Goote in 
vrije positie voor het doel van Houtigehage, 
maar helaas. Remco speelde vandaag een 
ongelukkige wedstrijd. De thuisploeg zette 
vervolgens wel meer druk, zonder kansen 
te creëren. In de staart van de wedstrijd 
stak plotseling toch nog het meeste gevaar. 
Een snoeihard afstandsschot van de Houti-
gehaagsters verdween nog rakelings over 
de doellat, terwijl Sander Hoekstra in de 
allerlaatste minuut zijn doelpoging op de 
doelpaal zag stranden. Nee, deze matige 
wedstrijd verdiende geen winnaar en de 
supporters keerden teleurgesteld huis-
waarts.

Blue Boys

Youngsters helpen blue boys aan overwin-
ning.
Nij Beets: 30-9-2018.
Door Fokke Veenstra.
Wispolia was voor Blue Boys niet helemaal 
een onbekende, want de Nij Beetsters 
hadden na de vakantie al een keer in een 
oefenpotje met 0-3 gewonnen. De eerste 
helft domineerde Blue Boys het spel. Uit 
een corner kopte Bart Jonckers in de 10e 
minuut de bal op de paal. Ook linksvoor 
Minne Dekker stelde hun keeper met een 
snoeihard schot vanaf rechts op de proef; 
even later gevolgd door een snoeihard vrije 
trap van aanvoerder Norwin Piet. De keeper 
hield stand. De openingstreffer liet wel erg 
lang op zich wachten. Een doorbraak van de 
sprankelend voetballende Minne, had een 
beter lot verdiend. Minne stond in ideale 

scoringspositie, maar gaf een assist op spits 
Hidde van Linde, die werd geblokt door een 
verdediger. De enorme inzet van de blauw-
hemden werd helaas niet beloond.
Na de thee hetzelfde spelbeeld. In een 
scrimmage voor het doel van Wispolia kreeg 
Minne een enorme scoringskans, maar hun 
goalie liet zich nog steeds niet verrassen. 
Nee, het was Jesse Machiela, die net bij de 
selectie komt kijken, die de openingstreffer 
liet aantekenen. Met een lobbal passeerde 
hij de ver voor zijn doel staande keeper, 1-0. 
Wispolia ging hierna in de aanval, maar 
bracht keeper Eise Tolsma niet in de proble-
men. In de 80-ste minuut verzond Minne al 
weer een fraaie assist op Mart Wouda, die 
de goalie van Wispolia weer met een lobbal 
verraste, 2-0. De blauwhemden hadden ver-
schrikkelijk veel kansen nodig om eindelijk 
de volle winst binnen te halen. 
 

Blue Boys
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Wat gebeurt er?
Laatst stopte bij ons tegenover een auto. Het 
was een gewoon modelletje en was verder 
totaal niet opvallend. De bestuurder stapte 
uit en liep naar de achterkant en opende 
daar de achterklep. Hij haalde er een lang 
ding uit en toen schrok ik wel even. ‘Straks is 
het een antenne en zit er onder de motorkap 
allerlei hightech apparatuur gemonteerd’, 
was mijn gedachte. Bijna had ik de telefoon 
al in de hand om de politie te bellen dat de 
computerhackers nu in het noorden zaten.
Een domme gedachte natuurlijk, want wat 
zouden Russische spionnen of spionnen uit 
welk ander land moeten met mijn compu-
ter. Daar zal voor hen niet veel interessants 
te vinden zijn of ze zouden ‘Het laatste 
woord’ van de afgelopen jaren nog moeten 
willen lezen.
Wat dat betreft hoef ik niet bang te zijn 
voor een spectaculaire hack.

Gevolgen
Toch kunnen de verhalen over spionnen, die 
op zo’n manier proberen bij gevoelige in-
formatie te komen op ministeries of andere 
overheidsdiensten, wel gevolgen hebben. Op 
dat gebied gebeurt er bovendien meer dan 
wij denken en niet iedere spion laat zich zo 
makkelijk pakken als de Russische spionnen 
in april. Spionage klinkt altijd spannend en 
als kind is het een leuk spelletje. Spionnetje 
spelen en stiekem kijken wat anderen doen. 
Meestal niet heel bijzonder, dus zo’n spelle-
tje verveelt snel. 
Dat is in het echt niet zo en het kan grote 
gevolgen hebben. Niet alleen door de even-
tuele gegevens die gestolen worden, maar 
het kan vooral het wantrouwen voeden. De 
verhoudingen tussen landen verslechtert, 
omdat je niet weet wat het andere land 
achter jouw rug doet. Tegelijk kan het zelfs 

verder gaan en kun je 
helemaal wantrouwig 
worden. Ga je overal iets 
achter zoeken.
Het klinkt misschien 
overdreven, maar toch is 
er het risico dat het wan-
trouwen groeit. Dat zou vreselijk zijn, want 
wantrouwen vergiftigt de samenleving en 
helaas is er al zoveel wantrouwen.

Geloof
Dat wantrouwen is een lastig gevoel en 
slecht te bestrijden. Wat tegenover wan-
trouwen helpt is geloof. Dat klinkt misschien 
vreemd, maar het woord geloof is uiteinde-
lijk een vertaling van het Griekse woord dat 
eigenlijk vertrouwen betekent. Vertrouwen 
in de ander, waarbij de Bijbel in eerste in-
stantie aan God denkt, daar gaat het om. 
De liefde is dan van doorslaggevend belang, 
dat je namelijk niet het slechte achter de 
dingen ziet of zoekt. Niet overal lopen spi-
onnen rond of mensen met slechte bedoe-
lingen. Het mooie en goede in mensen en 
de wereld opzoeken en daaruit vertrouwen 
opbouwen. Vertrouwen dat niet het kwade 
en slechte het laatste woord heeft. Soms is 
dat lastig genoeg, maar op zoek gaan naar 
liefde en het goede is van levensbelang, 
want daarop kun je vertrouwen opbouwen. 
Vertrouwen dat zo nodig is in het leven. 
In ieder geval geloof ik dat als er een auto 
bij het kanaal stopt het vast en zeker gaat 
om iemand die doet aan ‘vissen’ en niet aan 
‘phishing’.   

Ds. Jaap Vlasblom

Het laatste woord Gezien in Nij Beets

Town of Saints tijdens Skimerjun.... (foto Paul Roorda).
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