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Privacy

Voor u ligt alweer de laatste Nijs Beetster van 
dit seizoen. Een gevoel van opluchting maakt 
zich daarbij van mij meester. Niet omdat 
het de redactie de nodige pijn en moeite 
kostte om uw dorpskrant vol te krijgen, hoe-
wel de toegestuurde kopij wel beduidend 
minder was, maar omdat we zonder AVG-
kleerscheuren het jaar zijn doorgekomen. 
Want wat heeft ons land op zijn kop gestaan 
door de invoering van die privacywet. Voor 
hetzelfde geld hadden we een fikse claim aan 
de broek gekregen vanwege het plaatsen 
van foto’s zonder toestemming. Gelukkig 
gebruiken we in Nij Beets nog gewoon ons 
nuchtere verstand. Dat zouden we in het hele 
land moeten doen. Want zoals gewoonlijk 
gaan we weer enorm aan de haal met een 
Europese maatregel of wet. Op scholen wor-
den eeuwenoude klassenfoto’s verwijderd en 
ons kerkblad De Paadwizer mag niet zonder 
toestemming van zieken en andere mensen 
in nood berichten over hun situatie. Terwijl 
dat nou juist de kracht is van een kerkelijke 
gemeente: omzien naar elkaar. Zo gaat de lol 
er natuurlijk wel gauw af. 
De nieuwe AVG is vooral ingevoerd om be-
wustwording te creëren. We moeten ons 
bewust worden van de privacy en de privacy-
rechten van onszelf en van anderen. Dat was 
ook nodig want 94% van de Nederlanders 
maakt zich nog steeds zorgen over hun priva-
cy. Vorig jaar heeft de Autoriteit Persoonsge-
gevens (AP) nog maar één boete uitgedeeld. 
In 2019 zou ze hier strenger in zijn maar ik 
heb nog geen straffen langs zien komen. Een 
beetje dubbel is dat de Kamer van Koophan-
del nog steeds tientallen miljoenen verdient 
met het doorverkopen van bedrijfsgegevens 
(ook die van mij) waar geen toestemming 
voor is gegeven. En wat dacht u van al die 
‘overval’ programma’s op televisie:  Wegmis-
bruikers, Alberto Stegeman of de 

dagelijkse straatinterviews? Daar wordt de 
geïnterviewden of slachtoffers ook geen toe-
stemmingsformulier toegestopt. Terwijl hun 
privacy ook eenvoudigweg wordt geschaad. 
Ongeacht of ze het verdienen of niet.   
Voor de Nijs Beetster maken we veel gebruik 
van foto’s. Hoe daarmee om te gaan? Simpel: 
als de redactie een foto krijgt toegestuurd 
als kopij, gaan we ervan uit dat hiermee 
toestemming wordt gegeven om dit te plaat-
sen. Logisch. Maar hoe zit het met foto’s die 
onze fotografen maken van activiteiten in 
het dorp? En u staat erop? Dat zit zo. Vroeger 
was een portretfoto van iemand een bijzon-
der persoonsgegeven omdat het iets zei over 
iemands ras. Maar vanaf 25 mei 2018 is dit 
een biometrisch persoonsgegeven. De ge-
zichtsafbeelding is dus gelijk aan een vinger-
afdruk of irisscan. Maar de AVG vindt dat een 
foto niet automatisch gezien moet worden 
als een bijzonder persoonsgegeven. Pas als de 
foto gemaakt wordt om iemand te identifi-
ceren, bijvoorbeeld als hij of zij een misdrijf 
pleegt, dán pas kan het een persoonsgegeven 
worden. De persfotograaf of hobbyfotograaf 
die mensen fotografeert op een braderie, een 
feestelijke opening of andere gebeurtenis 
doet dit niet om iemand te identificeren. Dit 
valt simpelweg onder vrijheid van menings-
uiting, informatie of artistieke vrijheid. Dat 
schept voor de Nijs Beetster de nodige lucht 
alhoewel we natuurlijk zorgvuldig rekening 
houden met ieders belang. We hopen daar-
om ook volgend seizoen weer op veel kopij 
van u mét foto’s.
Tot slot: deze Nijs Beetster is de laatste van de 
hand van vormgever Paul Roorda. De redac-
tie (en hopelijk u ook) is hem zeer erkentelijk 
voor zijn kunsten waarmee hij de Nijs Beet-
ster een stuk professioneler heeft laten ogen. 
Reuze bedankt Paul!

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 12 september bij Tine

We hanteren de volgende regels met betrekking tot de kopij:

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

Nacht zonder Dak blijkt heel gezellig...  (foto Bart Ledegang).

De Nijs Beetster online 

op www.nijbeets.info
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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  |    

Het idee voor Nacht 
zonder Dak kwam van 
jongerenwerker Nynke 
Stallinga. ‘Ik heb het twee 
keer eerder gedaan, zo’n 
nacht. De eerste keer op 
een camping en één keer 
in Leeuwarden met heel 
wat kerken samen. Dat 
was zo’n mooie erva-
ring dat ik dacht: “Dat 
moeten we hier ook eens 
doen.”’ En aldus ge-
schiedde. Er werd contact 
gelegd met Stichting TEAR die landelijk de 
Nachten zonder Dak organiseert. ‘We kre-
gen materiaal van hen en goede tips. Met 
een kwis hebben we de jongeren bij het pro-
ject betrokken.’ Ingrid Stoker, mede-organi-
sator: ‘Na het bekijken van een indrukwek-
kend filmpje vielen ze allemaal stil. Er werd 
even diep gezucht. Dat verschil tussen rijk 
en arm kwam wel even bij ze binnen. Toen 
zijn we aan de slag gegaan met de goede 
motivatie. Sommigen waren zelfs niet meer 
te stoppen.’ En de opkomst: 14 jongeren, was 
meer dan verwacht. ‘Ik had eigenlijk op de 
helft gerekend,’ bekent Nynke lachend. 
Twee van die jongeren zijn de vrienden Sam 
en Angelo. ‘We gaan elke veertien dagen 
naar club en toen we hoorden van het pro-
ject vonden we het meteen een leuk idee,’ 
vertelt Sam. Angelo vult hem aan: ‘En ik 
wilde wel eens in een doos slapen. Het idee 
om dat eens te ervaren en tegelijk een goed 

doel dienen sprak me wel aan.’ Er moesten 
uiteraard wel sponsors gezocht worden 
voor deze pittige survivalnacht. ‘Maar in 
deze tijd heb je je mobiel en een familieapp 
dus daar kwam al meteen veel reactie op,’ 
vertelt Angelo. ‘En in de kerk hebben we een 
invullijst gelegd en daar tekenden mensen 
ook flink op in. Mensen zeiden: “Wat leuk 
dat jullie dit doen.’” Isabella overtuigde haar 
dansclub om het koffiegeld te schenken aan 
de actie. Ze kwam op het terrein van Cam-
ping Stoker in de Veenhoop aangelopen met 
€65. En zo groeide het bedrag al ras. Nynke 
en Ingrid zagen het met veel plezier gebeu-
ren. ‘Ze hadden bovendien allemaal karton 
opgespaard waaronder veel grote fietsdo-
zen van een bekende Friese fietsfabrikant. 
Een van de jeugdleiders had al een kar vol 
en ouders reden af en aan met digiborden, 

‘Dakloze’ jongeren zamelen 1500 euro in
Door Bart ledegang

Zo’n veertien jongeren hebben de nacht van 23 op 24 mei doorgebracht zonder een dak boven 
hun hoofd. Van karton hadden zij een krotje gemaakt dat bijzonder leek op het onderkomen 
van straatkinderen in Zuid-Amerika. En dat was juist de bedoeling van de Nacht zonder Dak. 
Maar liefst €1500 haalden ze met deze sponsoractie op. Bedoeld voor de minder bedeelde 
leeftijdsgenoten overzee, maar ook voor het project Kenia Support.  

De hele groep ‘daklozen’ en hun leiders sliepen 
maar slecht die nacht.  (foto Bart Ledegang).
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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@loonbedrijflageveen.nl

Swynswei 32
9245 HG Nij Beets
www.loonbedrijflageveen.nl

Voor al uw agrarische werkzaamheden
grondwerk & kraanverhuur

OONBEDRIJF 

AGEVEEN VCA*

palen, kuilplastic, karton. Bij het bouwen 
kon je meteen zien wie heel handig was. En 
de saamhorigheid was er meteen. Ingrid: 
’Eén van de jongeren wist niet goed hij 
moest beginnen. Toen zeiden twee anderen: 
“We bouwen eerst jouw hut en dan gaan 
we wel aan de slag met die van ons.” Dat is 
natuurlijk geweldig om te horen. Ouders en 
gemeenteleden van de Doarpsstjerke kwa-
men ook een kijkje nemen bij het zwoegen 
van de jongelui. Met de buienradar bij de 
hand groeide overigens de regenkans naar-
mate de hutten hun voltooiing naderden. 
‘Die angst bij iedereen: Wat nou als het écht 
gaat regenen? Houdt ons krot het dan nog?” 
Angelo: ‘Wij hadden een vloer van dozen, 
een omheining van doos met kuilplastic 
bovenop. Tegen de regen. Anderen heb-
ben alleen maar met dozen gewerkt. Maar 
gelukkig hebben we geen regen gehad.’
Tegen de avond waren alle hutten klaar. Er 
werd gegeten, gevoetbald en gelasergamed. 
‘Hierbij werd het hele terrein omgebouwd 
tot slagveld,’ lacht Ingrid nog na. ‘Zelfs de 
trekkers werden verplaatst en tot bas-
tion gebombardeerd. Alles mocht ook van 
campingeigenaren Klaas en Trynke 
Stoker. Tijdens het kampvuur werden 
mashmallows gegeten en gesprekken 
gevoerd. Ingrid: ‘Iemand vroeg: “Wat 
heeft het voor nut dat wij hier in een 
doos slapen voor kinderen die heel ver 
weg zijn. Zij zien ons niet.”’ Een terechte 
vraag natuurlijk. Maar het effect is dat 
we enerzijds geld ophalen maar ander-
zijds het verschil ervaren tussen hen ver 
weg en ons.’ Nynke vult Ingrid aan: ‘Het 
besef dat je niet alles zomaar voor ken-
nisgeving aan moet nemen. Wij hebben 
het hier écht heel goed. En we hebben 
het druk. Wil je jouw tijd ook geven om 
iets voor een ander te doen? Dáár gaat 
het om. En dat onze jonge mensen met 
elkaar, hoe verschillend ze ook zijn, sa-

men aan de slag gaan en elkaar accepteren 
is helemaal te gek.’ 
Voor ze hun kartonnen stulp induiken 
strekken de jongeren na hun kleermakerszit 
eerst nog even de benen met een nacht-
wandeling. Dat blijkt tot ieders schrik een 
uitgekiende spokentocht te zijn. Het werk 
van Jan-Jaap en Minne. Hun subliem ver-
borgen luidsprekers zorgen voor angstaan-
jagende geluiden en doet elke deelnemer al 
gauw verlangen naar zijn veilige kartonnen 
vloerbed. Niet iedereen komt de volgende 
dag even uitgerust uit zijn of haar stulp. 
Maar de voldoening dat het project ge-
slaagd is viert dan al hoogtij. ‘De jeugdclubs 
zijn altijd heel gezellig maar je wilt ook een 
stukje bewustwording meegeven. En tege-
lijk hadden we ook veel plezier,’ blikt Ingrid 
dankbaar terug. Nynke: ‘Je hebt iets dichtbij 
huis gedaan voor iemand heel ver weg. Dat 
moet goed voelen.’ 
Ook de beide boezemvrienden Sam en 
Angelo moeten dit bekennen: ‘Het is eigen-
lijk heel bijzonder dat je zoveel geld kunt 
ophalen voor een goed doel. We zouden de 
volgende keer zó weer meedoen!’ 

Niets meer aan doen...
 (foto Bart Ledegang)
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Ze hoeft niet zo nodig in de Nijsbeetster, 
maar als ‘buurvrouw Nijsingh’ toch toe-
stemt in een praatje, heeft ze zich verras-
send goed voorbereid. Het schrijfbloc en de 
pen liggen nog op de tafel en de bladzijden 
kleuren blauw met herinneringen. Dat het 
gezin Riedstra bijvoorbeeld na haar geboor-
te vrij snel naar Burgum verhuisde, waar 
Froukje de lagere school bezocht. En dat ze 
in Oudega in twee verschillende boerderijen 
woonde voordat heit Riedstra uiteindelijk 
in Appelscha z’n eerste boerderijtje kocht. 
Tot dan werd er steeds gepacht en moest er 
op 12 mei (âlde maaie) regelmatig verhuisd 
worden. ‘Sa wie dat doe’.

Noait wer
Een vervolgopleiding zat er voor Froukje niet 
in: ‘Ik moest heit helpe mei it melken en op 
it lân en mem yn’e hûshâlding’. In Appelscha 
kwam ze in een bloeiend verenigingsleven 
terecht en daar ontmoette ze haar man 
Lammert Nijsingh. ‘Ik koe net sjonge mar 
gie wol by it koar. Se seiden: Kom der mar by 
en it wie gesellich’. Levendige herinneringen 
heeft Froukje Nijsingh ook aan de oorlogs-
jaren toen ze naast de latere hongervluch-
telingen, tevens onderdak boden aan een 
Joods echtpaar. Verborgen in een hol onder 
het hooi overleefde het echtpaar uit Amster-
dam de moeilijke jaren. En de pasgeboren 
dochter van Froukje en Lammert was nog 
zo klein dat geheimen bewaard konden 
blijven. Na de oorlog werden Froukje en 
Lammert hartelijk uitgenodigd om naar 

Amsterdam te komen. Het weekend werd 
gepland en na een lange reis werden de 
Friezen in Amsterdam van de tram gehaald. 
Lammert en Froukje waren vrij om de stad 
te verkennen, maar bleven zoveel mogelijk 
in de buurt van hun logeeradres uit angst 
dat ze de weg kwijt zouden raken. Conclusie 
van Lammert: ‘Da’s ien kear mar noait wer!’ 
En dus kwam het Amsterdamse echtpaar 
elk jaar een weekend naar het Noorden. Het 
contact is blijven bestaan.

Aardappelen
Na acht jaar samenwerken met ‘Lammert 
syn folk’ begonnen Froukje en haar man 
met één koe en acht pinken een eigen be-
drijf in het pas ontgonnen heidegebied bij 
Hoornsterzwaag. Wegen waren er nog niet, 

Froukje Nijsingh-Riedstra (98):
Graag zo lang mogelijk ‘op’e pleats’ blijven
Door Hester Dijkstra

‘Ik kin net de hiele dei op’e stoel sitte… Sa lang as it kin bliuw ik noch op’e pleats’. Bijna een 
eeuw geleden werd ze in Katlijk geboren en nu is ze een van de oudste inwoners van Nij Beets. 
Misschien wel de alleroudste, want in mei is ze 98 geworden: Froukje Nijsingh-Riedstra van de 
Ripen.

Frou Nijssingh redt zich nog prima zelfstandig.
 (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!

ze moesten het doen met zandpaden en 
diepe kuilen. In een boerderijtje van Domei-
nen, zo nieuw en onaf dat de verf nog nat 
was, werd lange dagen intensief gepionierd. 
Eerst aardappelen poten om de grond te 
verbeteren, pas daarna bieten en andere 
gewassen. Buitenstaanders reageerden 
negatief: ‘Dat wurdt neat, se ha matten oer 
de flier!’ Maar Froukje wist wel beter: ‘As jo 
moatte kinne jo in hiele protte!’ Bovendien, 
zo’n groepje jonge, hardwerkende gezinnen 
in een vergelijkbare situatie, dat schiep een 
band. Men hielp elkaar en paste op elkaars 
kinderen, weet vrouw Nijsingh nog. ‘As 
nachts in ko swier kealle, dan smieten wy 
stientsjes tsjin de ruten by de buorlju. Dan 
wisten se dat der help nedich wie!’

Nij Beets
In Hoornsterzwaag was er nauwelijks tijd 
om mee te doen met het verenigingsleven 
in het dorp. Er moest gewerkt worden. Dat 
veranderde toen het gezin naar Nij Beets 
verhuisde. Het bedrijf in Hoornsterzwaag 
was niet groot genoeg voor een samenwer-
king tussen vader Lammert en zoon Wolter. 
De boerderij aan de Ripen bood wel die 
mogelijkheid. Mem Froukje kon zich min of 
meer terugtrekken uit het bedrijf en volop 
deelnemen aan activiteiten in het dorp: 
zang, soos, uitjes. Ze ontmoette buurvrouw 
Olly Rispens-Miedema en samen gingen ze 
er veel en fietsend op uit. Toen Olly verhuis-
de naar Tolkamer aan de Rijn was er groot 
gemis, maar het contact is gebleven. 
Stellig had Froukje Nijsingh zich voorge-
nomen in Nij Beets niet in een bestuur te 
gaan zitten, maar ziedaar: de verenigingen 
waren blij met de actieve nieuwkomer en 
voordat ze kon weigeren was Froukje al 
weer bestuurslid. ‘Lammert wie boer en lid 
fan’e boerebond. Hy wie net sa reizerich, 
mar gie wol te jûnpraten en te buorkjen. Dat 
wie him genôch’. In de jaren negentig ging 

de gezondheid van boer Lammert achteruit, 
zijn geheugen liet hem steeds meer in de 
steek. Net voor het nieuwe millennium, in 
1999 is Lammert Nijsingh op 83-jarige leef-
tijd overleden.

Sweltsjes
Froukje Nijsingh fietst niet meer, maar 
kookt wel de warme maaltijd elke dag. 
Ze loopt zo nu en dan met een stok, haar 
gehoor is niet meer wat het was, ze ge-
bruikt enkele medicijnen en verbaast zich 
erover dat er werkelijk ijzer in zo’n piepklein 
pilletje kan zitten. Voor een rollator acht ze 
zich nog te fit, maar ze heeft wel de raad 
van haar kinderen opgevolgd om wat hulp 
bij het douchen te accepteren. ‘Net vaker as 
ien kear, want oars hâld ik gjin tiid oer!’ Ze 
weet dat koffie en een broodje nergens lek-
kerder smaken dan ‘yn it wurk op it lân’ en 
ze vindt het jammer dat mensen niet meer 
spontaan naar elkaar toegaan: ‘jo moatte 
altyd earst belje’. Ze is blij met haar vaste 
hulp elke donderdag en met de autoritjes 
die voor haar geregeld worden als ze naar 
de kerk wil of een boodschap doet. Of ze 
zich eenzaam voelt? ‘Ik ha altyd wol wat te 
dwaan en simmers is de tiid ljochter as win-
ters’. Ze rust ’s middags wel eens een half 
uurtje en zet soms de TV aan als gezelschap. 
‘Mar as ik dy rare bleate dingen sjoch doch 
ik ‘em gau út’. Ze is niet optimistisch over 
‘de wereld van vandaag de dag’. Het gaat 
hoe langer hoe raarder, vindt ze, met al die 
rampen en moorden. Ze ervaart dat ze er 
meer door geraakt wordt dan vroeger en is 
blij op het platteland te kunnen leven. Daar 
kan ze zich druk maken over de zwaluwen, 
die hun nestjes bouwen op plekken waar ze 
het liever niet heeft. ‘Se skite de klompen en 
de rúten fol’. 

Maar zo lang het kan blijft ze graag op de 
Ripen: ‘As it net mear kin hâldt it op’. 



De Nijs Beetster 14 - 9De Nijs Beetster 14 - 9 1312
 

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
Lijstenactie
De lijstenactie is inmiddels geweest. We 
hebben nog niet alles binnen, maar we 
kunnen nu al zien dat jullie gul gegeven 
hebben.  
Hartelijk dank!

Opgaveformulieren
De eerste opga-
veformulieren 
druppelen ook 
binnen. De inle-
verdeadline is 
4 juli. Als jullie 
buurt nog geen 
informatie 
heeft gekregen, 
willen jullie dit 
dan aan het be-
stuur doorgeven? 

Pubquiz 
Op woensdagavond vanaf 
19.30 houden we onze eerste 
pubquiz ooit. Het belooft een spannende 
en gezellige avond te worden met leuke 
vragen!  De buurten kunnen zich via het 
opgaveformulier opgeven. Wil je meedoen 
als groep, stuur dan een mail naar ons 
centraal mailadres.

Gezellige ochtend voor de 50-plussers
Op donderdagochtend kunnen de oudere 
jongeren van Nij Beets de krachten met 
elkaar meten door het doen van Oudhol-
landse spelletjes. Dit onder het genot van 
koffie en gebak en uiteraard met muzikale 
ondersteuning. Deze activiteit start om 
9.30 uur en eindigt om 11.30 uur.

Miniplaybackshow
Op donderdagmiddag om 15.30 uur is er 
een miniplaybackshow voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd.  Wil jij of willen jullie 
meedoen? Laat het ons dan weten.

Bingo
Voor de bingo op donder-

dagavond zijn we nog 
op zoek naar spon-

soren.  We hebben 
inmiddels al een 

paar leuke prij-
zen gekregen. 
Mocht u/jij ook 
een prijs willen 
sponsoren, dan 
horen we dat 

graag. De bingo 
start om 20.00 

uur.

De Sowieshow
Op vrijdagochtend is er 

een geweldige show van Dobus 
en Propkop voor de peuters en de kinde-
ren van de onderbouw. De show duurt van 
10.00 tot 11.00 uur.

Zeskamp/survival
Op vrijdagmiddag gaan de kinderen van de 
bovenbouw avontuurlijke spelletjes doen. 
Het begint om 13.00 en eindigt om 15.00 uur.

Playbackshow
Op vrijdagavond kan het talent van Nij 
Beets weer laten zien wat ze in huis heb-
ben. De playbackshow start om 19.30 uur 
en aansluitend gaan DJ Maarten en Jelle B 
een feestje bouwen. Het feest eindigt om 
2.00 uur.

4 t/m 8 september 2019

DORPSFEEST!!!!
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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

Buurtbattle
Op zaterdag van 13.00 – 17.00 uur wordt de 
buurtbattle gehouden. Op het opgavefor-
mulier stond niet vermeld dat je mee mag 
doen vanaf 14 jaar en dat er per team twee 
vrouwen in moeten zitten. Daarnaast is de 
spultsjescommissie op zoek naar scheids-
rechters. Mocht je dit willen doen, stuur 
ons dan een mailtje.

Exposure
Op zaterdagavond gaan we feest vieren 
met de top-40 band Exposure.  De tent is 
open om 21.30 uur. Het feest duurt tot 2.00 
uur.

Vrijwilligers
Het feest kan niet draaien zonder vrijwil-
ligers. Wil je ons helpen munten verkopen 
of bingoboekjes uitdelen of misschien 
helpen bij de Oudhollandse spelletjes of bij 
de miniplaybackshow? Laat het weten.

Tentdienst
Op zondagochtend zal er om 10.30 uur 
een tentdienst worden gehouden o.l.v. 
ds. Vlasblom en met medewerking van 

Jiddisch muziekgezelschap Samoosara. 
In de dienst kan er meegedanst worden. 
Op 1 september mogen jullie om 11.15 uur 
komen oefenen in de Rank. Het belooft een 
swingende dienst te worden.

Matinee
Op zondagmiddag is er matinee van 14.00 – 
17.00 uur met het zangduo Melody.

Buurtversiering en erepoorten
Zouden jullie de buurtversiering en ere-
poorten klaar kunnen hebben op woens-
dag 4 september om 18.00 uur? Alvast 
bedankt.

We hopen op een gezellig feest (en goed 
weer)!

Voor vragen en opmerkingen hebben we 
een centraal e-mailadres: 
dorpsfeestcommissienijbeets@gmail.com  
Voor actuele info verwijzen we jullie naar 
onze Facebookpagina. 
www.facebook.com/dorpsfeestnijbeets 
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Natuurlijk was het een klein huisje en be-
vatte maar een woonkamer met twee bed-
steden (Damshûs) en een achterhuis met 
een bedstee. Voor het eigen gezin was het 
dus ook al niet te groot, maar toch trokken 
vader en moeder met vier kinderen daar bij 
in. Het blijft een raadsel, hoe de beide gezin-
nen zich daar een lange tijd hebben weten 
te behelpen. Waar de kinderen sliepen is mij 
geheel onbekend. Het werd nog erger, want 
in september 1897 werd in datzelfde huisje 
de vierde zoon (Marten) van vader en moe-
der geboren. Het moet daar een gekrioel 
van kinderen zijn geweest. Het is een bui-
tengewoon raadsel, hoe de ouders zonder 

moord en doodslag het hebben overleefd. 
Tijdens deze inwoning is er zelfs nooit ruzie 
geweest. Vader en moeder en zijn zwager 
waren zelfs geen dikke vrienden. De situatie 
kon zo niet blijven. Er moesten maatregelen 
worden genomen.
De gemeente Opsterland had aan de 
Straatweg (D.N.-weg 76) vier blokken huizen 
laten bouwen, waarvan drie blokken uit drie 
woningen (9) en 1 blok uit twee woningen 
(2) bestonden (totaal 11 woningen). Deze wo-
ningen waren niet slechter, dan de meeste 
arbeidershuizen in Beets. Ze waren zelfs rui-
mer en de huren waren niet hoog. Er waren 
er zelfs, die geen huur betaalden. Het was 

ook niet zo, dat de allerarmsten 
in die woningen woonden. 
Vader ging naar het gemeen-
tehuis in Beetsterzwaag en hij 
kreeg een werkhuis toegewe-
zen. Mijn ouders moeten tot 
het uiterste zijn gedwongen om 
juist daar te wonen, want als je 
daar ging wonen daalde je in 
aanzien. Wat er later woonde 
weet ik wel. Er woonden ook 
zeer respectabele mensen, on-
danks hun armoede. Toen wij in 
de werkhuizen woonden, werd 
oom Gauke in Amerika ziek. 
Op advies van de dokter moest 
hij terugkeren naar Europa. 
Ondanks zijn ziekte was het in 
Amerika niet zo slecht met hem 
gegaan. Hij was in staat om 
mijn vader 150 gulden te lenen. 
Dat was een half jaarloon. Voor 
dat bedrag werd afbraakhout 

Andere tijden in beets (1895-1920)                                                                      #4
door Fokke Feenstra
In deze serie verhalen besteden we aandacht aan het dagelijks leven in de turfmakerij  in 
Beets ruim een eeuw geleden. Diverse onderwerpen passeren de revue. De verhalenbundel is 
afkomstig uit “MIJN JEUGD”, gezinslid van de familie Mast. Ditmaal de Werkhuizen.

Tekening van O.G. Dijkstra.
In 1892 vond in onze polder een enorme overstroming 
plaats, waarna de noodtoestand werd afgekondigd. 
Een landelijke inzamelingsactie bracht maar liefst 
27.000 gulden op. De Wurkpleats en Wurkhuzen aan de 
Straatweg (D.N.-weg) voorbij café Toering (Bandenboer) 
werden van dit bedrag gebouwd ter bevordering van de 
werkgelegenheid. Klompen maken, matten vlechten en 
touw pluizen voor de firma Lankhorst uit Sneek.
(Bron: Damshûs, veenderijmuseum, O.G. Dijkstra).

gekocht, waarvan een huisje achter de 
werkhuizen werd gebouwd bij het Ald Djip. 
Het stukje grond werd gepacht. De stenen 
van afgebroken molens, waarvan het huisje 
werd gebouwd, kreeg vader cadeau. Er wa-
ren enkele molens in de Groote Veenpolder 
van Opsterland en Smallingerland afgebro-
ken.
In de nieuwe bedijkte polder van 1894 werd 
een nieuwe stoomgemaal (De Veenhoop) 
gebouwd  en hierdoor werden de molentjes 

overbodig. Deze molentjes waren van de 
veenbazen, die hun turflanden zelf moesten 
bemalen. Vader kreeg  van de veenbazen de 
stenen fundering van de molens. Hij moest 
het zelf slopen. De stenen waren natuurlijk 
niet van al te beste kwaliteit, maar vader 
kon ze wel voor zijn nieuwe huisje gebrui-
ken.
Fokke Veenstra.

Gezien in Nij Beets

Grotere drukte dan normaal op het zandputterrein van Van der Wiel. Van donderdag 13 tot en met zaterdag 15 
juni werden er de Anema Demo Days georganiseerd. Meer dan 20 verschillende nieuwe grondverzetmachines 
konden door vaklui uitvoerig in de praktijk worden getest. Er werd dan ook noest heen en weer gereden, 
geschept en gekiept.    (foto Bart Ledegang)
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Bestuur It Skûlhoal luidt noodklok: einde 
jeugdsoos dreigt
De jeugdsoos in ons dorp bestaat sinds 
1977. Ruim 40 jaar dus. Eerst begonnen als 
gezellige samenkomst in de oude school 
waar nu de Boppeslach is. Momenteel 
vermaakt de jeugd zich op gezette tijden 
boven in dorpshuis It Trefpunt. De animo 
onder jeugd is al die jaren groot geweest. 
Samen plezier maken waardoor uitwijken 
naar de stappersvoorzieningen in Drach-
ten niet per sé nodig is, blijft belangrijk. 
Zeker in het mobiele tijdperk is het goed 
om elkaar live te ontmoeten. Gezellig 
darten, voetballen, samen Wii-en, muziek 
draaien, en swingen op de laatste hits. Dát 
zijn zomaar wat onderdelen van de soos. 
Maar voor hoe lang nog?
Graag willen wij als bestuur dat It Skûlhoal 
kan blijven bestaan in Nij beets. Maar er 
zijn dringend nieuwe bestuursleden nodig. 
Zonder bestuursleden zijn wij genood-
zaakt om de na de vakantie de stekker 
eruit te trekken. Dat zou zonde zijn nu er 
juist veel animo is voor de soos in Nij Beets. 
De afgelopen Teenoclub avonden worden 
ook druk bezocht en iedereen is telkens 
weer enthousiast over de activiteiten die 
worden georganiseerd. Dit betekent dat er 
onder de jeugd veel potentie zit! Daarom 
nog een laatste oproep:
Wij zoeken per 1 juli 2019 nieuwe enthousi-
aste bestuursleden voor It Skûlhoal.
Voor meer info kunt u contact opnemen 
met Liesbeth Hoekstra via telefoon: 06-
33318353 of per mail: hoekstranijbeets@
gmail.com 
Laat de jeugd niet zakken!
Het bestuur van It Skûlhoal

Stralende Boartersdei
Dankzij prachtig lenteweer trokken zater-
dag 18 mei ruim 400 bezoekers op naar het 
Damshûs voor de jaarlijkse Boartersdei, het 
walhalla voor de jeugd. Ook dit keer was er 
voor jong (maar zeker ook voor oud en ou-
der) veel te beleven. De oude kinderspelen 
waren van stal gehaald waaronder het spij-
kerpoepen. Maar ook petflessen lanceren 
door middel van een fietspomp. Daarmee 
werd vorm gegeven aan het thema dit jaar: 
Yn’e loft. Uiteraard kon er ook weer am-
bachtelijk worden geknutseld. Je kon tim-
meren, kleien of met stoffen aan de slag. 
Wie zich lichamelijk wilde versieren kon 
terecht voor een tattoo of voor de schmink-
kunsten bij Ans Feenstra. En levende have 
kon worden geaaid of zelfs bereden zoals 
een ritje op de bokkenkar. Het kakelverse 
Damshûs-kinderboek van Moppie Mol en 
haar vriendjes Rein Reiger en Krijn Kikker 
kwam tot leven in een heuse poppenkast-
voorstelling. ‘Een meer dan geslaagde dag,’ 
mocht de organisatie aan het einde van de 
middag terecht concluderen.

Spaaractie Dagwinkel voor gymnastiekver-
eniging K&V succes
Afgelopen periode heeft u als klant weer 
kunnen sparen voor de gymnastiekvereni-
ging en dat heeft de gymnastiekvereniging 
€510 opgeleverd! Dat bedrag is door Sjoerd 

Nijs Beetster Nijs

(foto Fokke Veenstra)
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Tolbaas 8, 8401 GD in Gorredijk  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 | Auditieve 
verwerking | Lees- & spellingsproblemen | 
Dyslexie  (Onderzoek & Behandeling)

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

www.logopedieinfriesland.nl.
info@logopedieinfriesland.nl.

inmiddels overhandigd aan het bestuur 
van de vereniging. De zomer kan nu dan 
echt beginnen. Heeft u al genoten van die 
eerste kop koffie in de ochtendzon? Een 
ontbijtje met uw lief, een onverwachte 
borrel bij de buren of een doordeweekse 
barbecue. Zo creëert u dat eindeloze-
zomer-gevoel. Voor je het weet is het weer 
tijd voor het Veenhoop festival en gelijk 
daar achteraan op reis?! De Dagwinkel wil 
graag inspelen op uw behoefte, maar waar 
zit u nu precies op te wachten? Er wordt al 
een tijdje met het idee gespeeld om kippen 
te gaan grillen op vrijdag en zaterdag. Zou 
dat iets zijn dat u zou willen? Volgende 
week staat er een krijtbord in de winkel 
waar u zelf een streepje kunt turven bij 
een ‘ja’ of een ‘nee’. Ook kunt u op het 
bord aangeven wat u bereid bent te willen 
betalen voor een in de winkel gegaarde 
kip. Bij genoeg animo wordt er gekeken of 
dit daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. 
Zoals altijd streeft de winkel naar service 
en willen ze u als klant centraal stellen. Tot 
ziens in de Dagwinkel, iedereen een pret-
tige zomer gewenst!

Start voorverkoop kaarten Skimerjûn 27 
september It Damshûs
Skimerjûn is een avond vol met intieme 
poëtische, blues en friestalige akoestische 
muziek op het terrein van It Damshûs.
Een prachtige locatie om je thuis te voelen 
en onbezorgd te genieten van bij voor-
beeld, singer-songwriter Jasper Schalks of 
de Elektric Hollers een nieuwe blues/rock 
sensatie uit Noord-Nederland en gewoon 
van lekker dichtbij de Rolbrêge Bruzband 
met Friestalige blues en Innocent Beard 
met Rinze Heddema zang/ contra bas en 
Ype Jager gitaar/zang uit Nij Beets.
Het wordt zeggen we op zijn Skimerjûns 
een prachtige veelzijdige avond met zeker 
13 bands en muzikanten die allemaal staan 
te trappelen om aan de slag te gaan op 
Skimerjûn.
De voorverkoop van de kaarten voor 27 
september is van start gegaan.
Kaarten kunt u digitaal bestellen op de site 
van It Damshûs. www.damshus.nl
Ook kunt u de kaarten bestellen bij super-
markt “de Dagwinkel” in Nij Beets.
Kosten kaarten €15,00 kaarten vooruitbe-
talen. 

Voor het uitgebreide programma houd u 
de site van It Damshûs in de gaten.

Tot Skimerjûn.

Nijs Beetster Nijs

Sjoerd overhandigt de cheque aan twee dolgeluk-
kige gymstertjes  (foto Dagwinkel)
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Gezien in Nij Beets
Langzaamaan 
worden oude 
woningen vervangen 
door nieuwe. 
Zo verdween dit 
exemplaar op de 
hoek van de DN-
wei en de Blauwe 
Kampwei om 
vervangen te worden 
door de nieuwe 
woning van Jaap 
en Wietske Vinke.  
De stenen van de 
oude woning zijn 
hergebruikt voor 
de kroeg op het 
Damshus terrein.   
(foto Archief)

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

Stratenvolleybaltoernooi; 12.45 uur

zes voorstellingen van Circus De Ripen, locatie: zorgboerderij 
De Ripen, Ripen 16. Lees info in Nijsbeetster of: www.deripen.nl.

Vanaf Sudergemaal varen met de turfbok naar Pier’s Hiem (koffie/
thee met oranjekoek €14,50); 14.00 uur

Diervoedersnijbeets gesloten 

Vanaf Sudergemaal varen met de turfbok naar Pier’s Hiem (arrange-
ment Turfkruiers lunch €22,50); 12.00 uur

Jouw Stijl Haarmode gesloten

Vanaf Damshûs varen met de turfbok door het Koningsdiep naar Pier-
shiem (koffie /thee); 13.00 uur

Vanaf Sudergemaal varen met de turfbok naar Pier’s Hiem (koffie/
thee met oranjekoek €14,50); 14.00 uur

Vanaf Damshûs varen met de turfbok door het Koningsdiep naar Pier-
shiem (koffie /thee); 13.00 uur

Vanaf Sudergemaal varen met de turfbok naar Pier’s Hiem (koffie/
thee met oranjekoek €14,50); 14.00 uur

Stoppeldei bij It Damshus

Skimerjûn bij It Damshûs

Fiets- en steptocht De Veentoertocht; nadere info volgt in september

za. 22 jun

26 junt/m 5 juli 

za. 29 jun

1 t/m 14 jul

zo. 7 jul

8 jul t/m  4 aug

za. 13 jul

za. 27 jul 

za. 10 aug

za. 24 aug

za. 31 aug

vr. 27 sep

za. 28 sep

Dorpsagenda

In verband met vakantie is de Huisartsenpraktijk ‘de Hoek’ gesloten van
maandag 15 juli t/m vrijdag 2 augustus

Wij verzoeken u vriendelijk om uw medicijnen op tijd bij ons te bestellen
-vooral om onze collega’s te ontlasten tijdens de zeer drukke vakantieperiode

-voor een optimale medicatiebewaking
Uitsluitend voor spoedeisende zaken overdag belt u 

de huisartsenpraktijk te Beetsterzwaag via 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. 5 augustus belt u de Fundatie via tel. 381301
Bestelde medicijnen kunt u daar 2 dagen later ophalen, bestel dus tijdig bij ons

Bij voorbaat dank, Team de hoek

Kerkdiensten Doarpstsjerke

9:30 uur Ds. J. Vlasblom
 
9.30 uur w. G. van der Meer, Wirdum

9.30 uur Ds. J. Vlasblom, slotzondag

9.30 uur Ds. J. Vlasblom

10.00 uur Ds. J. Vlasblom en ds. P. Rozeboom, samenwerkingsdienst.  
  Deze dienst is buiten bij Andringastate in Aldeboarn. In 
  loop met koffie vanaf 9.30 uur

9.30 uur Ds. J. Vlasblom

9.30 uur Mw. F. Wesseling, De Tike, Fryske tsjinst

9.30 uur Ds. J. Goorhuis, Smalle Ee

9.30 uur Ds. J. de Haan, Beetsterzwaag

9.30 uur Dhr. L. van der Ven, Aldeboarn

9.30 uur Ds. J. Vlasblom

10.30 uur Ds. J. Vlasblom, Tentdienst m.m.v. Samoosara

zo. 23 jun

zo. 30 jun

zo. 7 jul

zo. 14 jul

zo. 21 jul

zo. 28 jul

zo. 4 aug

zo. 11 aug

zo. 18 aug

zo. 25 aug

zo. 1 sep

zo. 8 sep



De Nijs Beetster 14 - 9De Nijs Beetster 14 - 9 2524

Lief en leed

Ook namens Marjoke en Robin, wil ik U allen heel hartelijk dank zeggen,
voor alle blijken van medeleven, tijdens de ziekte en het overlijden van

mijn lieve Man en onze zorgzame Heit,

Melle Hoekstra

Hij heeft intens genoten van alle bezoek, vele kaarten en bloemen.
Ook bij zijn uitvaart waren velen van U aanwezig.

Dit alles laat ons weer voelen dat we erbij horen, en hoe fijn het is in Nij Beets te 
wonen.

Nogmaals dank.

Met vriendelijke groet,
Corry, Marjoke en Robin Hoekstra

Gezien in Nij Beets

Hier zouden we een heel bijdehand verhaal houden over hoeveel baans de Prikkewei nu gaat worden?... Dit is 
reeds opgelost..     (foto Bart Ledegang)

Zaterdag 22 juni
Kunst- en boekenmarkt en het Simmermu-
ziekfestival
It Damshûs presenteert ook dit jaar de 
kunst- en boekenmarkt op het terrein van 
It Damshûs. Het museum doet dat weer 
in samenwerking met Koos Beemsterboer. 
Door zijn netwerk zal er vanaf 10.30 uur 
een gevarieerd aanbod van boeken, oude 
kaarten, landkaarten en kunst te vinden 
zijn. De nadruk van deze boekenmarkt zal 
zeker ook streekgericht zijn. Voor iedereen 
een gelegenheid om net dat boek te vinden 
wat u zoekt of gewoon even lekker rond 
te neuzen. En vooraf, tijdens of erna kunt 
u genieten van een kopje koffie of thee. 
Opnieuw zullen er 100 muzikantjes van de 
Spelenderwijs-orkesten uit de Opsterland-
se dorpen op de boeken- en kunstmarkt 
aanwezig zijn. De middag zal in het teken 
staan van samenspelen, nieuwe muziek 
ontdekken met andere muzikanten. Maar 
er is ook tijd en ruimte voor plezier op 
het terrein van het Openluchtmuseum It 
Damshûs. De Play-inn start om 13.30 uur, 
ze gaan de middag natuurlijk afsluiten 
met een groot concert. Deze performance 
wordt georganiseerd door de Federatie 
Opsterlandse Muziekvereniging.

zaterdag 6 juli – zaterdag 31 augustus
Expositie Astrid van de Weerd in Suderge-
maal
Astrid van de Weerd is een Gronings 
kunstenares die bekend staat om haar 
veelzijdigheid in materialen en kunstui-
tingen, zoals met schilderijen van wol. 
Zij is een creatief denker en doener, in-
novatief, houdt van kleur en kiest graag 
voor het ongewone. Schilderijen van wol 
zijn schilderijen die anders zijn. Ze hebben 

een warme en stilmakende uitwerking. 
Dit wordt versterkt door kleurgebruik en 
thema. Schilderijen van wol zijn niet plat. 
Wol is een veelzijdig materiaal. Het biedt 
veel mogelijkheden maar vraagt een speci-
fieke bewerking. Terugkerende thema’s in 
haar werk zijn  het noordelijke landschap, 
de weidsheid van het vlakke land, de kust 
met Waddenzee, en markante plekken en 
gebouwen. De opening zal zijn op zaterdag 
6 juli om 15.30 uur in het Sudergemaal op 
de Ripen 3. Zie ook www.damshus.nl

zaterdag 14 september
Achtste editie van Smûk in teken van 
Schotland
De pianoklanken van NITS-frontman 
Robert-Jan Stips zijn nog niet uitgestorven 
of de volgende Smûk staat alweer in de 
steigers. Want Minifestival Smûk is niet 
meer weg te denken uit het Nij Beetster 
beeld. Op en rond het Polderhoofdkanaal, 
op steeds weer een andere verrassingslo-
catie, wordt gegeten en gedronken. De ho-
reca wordt exclusief verzorgd door Douwe 
Wiersma Horeca & Wijn.
Er worden verhalen verteld en er wordt 
muziek gemaakt. De achtste editie staat in 
het teken van Schotland. Nieuwsgierig wat 
je daar kunt eten? Hoor je graag de Schotse 
klanken over ons mooie polderlandschap 
galmen? Dan ben je vast van plan om deel 
te nemen! Eén ding kunnen we alvast wel 
verklappen; het beroemde Amsterdamse 
duo The Lasses (www.thelasses.nl) komt 
naar Nij Beets. Zet dus nu alvast 14 sep-
tember in je agenda voor een traditionele 
Schotse Smûk. Toegangsprijs inclusief 
diner, drankjes, muziek en verhalen €59,95.
Nieuwsgierig? Kijk dan op Faceboek of 
www.galerieaepos.nl. Binnenkort daarop 

Wat is er te beleven?
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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

meer nieuws. Je kunt ook informatie 
vragen of je direct aanmelden via smuknij-
beets@gmail.com Voor meer informatie 
kun je ook bellen met Leentje van den Berg 
via 06-51343228.

zaterdag 28 september
Open dag Pand Aepos
Op 28 september presenteren de verschil-
lende bedrijven die gevestigd zijn in Pand 
Aepos aan de Dorpsstraat 10 zich graag 
(opnieuw) aan Nij Beets en omgeving.  
Logopediepraktijk Nij Beets, Geert van der 
Velde, De Gelukkige Ouder en Aepos Car-
rière Counseling nodigen iedereen uit om 
naar hun open dag te komen in het Pand 
Aepos. Onder het genot van een hapje, een 
drankje, muziek en met de opening van 
een nieuwe expositie zullen zij zich presen-
teren. Ook het activiteitenprogramma van 
2019/2020 wordt dan bekend gemaakt. Na-
dere informatie volgt in september, maar 
zet deze datum nu alvast in je agenda. 

Wat is er te beleven?

(foto Esther Postma)

Gezien in Nij Beets

Bij het kruispunt voor restaurant Piers Hiem staat sinds kort deze roestige turfkruier. Zoals in Gorredijk een 
reizigster bij de oude tramhalte staat. Echter, de harde werker is tegelijk bedoeld als verkeersremmer en of dat 
werkt is nog maar de vraag. De man loopt namelijk van de weg af het land in terwijl het juist moet lijken alsof 
hij de weg wil oversteken.  (foto Bart Ledegang)
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Van Eedenstrjitte 7   
9245 HL Nij Beets   
T: (0512) 46 12 11   

www.pedicurehendrika.nl

ZWEMVIERDAAGSE	van	24	t/m	28	juni	
Het	is	weer	bijna	zover.	Zwemmers	van	alle	leeftijden	kunnen	in	de	week	van	24	juni	
meedoen	met	de	landelijke	Zwemvierdaagse!	In	en	rond	ons	eigen	zwembad	in	Nij	Beets	
zal	de	sfeer	als	altijd	feestelijk	en	vrolijk	zijn.	Iedereen	is	dus	welkom!	

	
Let	op:	er	zijn	spetterende	activiteiten	na	het	baantjes	zwemmen!	
	
maandag	 				demonstratie	van	de	reddingsbrigade		
woensdag	 				buik-glij-wedstrijd	op	een	héél	lange	en	héél	gladde	baan!	
vrijdag			 badeendjesrace	om	19.30	uur	en	daarna	oefening/demonstratie	van	

brandweer	Beetsterzwaag	rond	het	zwembad		
	
	
Wat	u	moet	weten	over	de	badeendjesrace:	
Iedereen	kan	een	badeendje	‘kopen’,	voor	
1	euro.	Voor	5	euro	heb	je	er	zes,	voor	10	
euro	heb	je	er	twaalf.	De	opbrengst	komt	
ten	goede	aan	zwembad	De	Blauwe	Kamp,	
denk	bijvoorbeeld	aan	nieuwe	speel-
materialen.	Koop	dus	vooral	veel	eendjes	als	
je	het	zwembad	wilt	steunen.	
	

	

Vrijdagavond	gaan	alle	eendjes	samen	racen,	naar	de	overkant.	Als		
jouw	eendje	als	eerste	de	finish	bereikt,	krijg	je	een	mooie	prijs:	een	
gezinsabonnement	(met	max.	2	kinderen	tot	16	jaar)	voor	het	nieuwe	
zwemseizoen!	Daarnaast	zijn	er	nog	diverse	andere	leuke	prijzen.	
	
Natuurlijk	wilt	u/wil	jij	meedoen!	Tussen	7	en	20	juni	kunnen	de	Eendjes	worden	
‘gekocht’	van	de	oudste	basisschoolleerlingen.		Daarnaast	zijn	de	eendjes	te	koop	
tijdens	de	zwemvierdaagse	van	maandag	t/m	donderdag	bij	het	zwembad.	

	
Kortom,	zorg	dat	je	er	bij	bent!	
*	 Maandag	24	tot	en	met	vrijdag	28	juni	
*	 Zwemmen	kan	tussen	18.30-20.00	uur	(op	vrijdag	tussen	18.00-19.00	uur)	
*	 Kosten	voor	deelname:	5	euro	
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Gezien in Nij Beets

In mei leggen ook loopeenden een ei  (foto Berber Roorda)

v.o.f. H van der Molen
 Timmerbedrijf

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

nieuwbouw | verbouw | onderhoud

M:  06 – 130 74 789 
T:  0513 - 57 25 69

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

Riperwei 56, 8406 AK  TYNJE

Administratiekantoor

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

 
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.

Boerien&Boerel
ruimte om te leven

Gezien in Nij Beets

Komend jaar, 2020, bestaat de Arke 100 jaar. Alhoewel, het christelijk basisonderwijs in ons dorp. Het begon ooit 
met twee christelijke scholen: de gereformeerde en de hervormde. De laatste stond aan de Prikkewei op de plek 
waar nu de Boppeslach staat. Overigens wordt er door een jubileumcommissie al een jaar lang hard gewerkt aan 
de voorbereidingen van het eeuwfeest. Daarover zal de Nijs Beetster u ook uitgebreid berichten.  (foto Archief)
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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

 

 

Activiteitenagenda 2019 

 
 
 
*Vrijdag 21 juni   21.00-23.00 uur 
Midzomeravond zwemmen, zwemmen met muziek en kaarslicht  
Zwemdiploma A en B verplicht 
Kosten €2,50 (incl. chips en glaasje fris)  
 
 
*Dinsdag 9 juli    17.00 en 17.30 uur 
Zeemeermin staart en haaien vin zwemmen met zwemschool Joke 
Zwemdiploma A en B verplicht 
Kosten €7,50 incl. gebruik van staart of vin 
Opgave voor 2 juli via Lvandaalen@hotmail.com 
 
 
*Woensdag 10 juli  15.00 uur                                                                                    
Waterpret activiteit voor peuters/kleuters in het peuterbad  
Gratis deelname 
 
 
*Zondag 1 september  14.00-16.00 uur 
Verrassingssluitingsfeest om het seizoen in stijl af te sluiten! 
Gratis deelname 
 
 
*Maandag 2 september 10.00-11.00 uur 
Hondenzwemmen voor alle Beetster honden 
Gratis deelname 
 
 
 
Deelname aan alle activiteiten is op eigen risico, kijk voor meer  
informatie over de activiteiten op www.zwembadnijbeets.nl 
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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

’t Boerehiem
Vakantieappartementen

Zorgboerderij

www.boerehiemnijbeets.nl
boerehiem@outlook.com

 06 103 052 21

Lyts Boerehiem
Kinderopvang/buitenschoolse opvang/

peutergroep

www.lytsboerehiem.nl
info@lytsboerehiem.nl

06 830 093 60

Kanaalweisud 12 (12a), 9245 HD Nij Beets

AVG en nieuwe leden
Wij hebben als Plaatselijk Belang te maken met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onze eigen 
administratie en beloven dat wij zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Wij zullen uw 
gegevens bijvoorbeeld niet doorspelen aan derden. Op onze nieuwe aanmeldingsformu-
lieren vragen wij de nieuwe leden ook om toestemming om deze gegevens te gebruiken 
voor onze eigen administratie. 

De vereniging heeft ruim 400 leden en daarmee geven veel dorpsgenoten aan dat ze ons 
ondersteunen in ons werk als Plaatselijk belang. Wij vertegenwoordigen de inwoners van 
Nij Beets bij verschillende (overheids-) instanties en gaan in gesprek met deze instanties 
met als doel veranderingen of verbeteringen voor het dorp te realiseren.
Op de Algemene Ledenvergadering en via de NijsBeetster proberen wij onze leden en 
dorpsgenoten zo goed als mogelijk te informeren over de dingen waarmee wij bezig zijn. 
Ook laten wij onze leden meedenken bij bijvoorbeeld het opstellen van een dorpsvisie of 
kunnen ze ons altijd benaderen wanneer ze ergens tegen aanlopen in Nij Beets. Op onze 
website www.nijbeets.info zijn de jaarverslagen en de notulen van de Algemene Ledenver-
gaderingen te vinden.

De contributie bedraagt €3,50 euro per jaar. (De afgelopen jaren hadden wij een pro-
bleem met het automatisch innen van dit bedrag. Vorig jaar is daarom de contributie voor 
de jaren 2016 en 2017 geïnd. Voor de zomervakantie zal de contributie van 2018 en 2019 
worden geïnd en vanaf 2020 lopen wij dan weer in de pas.)

                                  Van Plaatselijk Belang

Nij Beets op z’n mooist...en elke euro waard...(foto Paul Roorda)



De Nijs Beetster 14 - 9De Nijs Beetster 14 - 9 3736

Aan alle bewoners van Nij Beets,

Beste mensen,
Nog een paar weekjes en dan stopt mijn 
werk als directeur van “de Jasker” in Nij 
Beets. Sinds april 2010 mocht ik leiding-
geven aan deze leuke school na het vertrek 
van Mark v.d. Made. De binding met deze 
school en dit dorp is speciaal geworden door 
de jaren heen vandaar dat ik u in deze Nijs 
Beetster graag even meeneem om terug 
maar ook vooruit te kijken.     
Mijn eerste ervaringen in het onderwijs 
begonnen hier in 1979 toen ik als leerkracht 
startte in groep 4/5. Veel mooie herinnerin-
gen heb ik van leerlingen en hun ouders uit 
die tijd toen ik als groepsleerkracht op de 
Jasker werkte. Ik leerde Nij Beets kennen als 
een dorp waar de mensen aandacht en zorg 
naar elkaar hadden; altijd klaar stonden om 
te helpen, zeker ook op school.  Tegenwoor-
dig noemen we dit Mienskip: meielkoar de 
skouders der ûnder! 
Terugdenkend aan die tijd komen de 
strenge winters altijd weer naar boven: ‘mei 
snie en iis’ vond ik NijBeets vaak het mooist! 
Mooie momenten met de kinderen op het 
ijs maar ook dat je na schooltijd zelf op 
schaatsen even ‘de Feanhoop om’ kon. Wat 
in prachtige wrâld!  Met het toenmalige 
team met o.a. Andries, Watze, Geartsje de 
B, Wytske, Geartsje H, Anke , Henk, Trynke 
en meerdere collega’s mochten wij landelijk 
meewerken aan de vorming van de nieuwe 
basisschool. Een bevlogen periode in de 80-
er jaren dankzij het toenmalige team samen 
met het Onderwijskundig adviesbureau. 
Na 12 jaren Nij Beets was het tijd voor een 
nieuwe uitdaging en ben ik leerkracht 
geworden in groep 7/8 aan ‘de Oanrin’ in 
Bakkeveen. Een grotere school in een prach-
tig dorp met weer een heel andere cultuur. 

Heel goed om te ervaren! Een periode van 19 
jaar waarin ik met veel plezier heb gewerkt 
in een prachtig team. Uitgangspunt is altijd 
geweest om ruimte en uitdaging te bieden 
aan zowel leerling als leerkracht zodat de 
basisschoolperiode een fijne tijd is om op 
terug te zien.                                                  
En toen: hoe leuk was het dat ik na 19 jaar 
Bakkeveen weer terug kwam op het oude 
nest! Ik kwam in 2010 in een vernieuwd Jas-
ker team met nieuwe kinderen en mijn rol 
was nieuw want ik was inmiddels directeur 
geworden bij de Stichting Primo Opsterland 
(later Comprix). Het vertrouwde dorpsge-
voel kwam toen al snel weer terug omdat 
ik veel oude bekenden maar ook nieuwe 
mensen ontmoette waarbij ik het gevoel 
kreeg welkom te zijn. Oud- leerlingen had-
den hun kinderen op school of kwamen ze 
aanmelden; hoe leuk en bijzonder is dat! Ik 
vond dat prachtig!
Wat ik ook erg leuk vond bij terugkomst, 
was de ontwikkeling die het openluchtmu-
seum “it Damshûs” had doorgemaakt. Een 
aanwinst voor het dorp, de scholen en heel 
Fryslân om inzichtelijk te maken wat een 
armoede en sociale ongelijkheid deze streek 
heeft gekend. Wandelend op het terrein 
van het Damshûs komen we in aanraking 
met de sporen uit het verleden waardoor 
kinderen zich kunnen inleven in de tijd 
van vroeger en zo de vergelijking kunnen 
maken met de tijd van nu. Voor kinderen is 
dit een mooie manier om zowel een per-
soonlijk, cultureel en historisch bewustzijn 
te ontwikkelen. Belangrijk voor iedereen.  In 
overleg met buurschool “de Arke” werd dan 
ook al snel gekozen voor een gezamenlijk 
tweejaarlijks scholenproject rondom het 
Damshûs; erfgoededucatie, belangrijk om te 
koesteren!
De samenwerking met de Arke is altijd goed 

Afscheid geweest: de jaren met Pieter Nauta als di-
recteur en daarna met zijn opvolger Willem 
Jongsma waren heel coöperatief.  Door de 
jaren heen en nu nog worden er gezamen-
lijke activiteiten georganiseerd waarbij de 
teams samenwerken in voorbereiding en 
uitvoering. Gezamenlijk drinken de beide 
teams zo nu en dan “in bakje kofje” en heb-
ben elkaar zo steeds beter leren kennen. 
Steeds meer krijg ik de laatste tijd vragen 
hoe lang het nog gaat duren voor beide 
scholen ‘de lapen gear smite’ om naar één 
school te groeien? “Dat zou mooi zijn voor 
het dorp” hoor ik dan.   
En daar ben ik het geheel mee eens: door te 
kijken wat ons samen verbindt en respect te 
hebben voor elkaars verschillen kan er een 
proces in gang worden gezet waar ieder-
een blij van wordt: één school in Nij Beets. 
Dit zou prachtig passen in de verbindende 
samenleving van de NijBeetsters die er op 
een natuurlijke manier al bestaat in dit 
dorp.  Ik hoop dat het overleg tussen beide 
besturen mag leiden tot een toekomstige 
mooie fusie.        
Een speciaal woord van dank en waardering 
gaat uit naar mijn huidige team: Joke, Jikke, 
Marije, Jessy, Liana, Petra en Monique. Met 
een kleiner wordende school komt er steeds 
meer werk op de schouders van dezelfde 
mensen terecht. Hulde voor de inzet die 
jullie alle dagen laten zien! Erg blij ben ik 
met mijn opvolger Marko Ekas. Als vroegere 
collega van de Jasker kent hij de  school als 
geen ander. Ik laat, onder zijn leiding, de 
school met een gerust hart achter.
We hebben als team en ouders de meerta-
ligheid op de kaart gezet. Daar ben ik trots 
op. Samen met een school in Ureterp zijn we 
één van de twee Trijetalige skoallen in Op-
sterland. Meertaligheid doet, zo is bewezen, 
alle kinderen goed en maakt ze flexibel.
Door de jaren heen heeft het team zich  
intensief en ondersteunend bezig gehouden 

met de ontwikkeling en het welbevinden 
van kinderen.  “Er uit halen wat er in zit” 
is ons op het lijf geschreven. We weten uit 
ervaring dat we de ouders daarbij nodig 
hebben en daarom werken we altijd graag 
samen en betrekken ouders overal bij. 
Wanneer school en thuis op één lijn zitten 
zien we dat de mooiste resultaten worden 
geboekt. En dat geeft een goed gevoel en 
komt het kind ten goede!
 Dank aan alle ouders door de jaren heen. 
Jullie inzet was en is geweldig: of het nou 
gaat om het bespreken van school-beleid; 
de speelplaats inrichten, NL Doet acties; het 
schillen van het schoolfruit of het bedenken 
en ondersteunen van activiteiten: het is en 
was altijd TOP!
Dank ook aan mijn bestuur van de Stichting 
Comprix: zij coördineren en faciliteren het 
onderwijsbeleid voor alle openbare scholen 
in drie gemeentes. De collega’s van het staf-
bureau zorgden dat ik er altijd terecht kon 
voor overleg en ondersteuning. Een goed 
contact wat ik altijd heb gekoesterd.
Er zal, tot slot, een nieuwe periode voor 
mij aanbreken na de zomer. Een nieuwe 
fase zonder leerlingen, ouders en collega’s 
maar wel met veel prachtige, waardevolle 
herinneringen. Hiervoor wil ik graag alle 
bekenden uit Nij Beets, Bakkeveen en de 
Veenhoop, en collega’s van Comprix be-
danken. De mooie contacten en de prettige 
samenwerking in deze 40 jaren zullen mij 
altijd bijblijven. Het was een mooie periode 
waar ik met veel genoegen op terugkijk. 

Ik wens u het allerbeste. En we zien elkaar!
Hertlike groet fan Nynke Nicolaï

Een ieder die Nynke de hand wil schudden 
is dinsdagmiddag 9 juli tussen 16:00 en 
17:00 uur welkom op OBS De Jasker.
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Blue boys o17 ongeslagen kampioen
 Nij Beets: 18-05-2019
Door Fokke Veenstra.
De selectie van Blue Boys slaagde er in Joure 
niet in om het kampioenschap in klasse 5B 
binnen te slepen. Dit veelbelovende team 
(zie foto) staat al te popelen in de startblok-
ken om de selectie aan te vullen op bepaal-
de posities. Trainer John Blaauw heeft afge-
lopen seizoen al dankbaar gebruik gemaakt 
van sommige spelers o17. 
Op de kampioensfoto staat het aanstor-
mend talent van Blue Boys. 

Achterste rij v.l.n.r: 
Minne Dekker (jeugdtrainer), Bas Thierry, 
Yoran Vaatstra, Tristan de Haan, Jonathan 
Mulder, Thom Uninge, Chris Pieterman, 
Rutger Lageveen, Mart Wouda, Mathijs 
Heida, Dieter Machiela, Risandy Brion 
(jeugdtrainer).
Voorste rij v.l.n.r.: Peter Machiela (leider), 
Jelmer Dijkstra, Jason Stoker, Arjen Bijlsma, 
Jasper de Boer, Lukas Minkema (afwezig: 
Remmert Appelmans, Pepijn Postma).

Blue Boys

Zwaarbevochten overwinning van blue boys 
op blauwhuis
Nij Beets: 19-5-2019.
Door Fokke Veenstra.
De publieke belangstelling voor de kop-
loper en kampioenskandidaat groeit bij 
iedere wedstrijd. Mooi weer en een zon-
overgoten sportpark De Blauwe Kamp zijn 
uitnodigend voor iedereen. Bij verlies van 

concurrent Joure zou Blue Boys bij winst op 
Blauwhuis al kampioen zijn. De KNVB had 
aal enkele vertegenwoordigers gestuurd 
en fotograaf Sietse de Boer van de SA had 
langs de lijn al een mooi plekje gevonden. 
Na een kwartier keek Blue Boys door een 
eigen doelpunt van een Blue Boysverdedi-
ger tegen een achterstand aan, 0-1. Op slag 
van rust werd onze vliegensvlugge rechts-
voor Remco Goote tegen de grasmat in het 
strafschopgebied gewerkt. Gedecideerd gaf 

Blue Boys

de scheidsrechter in eerste instantie een 
penalty, maar in overleg met de grensrech-
ter werd zijn beslissing teruggedraaid. Rust-
stand: 0-1.
In de tweede helft werd de moegestreden 
Nathan Tolsma (gesloopt door een vlie-
gensvlugge rechtsvoor)vervangen door 
youngster Rutger Lageveen (gisteren nog 
ongeslagen kampioen met zijn ploeggeno-
ten o17), die een goede invalbeurt maakte. 
Eindelijk ontsnapte de supersnelle Remco 
Goote aan zijn verdediger, die hem bin-

nen de 16m tegen de grasmat werkte. Nu 
wel een penalty, die goaltjesdief Sander 
Hoekstra voor zijn rekening nam: 1-1. In de 
eindfase van de wedstrijd trok Remco Goote 
verrassend een snelle sprint en rondde zijn 
actie af met een doelpunt, 2-1. Pa en ma v.d. 
Wolf zagen even later hun zoon Lars de al-
lesbeslissende treffer rücksichtslos binnen-
schieten. Helaas, de afgevaardigden van de 
KNVB verlieten onverrichterzake het sport-
park de Blauwe Kamp. Nog een wedstrijd en 
dan kampioen?

Moeizame overwinning van Blue Boys op 
De Sweach. Joure: 26-5-2019.
Door Fokke Veenstra.
De koploper tegen de nr. 2, Joure met slechts 
2 punten verschil,  stond de laatste beslis-
singswedstrijd van het seizoen op het pro-
gramma. Iedereen wilde natuurlijk getuige 
zijn van deze legendarische wedstrijd. Ruim 
60 Blue Boysfans vertrokken met een tou-
ringcar richting Joure. Bovendien kwam een 
gelijk aantal met eigen vervoer en bevolkten 
de tribune. De trouwe vrouwelijke Blue Boys 
aanhang had zelfs twee spandoeken aan de 
overkant geplaatst om een echt kampioens-
sfeertje te creëren.  De mannen kwamen 
zelfs met vuurwerk, maar de scheidsrechter 
maakte snel een einde aan het geknal. In de 
21ste minuut sloeg het noodlot toe. Centrale 
verdediger Bart Jonckers greep aan de nood-
rem binnen het strafschopgebied. Topscorer 
Paul Koopmans schoot de penalty onberis-
pelijk binnen, 1-0. Keeper Eise Tolsma was 
kansloos. Met enkele snelle counters voor de 
wind probeerde Joure de voorsprong te ver-
groten. Blue Boys wist de schade tot de rust 
te beperken.

Blue Boys speelde na de thee vele lange bal-
len richting het doel van Joure. De massaal 
meegereisde supportersschare voelde feil-
loos aan dat de gelijkmaker in de lucht hing 
en moedigde de blauwhemden aan. Pas in de 
68ste minuut bracht onze vrije trappenspe-
cialist Bart Jonckers Blue Boys weer op gelijke 
hoogte, 1-1. Uit een vrije trap schoot Bart de 
bal gedragen door de wind snoeihard in de 
touwen. Met een gelijk spel zou Blue Boys op 
rozen zitten. Slechts zes minuten later stopte 
Bart een doorgebroken aanvaller van Joure 
duidelijk zichtbaar voor de 16m lijn. Toevallig 
stond ik op gelijke hoogte. De assistent rea-
geerde niet; de VAR was al met vakantie. Paul 
Koopmans benutte nogmaals dit buitenkans-
je. Na afloop gaf een speler van Joure rui-
terlijk toe dat de ontzettend veelbesproken 
overtreding buiten het strafschopgebied was 
gemaakt. Extra zuur! In de slotfase mocht 
Martin Lageveen jr. nog een corner nemen. 
Keeper Eise Tolsma snelde vlug naar voren 
om zijn makkers te helpen aan de gelijkma-
ker. Helaas. Na het laatste fluitsignaal waren 
de blauwhemden zwaar teleurgesteld.
Zondag 2 juni krijgt  Blue Boys een herkan-
sing in de nacompetitie tegen vierde klasser 
Harlingen.

Blue Boys
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Boys laat kans op blue promotie door de 
vingers glippen  Nij Beets: 2-6-2019.
Door Fokke Veenstra.
Na het debacle om het kampioenschap van 
vorige week in en tegen Joure kregen de 
blauwhemden een herkansing om promotie 
naar de 4e klasse. De publieke belangstelling 
viel niet tegen bij dit voetbalspektakel onder 
deze uitzonderlijke  tropische temperaturen. 
De  wedstrijd was in handen van drie neutra-
le leidsmannen. In de eerste helft creëerden 
beide ploegen weinig kansen. Waarschijnlijk 
voerden de zenuwen weer de boventoon. 
Niemand durfde risico te nemen. De rust-
stand was dan ook 0-0.
Na 65 verzengende  minuten voetbal scoorde 
de onzichtbaar gebleven Remco Goote de 
openingstreffer. Remco counterde over 
rechts de vrije ruimte in en tikte de bal over 
de keeper in het doel, 0-1. Zou het nu een 
gelopen koers zijn? Tien minuten later kwam 
Harlingen al op gelijke hoogte. De bal werd 

mooi voor de doelmond gebracht en bin-
nengekopt, 1-1. Er moest vandaag wel een 
winnaar komen. Het was een afvalrace. Zelfs 
onze keeper Eise Tolsma verrichtte nog een 
miraculeuze redding door een snoeihard 
laag schot bij de verste paal tot corner te 
ranselen. Tien minuten later sloeg het nood-
lot toe. Een doorgebroken speler werd binnen 
het strafschopgebied door Jelle v.d. Leeuw 
tegen de grasmat gewerkt, dus een penalty. 
Dit belangrijke buitenkansje werd door  
Harlingen verzilverd, 1-2. Dit werd tevens de 
eindstand. Door een prima seizoen was Blue 
Boys zelfs lange tijd koploper.
Twee weken geleden leek alles nog zo mooi 
en hoopvol. Koploper en kampioenskandi-
daat! Er kon niets meer misgaan. Nu sta je 
met lege handen. De teleurstelling is groot? 
Oerrockfestival kwam net een week te vroeg. 
Langweer eindigde vierde en is wel een 
ronde verder.
Na een welverdiende rustperiode starten we 
over een paar maanden fris aan al weer  een 
nieuwe competitie, helaas in de vijfde klasse.

Blue Boys

Hebt U een aanhangwagen 
nodig wij hebben wel 1 voor U

Wij verhuren met of zonder 
huif geremd en ongeremd

C.Broersma Transport Tijnje
Volharding 22
8406 HA Tijnje

Tel. 06 53269122

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

Zomermenu vanaf 25 juni.
Gebonden tomaten soep

Zalmfilet met witte wijn saus
Of

Varkenshaas met champignonroomsaus
Roomijs met aardbeien en slagroom

€ 26,75
 Boek ook u verjaardagen, familie feest, 

reünie of vergadering bij ons in de zaal. Zie 
arrangementen op onze website

Openingstijden;
Maandag en dinsdag geopend 

voor gezelschappen vanaf 10 personen
Woensdag tot en met zondag 

geopend vanaf 12:00 uur

Wist u dat…JBuurtvereniging it Stobbegat 
dit jaar voor het dorpsfeest het thema 
Sprookjes/rebus bosk heeft? Ze aan de 
buurtversiering een prijsvraag verbonden 
heeft waar jong en oud aan mee kan doen? 
U te zijner tijd bij de ingangen van de 
straat deelnameformulieren kunt vinden 
die u ingevuld weer in de gereedstaande 
inlevertonnen kunt deponeren?

Wist u dat… De dorpstuin die nogal overwoe-
kerd leek, nieuw leven wordt ingeblazen door 
Martin Visser? Hij het perceel mag gebruiken 
als moestuin? U hier de vorderingen al van 
kunt zien? Wij nu hopen dat het er zo spik en 
span bij blijft liggen?

Wist u dat?

Gezien in Nij Beets

Op z’n kant, op z’n kop, met Silke kun je alle kanten op... (foto Berber Roorda)
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Code oranje
De afgelopen tijd was het weer een paar 
keer raak. Het KNMI gaf code oranje af van-
wege verwacht noodweer. Een systeem dat 
soms de nodige vragen en discussie oproept, 
want het komt niet altijd zo als voorspeld 
wordt. Logisch, want voorspellingen zijn 
geen zekerheden. 
Wat doe je dan als code oranje wordt af-
gegeven en er is een evenement gepland? 
Moet je het maar direct afgelasten of wacht 
je de ontwikkeling van het weer af?
Bij de verschillende weeralarmen konden we 
in Nij Beets ergens nog denken dat het wel 
een beetje overdreven was, maar bij Tijnje 
en Bakkeveen dachten ze daar waarschijn-
lijk al heel anders over.

Vroeger
Het afgeven van het weeralarm is betrek-
kelijk nieuw. Ik kan het mij van vroeger niet 
herinneren. Dan gaven ze in de voorspelling 
aan dat er onweer of storm verwacht werd, 
maar werd er verder geen waarschuwings-
code aan verbonden. Het geven van die 
weercodes geeft volgens mij soms wel de 
indruk dat het veel vaker slecht weer is dan 
vroeger. Voor mijn gevoel waren er in mijn 
jeugd niet zo vaak onweer en stortbuien in 
het voorseizoen, maar was dat echt zo?
Het afgeven van weercodes bestaat dus nog 
niet zo lang, of toch…… Misschien bestaat 
het wel veel langer dan je op het eerste ge-
zicht zou denken. Een heel vroeg weeralarm 
werd namelijk al afgegeven door de profeet 
Elia uit de Bijbel. 

Eén wolkje maakt nog geen noodweer 
Wanneer we deze variatie op het bekende 
spreekwoord geloven vergissen we ons be-
hoorlijk. In het verhaal van Elia wordt be-
schreven hoe er na drie jaar droogte regen 

zal komen. Hij hoort de 
stortregens al, zegt hij 
tegen koning Achab en 
hij moedigt hem aan 
om alvast feest te gaan 
vieren. Misschien dat de 
koning er nog niet zoveel 
van geloofde, maar het feest dat zag hij wel 
zitten. Onder de strakblauwe lucht zet hij 
het op een eten en drinken. Elia trekt zich 
tijdens dit feestmaal terug op de berg Horeb 
en zijn knecht moet de lucht in de gaten 
houden. Zeven keer wordt hij eropuit ge-
stuurd om aan de kant van de zee de lucht 
te bestuderen, maar zes keer ziet hij niets 
dan blauw. De zevende keer ziet hij een heel 
klein wolkje, zo groot als een hand en deelt 
dat mee aan Elia. Direct wordt hij dan naar 
koning Achab gestuurd met de boodschap 
om het feest te beëindigen, want anders kan 
hij vanwege de regen misschien niet meer 
thuiskomen. Dat is geen code oranje, maar 
zelfs code rood!

Een gewaarschuwd mens
Koning Achab is in dit geval zo verstandig 
om naar de waarschuwing te luisteren. 
Zelfs al ziet hijzelf nog niets van de aange-
kondigde regen, hij houdt er wel rekening 
mee. Terecht, want binnen de kortste keren 
trekt de lucht dicht en komt het met bakken 
naar beneden. Wat onze gedachten over het 
weeralarm ook zijn, dit vroege weeralarm 
laat zien, dat het geen kwaad kan om soms 
gewaarschuwd te worden. 

Ds. Jaap Vlasblom

Het laatste woord

 Paulina F. Smids, juni 2019 

 

 De directeur 

Vaak komt het voor dat de notaris moet beoordelen of iemand 

wilsbekwaam is. Wilsbekwaam is iemand die zelfstandig een 
beslissing kan nemen en de gevolgen van die beslissing kan 
overzien. 
Stel dat de betreffende persoon wilsonbekwaam was op het 
moment van ondertekenen van een notariële akte, dan is deze 
akte niet geldig. 
Zoals bij de heer Pieterse, een gedistingeerde heer op leeftijd, 
in driedelig grijs en een keurige hoed. 
Op een regenachtige maandagmiddag kwam hij binnen en 
stelde hij zich voor. De afspraak stond om drie uur en hij was 
wat aan de vroege kant. 
De hoed werd aan de kapstok gehangen en hij begon een 
praatje te maken. 

Hij vertelde over z’n leven als directeur van een internationaal 

bedrijf waar hij leiding had gegeven aan meer dan 100 mensen 
en waarvoor hij de hele wereld over had gereisd. Nu was hij 
met pensioen en kon het wat rustiger aan doen. De heer 
Pieterse kon heel wat verhalen vertellen over z’n belevenissen 
als directeur. 
We waren best onder de indruk van deze charmante verteller. 
Inmiddels was de notaris vrij en kwam de heer Pieterse 
ophalen voor de bespreking. Er stond in de agenda wat extra 
tijd ingepland. 

Na ruim een uur verliet de heer Pieterse het kantoor waarbij 

hij zich nog een keer omdraaide en zwaaide met z’n hoed. 
Nadien vertelde de notaris dat ze de heer Pieterse goed kende. 
Een vriendelijke oude baas met een grote fantasie, een tijd 
geleden was er Alzheimer bij hem geconstateerd. Meer dan 40 
jaar was hij boekhouder geweest bij een grote koekjesfabriek. 
Zijn vrouw was al jaren geleden overleden en zijn kinderen 
kwamen geregeld bij hem langs. Gelukkig kon de heer Pieterse 
nog zelfstandig wonen en voor goed zichzelf zorgen.  
Wanneer er sprake is van (beginnende) dementie is de notaris 
extra alert. Belangrijk is om wat extra tijd te nemen en de 
persoon onder vier ogen te spreken. Door het stellen van de 
juiste vragen komt ze er achter of iemand wilsonbekwaam is. 
Gelukkig had de heer Pieterse op tijd zijn testament getekend. 
Een paar keer per jaar kwam hij op kantoor om te controleren 
of alles nog in orde was. 

Folkertslân 68 

9244 ED  Beetsterzwaag 

T 0512 38 24 15 

F 0512 38 24 45 

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. 
 
 
 

Inloopspreekuur in 

Ureterp: 

Maandagmiddag van: 
13:30 tot 15:30 uur. 
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