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Geluk met de Friezen 

Hoe meer welvaart hoe gelukkiger. Dat 
denken alle planbureaus, maar wij Friezen 
weten wel beter. Gemiddeld blijken wij de 
gelukkigste mensen van Nederland. Terwijl 
we minder verdienen en minder welvarend 
zijn dan de gemiddelde Nederlander. Dat 
levert slapeloze nachten op voor de planbu-
reaus en hun statistieken. Minder geschoold, 
lagere verdiensten, een haperende gezond-
heid, minder welvarend en toch gelukkiger? 
Eigenlijk kan dat helemaal niet, vinden ze. 
We zouden als Friezen vrijwel onderaan het 
gelukslijstje moeten bungelen, maar we 
staan bovenaan! Daarmee hebben we ra-
deloze statistici flink op het verkeerde been 
gezet. Hun lijstjes kloppen niet en dat is het 
ergste wat een planbureau kan overkomen. 
Daarom vragen ze onze hulp om mee te 
denken over een verklaring voor deze Friese 
tegenstelling. Daar voldoen we –weliswaar 
‘mei skrabjende harsens’ - graag aan en 
komen uiteindelijk tot deze verklaring:
•	 Wat was vandaag de zonsondergang 

prachtig; onwerkelijk, zoveel kleuren! 
•	 En heb je die vluchten ganzen gezien? 

Wat een plaatje!
•	  Onze buurvrouw belde vanmorgen: 

we kunnen zo maar een emmer appels 
halen! Zullen we wat eitjes voor haar 
meenemen?

•	  Als we met onze buurt bijeen zijn, vertel-
len we om de beurt iets over ons werk; zo 
leren we elkaar beter kennen. 

•	  Hoe een Blue Boys-trainer liefdevol een 
avond bij een aangereden otter kan zit-
ten…… 

•	  Aukje en Watze wonen als tevreden 
mensen in hun pas geïsoleerde woning.

•	  Bezoekers vertellen we graag over Frys-
lân, kun je dat ‘trots’ noemen?

•	  Friese Mexicaan Teun heeft het naar de 
zin bij de Postma’s en bij SC Heerenveen.

•	  Twintig verschillende mensen zitten 
buiten rond een vlammend vuur; de 
muziek vrolijk, de gesprekken zinvol en 
de sfeer heel aangenaam; iemand zegt: 
Hier draait het eigenlijk allemaal om……

En misschien rest er nog iets in onze veenbo-
dem en ons collectieve geheugen  dat dateert 
uit de eerste helft van de vorige eeuw toen 
prof. dr. Jan Rudolph Slotemaker de Bruïne 
(1869 – 1941) predikant was, fervent voor-
vechter voor de arbeidersvakbeweging en 
drie keer minister. Deze opvallende man met 
zijn lange baard, naar wie in onze omgeving 
straten en boerderijen werden genoemd, 
deed van zich spreken omdat zijn levens-
motto was dat ‘de mensch meer waard is 
dan geld’ en dat ‘samenbinding, solidariteit, 
gerechtigheid en erbarmen tot de belangrijk-
ste waarden des levens’ behoren. 

De woorden worden sleets, maar noemen we 
dat tegenwoordig niet ‘wolwêzen en miens-
kip’? Daar worden we gelukkig van.

Hester Dijkstra

Bij het samenstellen van de Nijs Beetster 
misten we dit keer onze eindredacteur Bart 
Ledegang. Hij lag kort in het ziekenhuis, 
maar is nu – als gelukkige Fries - weer thuis. 
We maken voor de volgende Nijs Beetster 
graag weer gebruik van zijn kennis, kunde 
en vaardige pen.

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 10 januari bij Tine

We hanteren de volgende regels met betrekking tot de kopij:

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

doe maar een wens....  (foto Frans Staats).

De Nijs Beetster online 

op www.nijbeets.info
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wenst iedereen:

.....in noflike kryst en in lokkich 
nijjier! / ....een fijne kerst en 
een gelukkig nieuwjaar! / ....
merry christmas and a happy 

new year!

2019

wenst alle dorpsgenoten
Gezegende Kerstdagen

en een
Voorspoedig 2019

De Protestantse 
Gemeente

van 
“De Doarpstsjerke”

 

 

 

        Acupunctuur- en Homeopathiepraktijk Friesland   

         wenst u 
   Gezellige Kerstdagen en een gezond 2019 

                 (Van 25 december t.m. 4 januari is de praktijk beperkt geopend. 
       Meer informatie vindt u op het antwoordapparaat van de praktijk.)

Een
gezond 

2019

 namens alle medewerkers 
van de huisartsenpraktijk 

“ De Hoek”

Swynswei 2  9245 HE  Nij Beets  Tel. 0512-460022
                   verkoop@bpgvandermeulen.nl

www.bpgvandermeulen.nl

wenst u prettige feestdagen

en een
voorspoedig nieuwjaar

Wenst iedereen 
een goed en 

gezond 2019 toe

De bern, de âlders en it team
      fan KBS De Arke   

winskje jim goeie Krystdagen 
en folle lok en seine yn 2019

Wij wensen iedereen een 
schitterend, sprankelend en 
boeiend museumjaar toe.

Bestuur en vrijwilligers van 
Openluchtmuseum It Damshûs

Wenst u prettige feestdagen,
   en een voorspoedig 2019 Wenst u prettige feestdagen en 

een voorspoedig 2019

ST. FREONEN FAN ’T  DAMSHûS

wenst iedereen een 
voorspoedig en gezond 2019

Sjouke en Hinke de Groot 
(Prikkewei 6) wensen hierbij iedereen 

in Nij Beets fi jne kerstdagen , en 
een gezond en gezegend 2019 toe.

De redactie van de Nijs Beetster wenst
 zijn lezers fi jne feestdagen 

en een informatief 2019
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Wenst een ieder
Gezegende Kerstdagen

en een
Gelukkig Nieuwjaar

wenst iedereen:

.....in noflike kryst en in lokkich 
nijjier! / ....een fijne kerst en 
een gelukkig nieuwjaar! / ....
merry christmas and a happy 

new year!

Beste wensen voor het nieuwe jaar
met lente hoop
zomerse warmte
herfst geluk
winterse geborgenheid

Franke en Siepie 

Op de drempel van het nieuwe jaar 
danken wij u hartelijk voor het in 
ons gestelde vertrouwen en het 
prettige contact. 

Graag wensen wij u sfeervolle 
kerstdagen en een gelukkig 
nieuwjaar waarin wij hopen u nog 
vaak van dienst te mogen zijn.

Lekker Makkelijk Nij Beets

Fam. Fennema en medewerkers

Krigel wenst u een goed en energiek 2019 toe

	

Een	lange,	vriendelijke	16-jarige	jongeman	
zit	in	huize	Postma	aan	de	Kanaelwei-
Noard	aan	de	keukentafel.	Een	uitnodigend	
schaaltje	koekjes	voor	zich	en	klaar	voor	een	
gesprekje.	Ja,	het	moest	wel	even	gevraagd	
worden	bij	‘Heerenveen’,	maar	het	mag.	En	
Teun	vertelt	graag	over	z’n	grote	passie,	het	
voetballen.	‘Toen	ik	anderhalf	jaar	oud	was	
trapte	ik	al	ballen	tegen	een	muur	en	op	
2-jarige	leeftijd	mocht	ik	meespelen	bij	m’n	
oudere	broer’.

Blue Boys
Teun	(‘wil	je	echt	m’n	hele	naam	weten?’)	
heet	offi		cieel	Teun	Sebastian	Angel	Wilke	
Braams,	want	in	Mexico	mag	je	de	ach-
ternamen	van	vader	en	moeder	allebei	
gebruiken.	Hij	werd	geboren	in	Queretaro,	
zijn	ouders	hebben	de	Nederlandse	nationa-
liteit	en	z’n	grootouders	Ans	en	Henk	Wilke,	
wonen	aan	de	Klusewei	(De	Veenhoop).	
Daar	woonde	het	Mexicaanse	gezin	in	2010	
ook	een	poos	en	in	die	periode	maakte	Teun	
kennis	met	Nij	Beets,	de	Jasker	en	Blue	Boys.	
‘Samen	met	Jens	speelde	ik	daar.	Het	ging	
heel	goed.	We	konden	kampioen	worden,	
maar	jammer	genoeg	ging	ik	terug	naar	
Mexico	en	toen	verloor	Blue	Boys	twee	da-
gen	later	de	kampioenswedstrijd’.	In	Mexico	
pakte	Teun	z’n	favoriete	sport	natuurlijk	
meteen	weer	op	en	sinds	z’n	elfde	speelde	
hij	bij	de	lokale	profclub	FC	Queretaro.	

Dolblij
Om	in	Nederland	de	jeugdopleiding	bij	een	
profclub	te	kunnen	volgen	moest	Teun	aan	

de	hand	van	videomateriaal	zijn	kunnen	
presenteren	en	een	praktijkstage	volgen.	
Maar	voor	een	internationale	transfer	moet	
je	eerst	16	jaar	oud	zijn.	Om	maar	geen	
tijd	te	verliezen	vierde	hij	z’n	verjaardag	in	
Nederland.	Als	dolblije	16-jarige	kreeg	Teun	
vervolgens	de	kans	om	bij	SC	Heerenveen	
zijn	kunnen	te	tonen,	zowel	op	video	als	in	
de	praktijk.	‘Ik	moest	bovendien	een	toe-
latingsexamen	doen	om	te	kijken	in	welke	
klas	ik	bij	OSG	Sevenwolden	kon	instromen,	

‘Je moet het echt, echt, echt willen…..’
Mexicaan Teun Wilke op weg naar prof-voetballer SC Heerenveen
Door Hester Dijkstra

Teun is geboren in Mexico (Queretaro), woont in een gastgezin in Nij Beets en combineert zijn 
contract bij de jeugdopleiding SC Heerenveen met de Havo-opleiding bij OSG Sevenwolden. 
‘Het is hard werken, maar dit is wat ik graag wil’. 

‘ Ik ben echt in een top-gezin terecht gekomen’.  
(foto Wobbe de Vries).
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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*

maar	dat	is	goed	gegaan’.	In	Mexico	bezocht	
Teun	de	internationale	school,	in	Heeren-
veen	kon	hij	instromen	in	Havo	4	van	de	
LOOT-school,	de	afdeling	voor	topsportta-
lenten.	‘Het	rooster	wordt	dan	aangepast	op	
de	dagelijkse	trainingsschema’s’,	legt	Teun	
uit.

Stom spelletje
Maar	voordat	het	zover	was	werd	er	onder-
handeld	door	FC	Queretaro	en	SC	Heeren-
veen,	want	zelfs	als	het	gaat	om	een	trans-
fer	van	een	16-jarige	moeten	de	afspraken	
worden	voorgelegd	aan	de	FIFA.	Teun	kon	
daarom	de	eerste	vijf	wedstrijden	niet	mee-
spelen,	maar	die	periode	is	nu	achter	de	rug.	
‘Ik	heb	wel	wat	last	van	blessures	gehad,	dat	
heeft	te	maken	met	een	groeispurt,	maar	
daar	wordt	bij	Heerenveen	goed	op	gelet.	
De	medische	begeleiding	is	prima,	er	zijn	fy-
siotherapeuten	en	andere	deskundigen	die	
ons	helpen’.	Trainer	van	de	jeugdopleiding	
B1	is	Wilco	Hellinga	en	dat	bevalt	Teun	goed:	
‘Er	wordt	kort	en	intensief	getraind	met	de	
focus	op	de	fi	jne	techniek.	We	krijgen	ook	
krachttrainingen	en	allerlei	lessen	die	ons	
verder	helpen:	mediatraining,	mentale	trai-
ning,	voeding	en	gezondheid,	psychologie.	
Soms	denk	je	eerst:	wat	een	stom	spelletje!	
Maar	achteraf	blijkt	het	heel	goed	te	zijn	
voor	je	persoonlijke	ontwikkeling.	Het	moet	
in	je	hoofd	ook	goed	zitten,	niet	alleen	in	je	
benen.’	In	Heerenveen	is	hij	‘het	Mexicaan-
tje’	te	midden	van	een	internationaal	gezel-
schap	uit	onder	meer	IJsland,	Polen,	Nigeria,	
Ghana,	Marokko.	De	combinatie	van	studie	
en	topsport	vraagt	een	stevige	discipline.	‘Er	
wordt	in	ons	geïnvesteerd,	alles	wordt	door	
de	club	betaald	en	dat	schept	natuurlijk	
verplichtingen.	We	worden	dan	ook	elk	jaar	
beoordeeld:	‘Mag	ik	in	de	selectie	blijven	of	
lig	ik	eruit’.	Hij	verwacht	in	ieder	geval	drie	
jaar	bij	SC	Heerenveen	te	kunnen	blijven.

Topgezin
Teun	voelt	zich	nu	op	z’n	gemak	in	Nij	Beets.	
Sinds	augustus	woont	hij	in	het	bevriende	
gezin	van	Anko	en	Esther	Postma.	Hij	kan	
het	goed	vinden	met	z’n	tijdelijke	broers	
en	zusje,	kent	bovendien	Douwe	en	José	
goed	en	heeft	Lekker	Makkelijk	ontdekt.	
’Eerst	heb	ik	wel	heimwee	gehad.	Mexico	
is	zo’n	prachtig	land	en	hier	is	alles	vlak….	‘	
Hij	moest	wennen	aan	de	mensen	‘want	in	
Mexico	treedt	iedereen	je	met	een	glimlach	
tegemoet	en	hier	zijn	mensen	afwachten-
der’.	Bovendien	is	er	een	verschil	in	manie-
ren.	‘Daar	helpt	Anko	me	mee.	Als	ik	iets	zeg	
of	doe	wat	beter	anders	kan	dan	wijst	Anko	
me	daarop.	Ik	ben	echt	in	een	top-gezin	
terecht	gekomen’.		

Voor	de	Kerst	gaat	Teun	bij	z’n	ouders	op	be-
zoek	in	Mexico.	Die	hebben	het	rustiger	ge-
kregen,	want	ook	de	oudste	zoon	is	verhuisd	
om	aan	een	topsport-carrière	(in	American	
Football)	te	werken.	‘We	hebben	het	er	voor	
over’,	zegt	Teun	bescheiden.	‘Maar	je	moet	
het	echt,	echt,	echt	willen,	want	gemakkelijk	
is	het	niet’.

“t Kiemke 7 Gorredijk 0513-460518 
WWW.JOHANHOEN.NL 
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Ze	wonen	al	45	jaar	in	Nij	Beets	en	komen	
beiden	uit	het	onderwijs.	Nu	vullen	vrij-
willigerswerk	en	pake/beppedagen	hun	
weken.	Toen	ze	de	woning	aan	de	Van	der	
Brugghenstrjitte	betrokken,	was	die	nog	
vrij	nieuw.	‘Het	huis	kwam	bij	de	baan’,	
vertelt	Watze,	‘het	was	de	woning	van	‘het	
hoofd	der	school’,	maar	die	woonde	elders’.	
De	huur	bedroeg	148	gulden	per	maand;	
later	konden	ze	de	woning	van	de	gemeente	
kopen.	

Siichgatten
Zoals	in	de	meeste	woningen	zorgde	de	‘lo-
kale	verwarming’	’s	winters	voor	een	redelij-
ke	temperatuur.	Gaskachels	en	muurkachels	
door	het	hele	huis	en	elektrische	elemen-
ten	om	onder	meer	het	toilet	vorstvrij	te	
houden.	Totdat	15	jaar	geleden	de	overstap	
volgde	naar	centrale	verwarming	met	een	
CV-ketel	in	de	bijkeuken	en	radiatoren	door	
de	hele	woning.	‘Dat	wie	och	sa	nofl	ik,	it	hûs	
wie	droeger	en	de	enerzjykosten	hast	gelyk’,	
weet	Aukje.	Bij	de	aankoop	van	de	woning,	
zo’n	dertig	jaar	geleden,	was	er	beneden	
al	thermopane	beglazing	geplaatst,	dus	
toen	het	echtpaar	vorig	jaar	fi	losofeerde	
over	toekomst	en	ouder	worden,	zagen	ze	
geen	enkele	noodzaak	om	voor	de	woning	
opnieuw	in	de	buidel	te	tasten.	‘Hjir	en	dêr	
moest	wol	wat	oan	it	hûs	gebeure;	der	wie-
ne	in	pear	siichgatten	en	op’e	bank	krigen	
we	in	kâlde	nekke	as	it	hurd	waaide….	Mar	
och,	ús	gasferbrûk	wie	net	ekstra	heech,	dus	
wy	tochten	dat	it	ús	tiid	wol	duorje	koe’,	vat	
Watze	het	echtelijke	gesprek	samen.

Omslag
Nog	steeds	klinkt	er	enige	verbazing	door	
in	de	woorden	van	Aukje	en	Watze	als	ze	
vertellen	hoe	ze	in	korte	tijd	volledig	anders	
gingen	denken.	Het	begon	precies	een	jaar	
geleden,	toen	Watze	in	de	aanloop	naar	

De omslag bij Aukje en Watze Stob: 
Zestig jaar oud en er warmpjes bij zitten!
Door Hester Dijkstra

Hun huis is zestig jaar oud, zelf zijn ze nog wat ouder. De warmtecamera en Krigel openden 
hun ogen. Nu zitten Watze en Aukje Stob er warmpjes bij. ‘Us hûs falt as in waarme tekken 
om ús hinne’.

‘in waarme tekken’   (foto Wobbe de Vries).
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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!

Kerst	meehielp	bij	de	verlichte	boot	in	het	
Polderhoofdkanaal.	Zonder	al	te	zeer	de	
milieuaspecten	te	benadrukken,	wees	Sipke	
Veltman	(Krigel)	op	het	grote	(vaak	onder-
schatte)	comfort	van	een	goed	geïsoleerd	
huis:	stiller,	behaaglijker,	zuiniger,	zonder	
een	deken	op	de	bank	en	dikke	sokken	aan	
de	voeten.	Dat	bracht	ook	bij	Aukje	een	
omslag	en	de	warmtecamera	van	buurman	
Arjen	deed	de	rest.	Zo	gebeurde	het	dat	ze	
in	zes	maanden	tijd	volledig	kantelden	van:	
‘It	kin	ús	tiid	wol	duorje’	naar	een	woning	
met	vloer-	en	muurisolatie,	gedichte	tocht-
gaten	en	HR-glas	met	plussen!		

Gezamenlijk
Met	nadruk	wijzen	Watze	en	Aukje	Stob	op	
de	waarde	van	de	info-avonden	die	begin	
2018	door	Krigel/Buurkracht	georganiseerd	
werden.	Geen	gladde	praters	die	eigen	
waar	aan	de	man	wilden	brengen,	maar	
hele	praktische,	onafh	 ankelijke	adviezen	
om	vooral	bij	de	basis	te	beginnen:	isolatie	
van	vloer,	spouw	en	dak	plus	aanpak	van	
de	beglazing.	Na	de	eerste	avond	werden	
groepjes	gevormd	(zonnepanelen,	warmte-
pompen,	isolatie)	omdat	de	belangstelling	
in	Nij	Beets	breed	was.	Watze	is	enthousiast	
over	de	groepsaanpak.	‘Dan	hoef	je	niet	al-
les	alleen	uit	te	zoeken,	je	verdeelt	de	taken	
en	wisselt	ervaringen	uit.	Dat	maakt	het	zo	
gemakkelijk!	Bovendien	kun	je	soms	korting	
bedingen	als	je	samen	aanvraagt’.	De	blik	
was	gericht	op	bedrijven	uit	de	omgeving.	
Voor	Aukje	en	Watze	waren	dat	Schuil	in	
Drachten,	DroCom	in	Akkrum	en	Freddy	
Mulder	in	Nij	Beets.	‘It	rûn	as	in	trein’.	Het	
30	jaar	oude	thermopane	werd	vervan-
gen	omdat	de	isolatiewaarde	daarvan	
was	gedaald	tot	het	peil	van	enkel	glas,	de	
kruipruimte	werd	voorzien	van	een	fl	inke	
laag	isolatiechips,	tochtgaten	werden	aan-
gepakt	en	de	spouwmuren	werden	gevuld.	
Het	isoleren	van	het	dak	werd	vooralsnog	

achterwege	gelaten	omdat	er	een	onver-
warmde	vliering	aanwezig	is.	Het	echtpaar	
Stob	heeft	zich	niet	voor	zonnepanelen	
aangemeld	omdat	daarvoor	de	stand	van	
hun	woning	niet	optimaal	is.	Ze	voelen	wel	
voor	deelname	in	een	groter	project	in	de	
buurt	en	gaan	zich	bovendien	aanmelden	
voor	energie	VanOns	om	jaarlijks	wat	voor	
het	eigen	dorp	te	kunnen	doen.

Enthousiast
Watze	Stob	zou	het	liefst	exact	bijhouden	
wat	ze	nu	besparen.	Betrouwbaar	vergelij-
kingsmateriaal	hebben	ze	nog	niet,	maar	de	
vraag	van	het	nutsbedrijf	(Is	er	een	reden	
voor	de	lagere	cijfers?)	zegt	genoeg.	Intus-
sen	is	Watze	ook	overgestapt	op	zoveel	
mogelijk	LED-verlichting	en	gebruikt	hij	
buiten	consequent	water	uit	de	regenbak.	
Zijn	conclusie:	’Sûnder	de	jûnen	fan	Krigel/
Buurkracht	wie	ús	tinken	net	sa	feroare.	Ik	
soe	tsjin	elkenien		sizze	wolle:	doch	it	as	it	
heal	kin,	want	jo	hûs	falt	jo	as	in	waarme	
tekken	om	de	lea!’

Inwoners	van	Nij	Beets	kunnen	dit	voor-
beeld	volgen.	Krigel	heeft	opnieuw	de	
warmtecamera	vastgelegd.	In	de	tweede	
helft	van	januari	plus	de	eerste	week	van	
februari	kunnen	warmtelekken,	siichgatten	
en	andere	vijanden	van	een	comfortabel	
huis	opgespoord	worden!	Wilt	u	daar	ge-
bruik	van	maken,	meld	het	via
	info@krigel.nl.	

www.krigel.nl
www.milieucentraal.nl
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Van Eedenstrjitte 7   
9245 HL Nij Beets   
T: (0512) 46 12 11   

www.pedicurehendrika.nl

Met	wat	extra	stoelen	erbij	paste	het	er	net	
in.	Bomvol	was	de	rechtszaal.	Met	mensen	
van	Vermilion,	de	Gemeente	en	de	pers,	be-
langstellenden	en	vooral	veel	aanhang	van	
de	Stichting	Tsjingas	en	omwonenden	van	
de	beoogde	gasboorlocatie	aan	de	Ripen	
in	Nij	Beets.	Donderdagochtend	13	decem-
ber	vond	daar	de	rechtszaak	plaats	tussen	
Gemeente	Opsterland	en	gasproducent	
Vermilion.	Voor	lag	de	vraag	of	Gemeente	
Opsterland	terecht	heeft	geweigerd	om	
een	omgevingsvergunning	te	verlenen	aan	
Vermilion.	Zonder	die	vergunning	kan	Ver-
milion	de	gasboorlocatie	niet	inrichten	en	
dus	niet	van	start	met	het	boren	naar	gas.	

Drie	rechters	zaten	de	zitting	voor.	Zij	gaven	
alle	partijen	ruimte	om	te	spreken,	ook	de	
omwonenden	en	de	Stichting	Tsjingas	die	
zich	als	derde	belanghebbenden	hadden	
gemeld	bij	de	Rechtbank.	De	geplande	90	
minuten	bleek	niet	voldoende.	Uiteindelijk	
duurde	de	zitting	bijna	drie	uur.	Uitgebreid	
werd	gesproken	over	of	de	inrichting	van	
een	gasboorlocatie	nu	wel	of	niet	leidt	tot	
een	tijdelijke	situatie,	of	wel	of	niet	sprake	
is	van	onevenredige	aantasting	van	land-
schappelijke	en	cultuurhistorische	waarden,	
of	het	College	nu	wel	of	niet	bevoegd	is	
om	de	vergunning	te	weigeren,	of	de	juiste	
procedure	wel	is	gevolgd	en	welke	belangen	
moeten	meegewogen	bij	de	besluitvor-
ming.	Vermilion	gaf	daarbij	herhaaldelijk	
aan	dat	het	tegengeluid	uit	de	maatschap-
pij	niet	onderdeel	mag	uitmaken	van	de	af-
weging.	De	aanwezige	LC-journalist	schreef	
hierover	het	volgende	in	de	krant	(14.12.18):	
“	Het	moet	slechts	om	ruimtelijke	belangen	
gaan”	aldus	advocaat	Olivier.	“	Dus	niet	om	
het	fi	nanciële	belang	van	Vermilion’	infor-
meerde	de	Rechtbank	plagerig.	Olivier:	‘	Dat	
is	een	goede	vraag’	.

Tegen	de	plannen	voor	een	proefb	 oring	
in	Nij	Beets	is	lokaal	veel	verzet.	Via	een	
enquête,	een	petitie	en	acties	voor	het	Ge-
meentehuis,	in	Den	Haag	en	in	Harlingen	is	
dit	keer	op	keer	duidelijk	gemaakt.	Nij	Beets	
staat	niet	alleen	in	dit	tegengeluid.		Moni-
que	Plantinga	van	Tsjingas:	“Vorig	jaar	werd	
Nij	Beets	in	de	rechtbank	nog	weggezet	als	
een	‘Gallisch	dorpje’.	Maar	er	zijn	verspreid	
over	het	land	heel	veel	mensen	in	dorpjes	
en	steden	die	het	klimaat	belangrijk	vin-
den.	Die	schade	aan	bodem,	natuur,	water,	
landschap	en	huizen	willen	voorkomen.	Die	
verantwoordelijkheid	willen	nemen	voor	
de	generaties	na	ons.	Van	Spijkenisse	en	
Waalwijk,	Utrecht	tot	Nij	Beets	en	de	Wad-
deneilanden,	op	steeds	meer	plaatsen	ver-
zetten	inwoners	en	lokale	overheden	zich	in	
juridische	procedures	tegen	de	gaswinning	
uit	kleine	gasvelden.	Het	draagvlak	voor	
nieuwe	of	meer	gaswinning	is	in	Nederland	
verdwenen.	”	

En	dat	bleek	dan	ook.	
Want	rond	12	uur	die	dag	bundelden	ruim	
100	inwoners	uit	‘	Gallische	dorpen’	in	
Nederland	op	het	plein	voor	de	rechtbank	
de	krachten	op	de	manifestatie	‘Afb	 ouw	is	
Geen	Opbouw’	.	Diverse	sprekers,	waaron-
der	Monique	Plantinga,	Fryslân-gedepu-
teerde	Michiel	Schrier	en	Marjan	Minnesma	
van	Urgenda	maakten	daar	een	vuist	tégen	
nieuwe	gasboringen	en	vóór	meer	duur-
zame	energie.	Onder	grote	aandacht	van	de	
landelijke	en	regionale	media.	

Over	6	weken	verwacht	de	rechtbank	uit-
spraak	te	doen.	

Verenigd verzet in rechtszaal en op manifestatie
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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 Geen Lekker Makkelijk maar Dag Winkel

Dat	is	vast	even	schrikken	als	u	boven-
staande	titel	leest,	maar	dat	is	niet	nodig.	
De	naam	Lekker	Makkelijk	gaat	wel	uit	het	
straatbeeld	verdwijnen.	Onze	groothan-
del,	van	Tol	Retail,	hanteerde	een	aantal	
formules	naast	elkaar	waaronder	Lekker	
Makkelijk,	RECRA,	SPRINGER	en	Dagwinkel.	
Nu	was	dat	wel	iets	te	veel	van	het	goede,	
en	daarom	is	besloten	om	de	naam	Lek-
ker	Makkelijk	te	laten	vervallen.	Vanaf	
half	januari	gaan	we	daarom	door	als	
Dagwinkel!	Wat	betekent	dat	nu	voor	u	als	
klant?	Eigenlijk	verandert	er	voor	u	niet	
veel,	wel	ondergaat	de	winkel,	met	name	
aan	de	buitenkant,	een	metamorfose.	De	
winkel	blijft	gewoon	open	tijdens	deze	
werkzaamheden	en	we	zullen	proberen	om	
de	overlast	tot	een	minimum	te	beperken.	
De	folder	krijgt	hiermee	ook	een	ander	
uiterlijk,	maar	zal	nog	steeds	messcherpe	
aanbiedingen	bevatten!	Daarnaast	willen	
we	ook	het	uiterlijk	van	de	broodafdeling	
aanpakken.	Dit	alles	zorgt	voor	een	frisse	
start	in	2019	en	we	hopen	een	ieder	te	mo-
gen	ontvangen	in	een	vernieuwde	winkel!		

Sinterklaas groots onthaald
Grootse	spanning	en	lang	wachten,	maar	
gelukkig…			Daar	kwam	Sint	dan	eindelijk	
toch	aanvaren	met	de	hoofdpiet	en	schip-
per.

Na	het	aanmeren	werd	Sinterklaas	warm	
verwelkomd	door	de	echte	Beetster-Burge-
meester	en	voerde	de	gymnastiekvereni-
ging	een	mooie	dansvoorstelling	op.
Intussen	kwamen	de	zoekgeraakte	pieten	
uit	alle	paadjes,	steegjes	en	schoorstenen	
ook	weer	tevoorschijn.
Daarna	werd	Sint	samen	met	de	hoofdpiet	
en	de	Burgemeester,	in	de	trouwkever	van	
Tuinstra	rondgereden	door	het	dorp.	De	rit	
eindigde	bij	’t	Trefpunt	waar	het	spektakel	
binnen	met	de	kleinsten	feestelijk	werd	
voortgezet.

John Otto hersteld vrijgelaten
Zo’n	maand	geleden	dacht	John	Blaauw,	de	
trainer	van	Blue	Boys,	keurig	op	tijd	naar	
huis	te	kunnen	rijden,	toen	hij	net	voorbij	
Pier’s	Hiem	een	aangereden	otter	ontdek-
te.	Hij	bleek	nog	in	leven.	‘Wat	een	prachtig	
beest’,	was	Blaauw’s	eerste	reactie!	Maar	
wat	doe	je	in	zo’n	geval?	John	heeft	de	
dierenambulance	gebeld	en	is	bij	de	otter	
gebleven	totdat	het	vervoer	arriveerde.	Dat	
wakende	uur	in	de	kou	was	niet	tevergeefs,	
want	in	de	Rietnymf	(educatief	natuur-
centrum	bij	Munnekeburen)	waar	ook	

Nijs Beetster Nijs

(foto Jessica Tuinstra)
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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

de	otteropvang	is	ondergebracht,	knapte	
het	beestje	zienderogen	op.	De	diagnose	
luidde:	een	hersenschudding	en	meer-
dere	kneuzingen,	misschien	een	whiplash.	
Inmiddels	is	John	Otto,	genoemd	naar	z’n	
weldoener,	gelukkig	zover	hersteld,	dat	hij	
op	13	december	weer	vrijgelaten	kon	wor-
den.	Over	deze	uitzetting,	ergens	tussen	
Akkrum	en	De	Veenhoop,	heeft	It	Fryske	
Gea	een	(erg	leuk)	fi	lmpje	geplaatst	op	hun	
site:	www.itfryskegea.nl.	

Tolsma’s gaven iedereen troef
De	belangstelling	voor	het	klaverjassen	op	
de	avond	van	24	november	was	weer	prima	
te	noemen.	Na	een	telefoontje	spoedde	
nummer	28	(bedankt	Jeen)	zich	rap	naar	de	
voetbalkantine	zodat	er	mooi	7	tafels	vol	
waren.
Ook	deze	keer	waren	er	weer	niet	veel	kaar-
ters	die	op	een	score	van	boven	de	5000	
punten	uitkwamen.	Eerste	met	5.293	pun-
ten	werd	Heine	Tolsma,	op	de	voet	gevolgd	
door	Wieger	Tolsma	met	5.277	punten.	
Jacob	Machiela	eindigde	als	derde	met	5.174	
punten,	vierde	werd	Leon	van	Kesteren	
met	5.065	punten	en	Hilbert	Hoekstra	sloot	

de	5000+rij	met	5.027	punten.
De	povere	3.783	punten	die	Willem	Land-
meter	deze	avond	vergaarde,	bleek	goed	
voor	de	Poedelprijs.

Jaarkalender 2019
Zoals	we	onderhand	gewend	zijn,	heeft	´de	
Freonen	fan	It	Damshûś 	ook	voor	volgend	
jaar	weer	een	jaarkalender	laten	maken.
Ook	als	altijd,	bestaat	de	kalender	voor	
2019	uit	mooie	foto ś,	met	oud	en	nieuw	en	
in	kleur.
De	afgelopen	tijd	zijn	de	vrijwilligers	langs	
de	deuren	geweest	om	zoveel	mogelijk	
kalenders	te	verkopen.	Maar	uiteraard	trof-
fen	ze	niet	iedereen	thuis.
Mocht	u	toch	nog	graag	een	kalender	wil-
len,	dat	is	mogelijk.	U	kunt	hem	bestellen	
bij	Franke	Kooijker,	één	telefoontje	(461221)	
en	hij	wordt	thuisbezorgd!
Ook	zal	er	in	de	laatste	week	van	december	
een	stapeltje	kalenders	in	de	Lekker	Mak-
kelijk	liggen	zodat	u	hem	op	de	valreep	nog	
op	de	kop	kunt	tikken.	De	verkoopprijs	is	5	
euro.

Leerlingen van De Jasker en De Arke voor 
het goede doel op de kerstmarkt.   																																																						
Beide	scholen	waren		8	december	ook	van	
de	partij	op	de	kerstmarkt	in	‘t	Trefpunt.
De	kinderen	van	groep	1	t/m	4	van	De	
Jasker	hadden	op	school	kerstkransjes	
gemaakt	van	klei	en	deze	versierd	met	glit-
ters.	De	kinderen	van	groep	5	t/m	8	hadden	
kopjes	versierd,	hier	zat	een	vetbol	in	zodat	
je	de	kopjes	buiten	in	de	boom	kunt	han-
gen	voor	de	vogels.	Het	goede	doel	waar	de	
Jasker	voor	stond,	is	de	VOKK	(Vereniging	
Ouders	Kinder	Kanker).	Deze	vereniging	
steunt	gezinnen	van	een	kind	met	kanker.
In	totaal	hebben	de	kinderen	230	euro	

Nijs Beetster Nijs
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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

opgehaald	voor	de	VOKK.	Een	heel	mooi	
bedrag!	Iedereen	die	geholpen	heeft	of	een	
bedrag	gedoneerd	heeft,	wordt	hartelijk	
bedankt.
Dit	schooljaar	kunnen	alle	leerlingen	van	
De	Arke	met	het	zendingsgeld	sparen	voor	
Stichting	Kenia	Support.	Het	weeshuis	
“Lioness	Cubs	home“	is	van	deze	stichting.	
Dit	betreft	kinderen	zonder	ouders	die	in	
armoede	leven.	
Dorpsgenoot	Ankie	van	Houten	zit	in	dit	
project.	Zij	heeft	in	de	klassen	op	school	
verteld	over	het	weeshuis	waar	zij	jaarlijks	
naar	toegaat.	
Voor	meer	informatie	over	dit	project,	kijkt	
u	op:	keniasupport.nl/lioness-cubs-home.
De	leerlingen	van	groep	7	en	8	mochten	
voor	het	goede	doel	in	de	kraam	op	de	
kerstmarkt	staan.	Kerststerren,	uilen-	en	
kribbehangers,	potjes,	kerststukjes	op	
boomschijf	en	cupcakes	werden	versierd	

en	ingepakt.	Per	toerbeurt		konden	de	
leerlingen	hun	verkoopwaren	presenteren.	
Dit	deden	ze	fanatiek	en	de	verkochte	waar	
werd	keurig	bijgehouden.	De	leerlingen	
hebben	hierbij	ondernemerschap	en	sa-
menwerking	getoond.	
Ook	kon	er	geraden	worden	hoeveel	
snoepjes	er	in	een	pot	zaten.	Het	goede	
antwoord	moest	zijn	355.	Pieter	en	Vogel	
Kooi	zaten	er	met	hun	351	slechts	4	naast.	
De	prijs,	de	snoeppot	zelf,	werd	na	de	kerst-
markt	thuisbezorgd	door	Peke	Hoekstra.
In	totaal	werden	er	166	producten	ver-
kocht,	er	werd	47	keer	geraden	en	er	werd		
5	keer	gedoneerd.	De	totale	opbrengst		
voor	Kenia	kwam	hiermee	op	163,35	euro.	
Ook	een	heel	mooi	bedrag!	Namens	de	
leerlingen	van	groep	7	en	8	wordt	een	ieder	
bedankt	voor	zijn/haar	bijdrage.	Hiermee		
kunnen	de	kinderen	van	het	weeshuis	wor-
den	gesteund.		

Nijs Beetster Nijs

Dinsdag	5	februari	2019
Lezing Energietransitie in It Damshûs.
Deze	lezing	wordt	gegeven	door	dr.	Jörg	
Gigler	(1967).
Dr.	Gigler	werkt	al	ruim	20	jaar	aan	het	
thema	duurzaamheid,	waarbij	de	focus	in	
de	laatste	12	jaar	op	de	interactie	tussen	
duurzaamheid	en	gas	ligt.	
Sinds	2013	is	hij	werkzaam	als	zelfstandig	
consultant	met	als	werkterrein	de	thema’s	
energie,	duurzaamheid	en	innovatie	
rondom	gas.	Momenteel	is	hij	directeur	
van	het	TKI	Gas.	
Hij	heeft	aan	de	Wageningen	Universiteit	
gestudeerd	(Landbouw-techniek).	In	2000	
heeft	hij	met	succes	zijn	promotieonder-

zoek	afgerond	op	het	thema	bio-energie.
Tijdens	de	lezing	geeft	hij	een	inkijk	in	de	
ontwikkeling	van	het	op	handen	zijnde	
klimaatakkoord.	Hij	belicht	daarbij	de	
manieren	waarop	we	de	energietransitie	
op	weg	naar	het	jaar	2050	kunnen	realise-
ren.	Vragen	zoals	welke	oplossingen	zijn	er,	
wanneer	kunnen	we	die	verwachten,	en	op	
welke	schaal	worden	die	toegepast,	passe-
ren	daarbij	de	revue.
Hoe	zorgen	we	ervoor	dat	onze	woningen,	
de	mobiliteit	en	onze	industrie	klimaat-
neutraal	worden?	Ook	zal	hij	de	rol	van	
duurzame	waterstof	toelichten.	
Tevens	zal	er	ruimte	voor	vragen	en	discus-
sie	zijn.

Wat is er te beleven?
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Jouw	Stijl	Haarmode	extra	geopend	voor	de	kerstdagen:	ma.avond,	di.,	
do.	en	vr.	van	9.00-17.00	uur,	za.	van	9-13.00	uur

Kinderkerstfeest	in	de	Doarpstsjerke;	17.00-18.00	uur

Jouw	Stijl	Haarmode	gesloten

Midwinterkunst	‘Te	Plak’	in	It	Damshûs;	14.00-21.00	uur
	
Oudjaarsfeest	iǹ t	Trefpunt;	01.00-05.00	uur

50+spelletjesmiddag	(oa	Rummikub,	Mens	erger	je	niet,	Scrabble)	in	‘t	
Trefpunt	);	14.00	uur	

Passage	in	de	Rank,	‘Grannies2Grannies’	mmv	mw.	Geertje	Jeeninga;	
19.45	uur		

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

Lezing	in	It	Damshûs	mmv	dr.Jorg	Gigler	(energietransitie,	hoe	pakken	
we	dat	aan	op	weg	naar	2050);19.30	uur

10	t/m	22	dec

zo.	23	dec

24	dec	t/m	5	jan			

vr.	28	en	
za.	29	dec
di.	1	jan.’19

wo.	16	jan

do.	17	jan

za.	19	jan

di.	5	feb	2019

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		 Da.	D.	van	der	Leij,	Tijnje,	Fryske	tsjinst

19.30	en		 Ds.	J.	Vlasblom,	kerstnachtdienst	
22.00	uur		 mmv	The	Joysingers	uit	Oenkerk

9.30	uur		 Ds.	J.	Vlasblom

9.30	uur		 Ds.	E.	Kronemeijer,	Beetsterzwaag

19.30	uur		 Ds.	J.	Vlasblom

10.30	uur		 Nieuwjaarsbijeenkomst	in	De	Rank,	
	 	 meditatie	verzorgd	door	dhr.	W.	Tolsma

9.30	uur		 Ds.	J.	Vlasblom
19.30	uur		 Ds.	J.	Vlasblom,	gespreksdienst

zo.	23	dec	

ma.	24	dec

di.	25	dec

zo.	30	dec

ma.	31	dec

di.	1	jan	2019

zo.	6	jan

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

 

Nieuwe oogst Appelsap 
uit eigen boomgaard! 

Vacuum verpakt zonder toevoegingen 
5 ltr.  € 8,95  |   3 ltr. € 6,95

Mail naar ellyhoogeveen@hetnet.nl 
of bel 06-46394445

Of  kom langs op de Ripen 11 
en koop vanuit de SapKast.

Sparstrjitte 5

8495 JV Aldeboarn

0566 632 377

Boerien&Boerel
ruimte om te leven
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Gezien in Nij BeetsHet Gangboord 35 in Drachten  T: 0512-820996  E: info@bouwdiensten.nl

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.

Brugt en Ineke Jonker  
Domela Nieuwenhuisweg 114  Nĳ  Beets

T: 0512 461900 - info@piershiem.nl - www.piershiem.nl

Feest in Pier’s Hiem?
kijk op onze website www.piershiem.nl

Wij wensen een ieder alvast 
prettige feestdagen en een goed 2019

Zondag 27 januari vanaf 16,00 uur stamppotten 
buffet. Reserveren is gewenst!

Maandag tot en met woensdag geopend voor 
gezelschappen vanaf 10 personen

Donderdag tot en met zaterdag geopend vanaf
16.00 uur. Keuken gesloten om 20.30 uur.

Zondag geopend vanaf 12.00 uur. 
Keuken gesloten om 20.30 uur.

Vanaf 31 december 2018 tot en met 9 januari 2019 
zijn wij gesloten.

Prikbord

Bedankt namens de sinterklaascommissie!
De	Sinterklaascommissie	Nij	Beets	wil	
iedereen	bedanken	die	dit	jaar	weer	heeft	
meegeholpen	aan	het	mogelijk	maken	van	
de	intocht	van	Sinterklaas	en	zijn	Pieten.	
De	pepernotenactie	was	een	groot	succes	
en	heeft	maar	liefst	€710,37	opgebracht!	Ie-
dereen	heel	erg	hartelijk	bedankt	voor	het	
kopen	en	opeten	van	de	pepernoten.	Spe-
ciale	dank	voor	alle	pepernotenverkopers	
die	hebben	meegeholpen	om	dit	mogelijk	
te	maken!
Verder	willen	wij	Sinterklaas,	alle	Pieten,	
de	gelegenheidsburgemeester,	DJ	Emsey,	
de	verkeersregelaars,	beveiligers	van	de	
waterkant,	schippers	van	de	praam,	fami-
lie	Vries,	familie	van	Houten,	familie	van	

der	Berg,	Gretha	Kramer,	Johan	Bijlsma,	
Dorpshuis	het	Trefpunt,	it	Skûlhoal,	de	Nijs	
Beetster,	Huisartsenpraktijk	de	Hoek,	ba-
sisscholen	de	Jasker	en	de	Arke	en	de	EHBO	
bedanken	voor	hun	hulp,	inzet	en	tijd.
Ook	aan	onze	oproep	voor	sponsoring	in	
de	vorm	van	materialen	of	een	gift	is	goed	
gehoor	gegeven.	Onze	dank	aan	alle	hier-
onder	genoemde	sponsoren.	Sponsoring	
van	de	intocht	blijft	belangrijk	voor	het	
behoud	van	de	intocht	in	het	dorp,	ook	
volgend	jaar	weer!
Wij	vinden	het	als	commissie	heel	erg	fi	jn	
dat	er	zoveel	hulp	beschikbaar	is	vanuit	het	
dorp,	dat	waarderen	wij	zeer!	Tot	volgend	
jaar!

rudolph de led nose reindeer...  ..  (foto Frans Staats).
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Nieuwjaarsborrel!
Uit de dorpsvisie: ‘Het is belangrijk om te kijken wat wij toeristen meer aan 

kunnen bieden, waar mogelijk in combinatie met de ondernemers in Nij Beets, 
zodat vaargasten hun boot (voor langere tijd) aanmeren in het kanaal, fietsers van de fiets 
stappen en mensen Nij Beets gaan opzoeken om te recreëren. Een groot deel van de 
mensen uit Nij Beets geven in de Dorpsspiegel aan dat het dorp meer toeristen zou mo-
gen aantrekken. Hier gaan wij met zijn allen de schouders onder zetten.’ 
(http://nijbeets.info/images/Downloads/website/Dorpsvisie_Nij_Beets_2018.pdf)
Wij nodigen alle ondernemers (evt. in de dop), stichtingen, verenigingen en betrokken 
inwoners die hier op wat voor manier dan ook over mee willen denken of aan mee willen 
werken, uit om op woensdag 16 januari om 20.00 uur in ‘t Trefpunt samen met ons op 
een mooi nieuw jaar 2019 te toosten!

De avond bestaat uit twee delen. In het eerste deel willen wij, onder het genot van een 
kop koffie, samen met u kijken naar wat er al is in het dorp en wat er zou moeten gebeu-
ren om Nij Beets nog beter op de kaart te zetten voor o.a. de toerist. Wij willen dit doen 
met een Kahoot discussie. Hiervoor vragen wij u indien mogelijk om uw mobiel of evt. een 
tablet of laptop mee te nemen. In ‘t Trefpunt is wifi aanwezig.
In het tweede deel willen wij samen toosten op 2019 en onder het genot van een hapje 
en een drankje gaan netwerken met elkaar. Kijken wat wij samen kunnen doen/voor elkaar 
kunnen betekenen en wat kan bijvoorbeeld een pr commissie doen. En… vooral ook gezel-
lig met elkaar kennismaken!

Graag voor vrijdag 11 januari 2019 doorgeven met hoeveel mensen jullie komen en voor 
welke onderneming, club, vereniging, stichting of als betrokken inwoner… bij 
pj.nauta@ziggo.nl .

Glasvezel
In de NijsBeetster van oktober schreven wij over de schep die wethouder Rob Jonkman 
symbolisch overhandigde aan de mensen van KabelNoord. Nu, twee maanden later, weten 
wij zeker dat de mensen in het buitengebied van Opsterland worden aangesloten op de 
glasvezel. Liefst 78,5 procent van de mensen uit het ‘witte’ gebied hebben zich aangemeld 
en dit is ruim voldoende. KabelNoord gaat de komende tijd bij deze 78,5 procent langs 
om te kijken waar de glasvezel het huis in moet. Ze hopen dan in het tweede kwartaal van 
2019 te beginnen met de daadwerkelijke aanleg, mits de winter een beetje meewerkt. (Dus 
graag de Elfstedentocht al in januari dit keer.) Wij zijn blij dat één van de wensen uit onze 
dorpsvisie 2018-2025 zo snel is gehaald. Wij danken hiervoor alle betrokken mensen die 
hebben meegeholpen om dit voor elkaar te krijgen. 

                                  Van Plaatselijk Belang Wegen
Er is hard gewerkt op verschillende plaatsen in Nij Beets. In de Prikkewei zijn de lange 
naden gedicht. In 2019 komt er nog een tweekleurige slijtlaag op, met een kantstrook van 
80 centimeter.
Ook ter hoogte van Pier’s Hiem is de t-splitsing veranderd. Door visuele versmallingen, 
rood asfalt en meer bomen langs de weg wordt de snelheid afgeremd. De toegestane 
snelheid voor dit stuk is in het vervolg 60 kilometer per uur. De omgeving van de t-splitsing 
wordt binnenkort verfraaid met een mooi kunstwerk.
De wegen zijn door de zeer droge zomer op verschillende plaatsen verslechterd. De ge-
meente is druk aan het onderzoeken hoe de juiste maatregelen kunnen worden genomen. 
Op de Geawei worden half december nog drie plekken aangepakt en in 2019 wordt beke-
ken welke stukken nog meer voor herstel in aanmerking komen. 
Het opknappen van de Doarpsstrjitte wordt iets later dan wij hadden verwacht. Wij zijn nu 
in de afrondende fase wat betreft de voorbereidingen.
Op 20 december neemt Anna Sophie Vaartjes onze contactpersoon bij de gemeente Op-
sterland, afscheid. Jarenlang hebben wij contact met haar gehad over groen en wegen. Wij 
kregen altijd snel een antwoord en veel dingen werden via haar opgelost. Hiervoor heel 
veel dank.
Wanneer u een ‘klacht’ of melding heeft, dit graag zelf ook melden bij de gemeente via 
hun website www.opsterland.nl.

Een veilig thuis voor ieder kind

Geschreeuw.	Bas	(6	jaar)	duikt	ineen,	hij	
weet	het.	Het	is	weer	zover	dat	hij	de	schuld	
krijgt.	Een	klap	tegen	zijn	rug,	een	trap	
achterna	terwijl	hij	de	trap	oprent.	Weer	
zonder	eten	naar	bed.	Met	gebogen	hoofd	
de	volgende	dag	naar	school.	Niemand	die	
het	ziet	denkt	Bas.	Niemand	die	weet	wat	er	
thuis	gebeurt.
Buurvrouw	Iris	heeft	het	weer	gehoord.	Dat	
geschreeuw,	het	slaan	met	de	deuren.	De	
volgende	dag	ziet	ze	Bas	ineengedoken	over	
straat	lopen.	Iris	kan	dit	niet	langer	nege-
ren,	haar	onderbuikgevoel	zegt	dat	er	iets	
goed	mis	is.	Ze	besluit	te	bellen	met	Veilig	
Thuis	om	haar	vermoedens	te	delen	en	te	
vragen	wat	ze	kan	doen.	Na	haar	telefoon-
gesprek	voelt	Iris	zich	opgelucht.	Er	wordt	
eindelijk	iets	gedaan.	Na	een	tijdje	merkt	ze	

dat	er	hulpverleners	over	de	vloer	komen	bij	
haar	buren.	Haar	vermoedens	zijn	dus	juist	
geweest.	
Een	half	jaar	later	komt	ze	Bas	tegen	op	
straat.	Voor	het	eerst	durft	het	jongentje	
haar	gedag	te	zeggen.	Hij	lijkt	een	stuk	
vrolijker	dan	eerst.	Iris	weet	dat	het	thuis	bij	
Bas	thuis	beter	gaat,	want	het	geschreeuw	
wat	ze	regelmatig	hoorde	is	er	niet	meer.	
Iris	voelt	zich	opgelucht	en	is	blij	dat	ze	naar	
haar	onderbuikgevoel	heeft	geluisterd.	Ze	
heeft	het	verschil	gemaakt	voor	dit	jon-
gentje,	ze	heeft	er	mede	voor	gezorgd	dat	
dit	jongentje	weer	veilig	kan	opgroeien.	

Heeft	u	ook	vermoedens	van	kindermishan-
deling?	Vraag	advies	aan	Veilig	Thuis,	24	
uur	per	dag,	via	0800-2000.	
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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

Burgerinitiatief “Op de bres voor de bij.”

Friesland	is	de	groenste	provincie,	maar	
voor	de	wilde	bij	een	woestijn.	
Uit	een	overzichtskaart	van	Nederland	
blijkt	dat	Friesland	er	knalrood	uitspringt.	
Dit	betekent	dat	onze	provincie	het	voor	de	
(wilde)	bij	heel	slecht	doet.	Bijenlector	Arjen	
Strijkstra:	Friesland	is	het	putje	van	ons	
land.	De	verklaring	is	de	enorme	opper-
vlakte	aan	weidelanden	met	een	monocul-
tuur.	Hier	zijn	mensen	zich	nauwelijks	van	
bewust.	Ook	het	belang	van	de	bij	bij	onze	
voedselvoorziening.	Zonder	bevruchting	
krijg	je	geen	groente	en	fruit	meer.	85%	van	
de	bestuiving	vindt	plaats	door	honingbijen	
en	wilde	bijen	en	de	helft	van	de	360	soor-
ten	Nederlandse	bijen	staat	op	de	rode	lijst.	
Er	liggen	veel	rapporten	en	intentieverkla-
ringen	maar	er	gebeurt	nog	te	weinig.
Voor	Japke	Weij	uit	Beetsterzwaag	begon	
het	met	het	moederdagcadeautje	van	
haar	zoon,	een	pakketje	bloembollen	waar	
bijen	blij	van	worden.	“Dit	zette	me	aan	het	
denken,	ik	ging	mij	erin	verdiepen	en	het	
liet	me	niet	meer	los.	Het	gaat	ons	allemaal	
aan,	we	moeten	het	ook	zo	veel	mogelijk	
samen	oplossen.	Dit	kan	al	met	hele	simpele	
ingrepen.	Mijn	missie	is:	het	realiseren	van	
een	duurzaam	bijenlandschap	met	meer	
biodiversiteit.	Wat	ik	wil	bereiken	is	onder	
andere	meerdere	veldjes	en	in	tuinen	van	
inwoners	bloemen,	geschikt	voor	bijen,	het	

creëren	van	goede	nestelgelegenheid	en	
bloemrijke	bermen	in	en	rondom	Beetster-
zwaag.”
Ze	heeft	contacten	gelegd	met	de	scholen,	
instanties	die	ermee	te	maken	hebben	en	
bijenlector	Arjen	Strijkstra.	Je	moet	wel	de	
goede	dingen	doen	en	niet	opnieuw	het	
wiel	uit	gaan	vinden.	Mensen	blijken	nog	
weinig	te	weten.	Zo	is	de	hommel	de	bijen-
soort	die	er	het	slechtst	aan	toe	is.	Verder	is	
het	goed	om	te	weten	welke	bloemen	goed	
zijn.	Hortensia’s	hebben	geen	voeding,	paar-
denbloemen	juist	wel,	evenals	de	distel.	
Voor	wie	alvast	wil	beginnen	een	aantal	
tips	voor	bijen	in	de	tuin:
•	 meer	groen	en	minder	steen	geeft	meer	

bijen	en	gebruik	geen	gif
•	 er	moet	altijd	wat	bloeien,	vroeg,	laat,	

en	iets	er	tussen	in,	zodat	bijen	altijd	
iets	te	eten	hebben

•	 gebruik	natuurlijke	soorten,	aanslui-
tend	op	de	omliggende	natuur	en	land-
schap,	geen	gekweekte,	die	bevatten	
minder	voedsel	

•	 combineer	nestelgelegenheid	(zand-
heuvel	of	bijenhotel	op	het	zuiden)	met	
bloemen	in	de	buurt

Wilt	u	meedoen	of	meer	wil	weten	over	het	
project,	het	bijvriendelijk	inrichten	van	de	
tuin	en	een	voorbeeldtuin,	stuur	een	mailtje	
naar	jweij@hotmail.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

Kinderkerstfeest
Zondag 23 december 2018

17.00 – 18.00 uur
in de Doarpstsjerke

Iedereen is welkom !
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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  |    

Oliebollenactie Zwembad De Blauwe Kamp

Net	als	voorgaande	jaren	is	er	ook	dit	jaar	weer	een	oliebollenactie.	Met	de	vorige	acties	
hebben	we	materialen	aangeschaft,	is	schilderwerk	uitgevoerd	en	zijn	er	onderhoud-
swerkzaamheden	verricht.	In	2019	willen	we	graag	de	glijbaan	aanpakken	en	speelmate-
riaal	aanschaff	en.	Wij	vragen	jullie	om	de	bestellijst	ruimhartig	in	te	vullen.

• We	verzoeken	u	vriendelijk	om	de	bestellijst	bijtijds	in	te	vullen	en	gepast	geld	klaar	
te	leggen.	Het	geld	overmaken	mag	ook,	dat	kan	op	rekeningnummer	NL16RABO	
0306	4577	84	t.n.v.	Stichting	Zwembad	De	Blauwe	Kamp,	o.v.v.	Naam,	adres	en	bestell-
ing.	De	bestellijst	wordt	in	de	week	van	17	t/m	22	december	bij	u	opgehaald.	

• Wanneer	u	niet	thuis	bent	als	de	collectant	langs	komt,	doen	we	een	briefj	e	bij	u	in	
de	bus	waarop	het	adres	staat	waar	u	uw	bestelling	zelf	kunt	inleveren.	

• Uw	bestelling	wordt	vers	afgebakken	op	maandag	31	december	en	die	dag	tussen	
10.00	en	14.00	uur	bij	u	thuis	bezorgd.	

Bestelformulier	 	 	 	 	 	 	

…		…		…		..	X			 10	oliebollen	zonder	krenten	voor	€	7,-		 	 =	€	----------------

…		…		…		..	X			 10	oliebollen	met	krenten	voor	€	8,-		 	 =	€	----------------
	 	
…		…		…		..	X		 4	appelbeignets	voor	€	7,-		 	 	 =	€	----------------

	 	 Ik	doe	graag	een	donatie	 	 	 =	€	----------------

	 	 	 	 	 	 	 	 ---------------------

       totaal =	€	----------------

Naam:															------------------------------------------------------------------------------------

Adres:														-------------------------------------------------------------------------------------

Betaling:		 □	Contant	 	 □	Overgemaakt	per	bank

indien	u	een	handje	wilt	helpen	met	het	bezorgen	van	de	oliebollen	op	30	december,	dan	
kunt	u	zich	aanmelden	per	e-mail	via	deblauwekamp@gmail.com,	langskomen	op	de	Esk	5	
of	bellen	met	06-23236505.	Vele	handen	maken	licht	werk!	

Alvast	bedankt,
Het	bestuur	van	Zwembad	de	Blauwe	Kamp

✁
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Gezien in Nij Beets Gezien in Nij Beets

de intocht van Sinterklaas. (fotos Jessica Tuinstra).

en er was licht.....  (foto’s Pieter Nauta).

Want engelen bestaan niet maar vrouwen zoals jij
Die beheersen heel m’n leven en die passen echt bij mij
Ik heb vaak in gedachten hun kleine vleugeltjes gestreeld
Maar dat waren saaie nachten terwijl een vrouw zoals jij
Me nog nooit 1 minuut, terwijl een vrouw zoals jij
Me nog nooit 1 moment heeft verveeld
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Teleurstellend resultaat van Blue Boys tegen 
De Sweach.
Beetsterzwaag:	2-12-2018.
Door Fokke Veenstra.
Verrassend	was	ook	de	openingstreffer	van	
de	Sweach	na	een	storm	van	aanvallen	van	
de	blauwhemden.	Een	vrije	trap	van	de	Swe-
ach	vanaf	wel	30	m	werd	Blue	Boys	noodlot-
tig.	Het	snoeiharde	lage	schot	werd	licht	van	
richting	veranderd,	waardoor	keeper	Eise	
Tolsma	werd	verrast,	1-0.	Gelukkig	kwamen	
de	Nij	Beetsters	reeds	in	de	31e	minuut	op	
gelijke	hoogte.	Willem	Wietse	Kooi	verzond	
een	assist	op	de	vliegensvlugge	en	keihard	
werkende	Remco	Goote,	die	de	bal	met	een	
lobje	over	hun	keeper	in	het	doel	schoot,	1-1.	
Door	de	aanhoudende	motregen	werd	het	
speelveld	glad	en	toch	enigszins	moeilijk	
bespeelbaar.	Mislukte	slidings	zorgden	voor	
veel	blessureleed	en	oponthoud.

Na	de	rust	vergat	Blue	Boys	helaas		de	tal-
rijke	kansen	te	benutten.	Bovendien	stond	
er	bij	de	Sweachsters	een	goede	keeper	
onder	de	lat,	die	eigenlijk	nimmer	op	fouten	
viel	te	betrappen.	Onze	keeper	werd	nau-
welijks	op	de	proef	gesteld,	behalve	toen	
Sieger	Wouda	een	sliding	maakte	op	een	
Sweachster	aanvaller	in	het	strafschopge-
bied.	Dit	buitenkansje	(penalty)	lieten	onze	
gastheren	niet	liggen	en	scoorden	van	de	11	
m	in	de	touwen,	2-1.	Er	resteerden	nog	twin-
tig	minuten	om	de	schade	te	herstellen.	De	
Sweach	werd	nu	grotendeels	teruggedron-
gen	op	eigen	speelhelft.	De	achterstand	
tegen	de	Sweachsters	werd	niet	meer	weg-
gewerkt.	Zelfs	niet	toen	de	Swaech	na	een	
rode	kaart	(twee	keer	geel)	met	tien	man	
verder	moesten	spelen.	Na	het	laatste	fluit-
signaal	haalden	de	roodhemden	opgelucht	
adem	en	stormden	luid	juichend	naar	hun	
kleed	box.	De	blauwhemden	waren	diep	
teleurgesteld.		

Blue Boys

BlueBoys beslist wedstrijd tegen FFS al bin-
nen twee minuten
Nij	Beets:	9-12-2018.
Door Fokke Veenstra.
Ondanks	de	overvloedige	regenval	van	het	
laatste	etmaal	werd	het	speelveld	toch	nog	
goedgekeurd	door	scheidsrechter	Braaksma.	
Dit	is	eigenlijk	heel	bijzonder,	want	vorig	
seizoen		lag	de	competitie	begin	november	
al	stil.	Vandaag	speelden	de	blauwhemden	
tegen	de	nr.	12	Stobbegat	(FFS	uit	Vegelins-
oord)	van	onze	oud-trainer	Sjouke	de	Bos.	
Na	het	startsignaal	van	de	scheidsrechter	
zorgde	Norwin	Piet		voor	een	grote	verras-
sing	door	de	openingstreffer		in	de	touwen	
te	schieten,	1-0.	Volgens	mij	is	dit	nog	nooit	
vertoond	op	sportpark	De	Blauwe	Kamp.	De	
volgende	verrassing	lag	op	de	schoen	van	

Sander	Hoekstra,	die	meteen	na	de	aftrap	
van	FFS	de	bal	onderschepte,	de	keeper	pas-
seerde	en	de	2-0	liet	aantekenen.	Het	was	
dus	een	bliksemstart	van	de	blauwhemden.	
De	helft	van	de	toeschouwers	stond	nog	
niet	langs	de	lijnen	en	hebben	beide	doel-
punten	gemist.		Wie	dacht	dat	Blue	Boys	nu	
op	z’n	lauweren	ging	rusten	had	het	hele-
maal	mis.	Keeper	Eise	Tolsma	moest	toch	
ook	wel	aan	de	bak.	Het	snoeiharde	schot	
uit	de	vrije	trap	van	FFS	tikte	hij	vakkundig	
over	de	doellat.	De	ploeg	van	trainer		Sjouke	
de	Bos	wist	de	achterstand	nog	steeds	niet	
om	te	buigen.	Tien	minuten	voor	de	rust	
gooide	Remco	Goote,	die	in	goede	vorm	
verkeert,	de	wedstrijd	helemaal	op	slot.	Hij	
benutte	een	mooie	assist	van	Sander	Hoek-
stra	en	scoorde	eigenlijk	de	beslissende	tref-
fer,	3-0.	FFS	moest	zelfs	in	de	tweede	helft	
nog	met	10	man	verder	voetballen	toen	een	

Blue Boys

Blue boys geeft voetballes in Langweer
Langweer:	18-11-2018.
Door Fokke Veenstra.
Met	een	temperatuur	net	boven	het	vries-
punt	speelden	de	nr.	2	en	de	nr.	3	van	de	5e	
klasse	B	op	sportpark	’t	Tjillân	in	Langweer		
tegen	elkaar.	Blue	Boys	domineerde	vanaf	
de	start	van	de	wedstrijd.	Na	23	speelminu-
ten	verraste	Sander	Hoekstra	de	ver	uit	zijn	
doel	gekomen	keeper	van	Langweer.	Uit	een	
assist	van	Remco	Goote	scoorde	Sander	de	
verdiende	openingstreffer,	0-1.
Na	de	thee	hetzelfde	spelbeeld.	De	opval-
lend	hard	werkende	Lars	v.d.	Wolf	counterde	
plotseling	door	de	verdediging	van	Lang-
weer	met	in	zijn	kielzog	Remco	Goote,	die	

voor	het	doel	opdook.	Onmiskenbaar	scoor-
de	Remco	het	tweede	doelpunt,	2-0.	Dit	was	
tevens	zijn	25ste	doelpunt	in	zijn	voetbal-
carrière	bij	de	senioren	(gefeliciteerd,	bron	
Voetbal	Nederland).	In	de	slotfase	counterde	
Mart	Wouda	door	de	verdediging	en	loste	
een	schot	op	de	ver	uit	zijn	doel	komende	
keeper.	De	rebound	werd	onderschept	door	
de	attent	spelende	Martin	Lageveen,	die	de	
bal	onberispelijk	binnenschoot,	0-3.	Het	kei-
hard	werkende	Blue	Boys	trakteerde	zichzelf	
vandaag	op	een	dik	verdiende	overwinning.	
Jammer	dat	bijna	alle	vaste	toeschouwers	
uit	Nij	Beets	deze	wedstrijd	hebben	gemist.
Door	deze	overwinning	hebben	de	blauw-
hemden	nu	de	koppositie	van	Joure	overge-
nomen.	

Blue Boys

verdediger	een	grove	overtreding	maakte.	
Norwin	nam	de	vrije	trap	voor	zijn	rekening	
richting	het	doel.	De	keeper	had	de	bal	niet	
klem.	Remco	was	er	“als	de	kippen	bij”	en	
tekende	zijn	tweede	doelpunt	van	de	wed-

strijd	aan,	4-0.
De	overwinning	was	dik	verdiend,	want	
Blue	Boys	was	ondanks	de	gure	regenbuien	
de	bovenliggende	partij.

Gezien in Nij Beets

Afdeling Nij Beets was goed vertegenwoordigd tijdens de rechtszaak tussen Gemeente Opsterland en 
gasproducent Vermilion  (foto Tsjingas).
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Traditioneel eten met Kerst
Laatst ving ik een berichtje op waarin ge-
meld werd welke tradities er in Nederland 
zijn als het gaat om eten met de Kerst. 
Daarbij stond de kalkoen met stip op één. 
Dat verbaasde mij, want deze kersttraditie 
is dus echt helemaal aan mij voorbijgegaan. 
Zolang als ik mij kan herinneren, dan spreek 
inmiddels best over heel wat jaren, heb ik 
nog nooit kalkoen gegeten met Kerst. De rol-
lade is zeker een redelijk vast onderdeel van 
de Kerst, vroeger en nu, maar het gevogelte 
dus niet. Van heel lang geleden kan ik mij 
nog een Kerst heugen, dat mijn moeder iets 
anders klaar had gemaakt, maar dat was 
niet zo’n succes. Maar ja een gegeven haas 
mag je niet in de bek kijken. 
Misschien is het gebrek aan kalkoen, als het 
al een gebrek is, het gevolg van het feit dat 
het hier om tradities gaat. Tradities veran-
deren niet of langzaam en families, waar 
kalkoen werd en wordt gegeten zullen daar 
aan vasthouden, maar de liefhebbers van 
rollade zullen weer niet zo snel overstappen 
op kalkoen.

Andere Kersttradities
Wanneer het gaat om tradities met Kerst 
dan liggen die voor mij toch meer in de 
kerkelijke sfeer. De feestelijke kerstdiensten, 
het lezen van het geboorteverhaal van 
Jezus. Het zingen van bepaalde liederen, 
waar je als dominee natuurlijk een kleine 
voorsprong hebt, vanwege de inspraak in de 
opzet van de diensten.
Vroeger was er voor mij dan het kinder-
kerstfeest van de zondagschool. Een bijzon-
dere viering in de kerk, die werd afgesloten 
met chocolademelk en een kerstkransje. Bij 
het weggaan kreeg ieder kind een tasje met 
daarin doppinda’s, een sinaasappel en een 
boek. Het geven van een boek is een lange 

traditie, want het werd 
al gedaan lang voor ik 
geboren was en het ge-
beurt op veel plaatsen, 
zoals in Nij Beets, nog 
steeds.
Wel bedacht ik me dat 
het eigenlijk ook wel een opvallende traditie 
is, want in mijn jeugd was men in kerkelijke 
kringen helemaal niet voor cadeautjes. On-
der de kerstboom was geen plek voor pakjes, 
in onze kring trouwens ook niet voor een 
kerststal, maar bij het kinderkerstfeest kon 
een boek dus wel. 

Nieuwe traditie
Rond de Kerst zijn er veel tradities en in de 
loop van de jaren verandert er dan wel wat. 
Het gaat meestal niet snel, want een traditie 
is iets anders dan een modeverschijnsel. Ge-
lukkig is er rond Kerst altijd de nodige aan-
dacht voor de vrede. Dat komt natuurlijk uit 
het kerstverhaal, waar de engelen tegen de 
herders de geboorte van Jezus aankondigen 
en zingen van vrede op aarde voor alle men-
sen. Niets is zo belangrijk als die vrede onder 
de mensen, maar helaas zien we daar ook 
altijd weer zoveel misgaan.
Wat zou het mooi zijn als vrede de kersttra-
ditie zou worden, die werkelijk onveranderd 
door de jaren heen zou blijven. Niet als tijde-
lijke wapenstilstand tijdens de feestdagen, 
maar het hele jaar door. 
Kerst vertelt ons in ieder geval dat het begin 
er is!
      
Goede kerstdagen gewenst!

Ds. Jaap Vlasblom

Het laatste woord

 

Alle  
meiwurkers fan  
Notariskantoor  
Kooi winskje  
jo noflike  
krystdagen en  
alle goeds yn it 
nije jier. 
  
 

Folkertslân 68 

Beetsterzwaag 

T 0512 38 24 15 

E info@notariskooi.nl 

I www.notariskooi.nl 
 

Openingstijden: 

Maandag tot en met  
donderdag van: 
08:30 tot 17:00 uur 

Vrijdag van: 
08:30 tot 16:00 uur 

Op afspraak: 
Woensdag- en 
donderdagavond open. 
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