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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 5 maart bij Tine

We hanteren de volgende regels met betrekking tot de kopij:

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

Echte dorpsgenoten helpen elkaar, ook uit de koets...........

De Nijs Beetster online 

op www.nijbeets.info
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Eeuw

Honderd jaar, dat wordt je als mens niet snel. 
Dat duurt wel een eeuw. In ons land lopen 
maar 2189 mensen van honderd jaar of ouder 
rond. En 85% is vrouw. Als gebouw wordt je 
makkelijker honderd. Scholen worden, mits ze 
niet worden afgebroken door fusies, bestem-
mingsplannen of extreme krimp geregeld 100 
jaar. In Heemstede staat de Voorwegschool die 
als oudste van Nederland doorgaat. In 1630 
opende de school haar deuren en mocht het 
twee leerlingen verwelkomen. Voor deze kinde-
ren geen kroontjespen of Stabilo. Hier leerden 
ze nog schrijven met  ganzenveren. Nu heeft de 
school 366 spruiten op school en viert het dit 
voorjaar haar  390-jarig bestaan.
In Nij Beets bestaat de openbare basisschool al 
meer dan honderd jaar. Volgens mij stamt die 
ergens uit 1870. Maar het christelijk basison-
derwijs bestaat in mei op de kop af 100 jaar. In 
1920 ontstonden in één jaar twee christelijke 
scholen: een School met den bijbel aan de Prik-
kewei (waar nu de Boppeslach staat) en aan de 
Domela Nieuwenhuisweg de Gereformeerde 
school bij de huidige benzinepomp. Beide scho-
len kregen er bovendien een prachtige hoofd-
meesterswoning bij. Van samen één school 
bouwen was in die tijd totaal geen sprake. 
Daarvoor stonden de Hervormden en Gerefor-
meerden nog niet genoeg op goede voet. 
In 1967 fuseerden beide scholen en het onder-
komen aan de DN-wei werd het vaste school-
gebouw. Beginjaren tachtig verrees er een 
nieuwe school aan de Gietersewei die de naam 
De Arke kreeg. Het is een verwijzing naar de Ark 
van Noach waar voor alle soorten dieren een 
plekje was gereserveerd. Zo was het toen en zo 
is de school anno 2020 nog steeds: elk kind is 
welkom. 
Het 100-jarig bestaan wordt in het weekend 
van 15, 16 en 17 mei groots gevierd met een feest 
in de tent die achter de Rank aan de Prikkewei 
wordt opgetrokken. Van heinde en verre zullen 

oud-leerlingen en oud-leerkrachten naar Nij 
Beets komen om herinneringen op te halen en 
om met eigen ogen te zien dat de school nog 
steeds springlevend is. Er is onlangs zelfs een 
nieuwe juf aangenomen, Benita van der Veer, 
om de grote kleutergroepen te helpen leiden. En 
dat in tijden van krimp!

Diverse commissies zijn al meer dan een jaar 
bezig met de voorbereidingen om de feest-
gangers een bijzonder programma te bieden. 
Er komt een bijzonder jubileumboek vol foto’s 
en anekdotes van de direkteuren die 100 jaar 
christelijk basisonderwijs belichamen. Een foto-
expositie vol uniek beeldmateriaal wordt in 
De Arke opgesteld en er wordt een mini-docu-
mentaire gemaakt met nooit eerder vertoonde 
beelden en foto’s waarbij ook de smakelijke 
verhalen van oud-leerlingen de revue passeren. 
Voor deze film wordt al druk research gepleegd. 
Een bezoek aan de oude school, nog steeds in 
bezit van oud-garagehouder Procee, was daar-
van onderdeel. Weinig herinnert nog aan de 
bloeiende schoolperiode van weleer. Maar voor 
een film biedt het wel prachtige plaatjes. De 
première van de film vormt het klapstuk van 
de reünie. Nu hopen dat de tent vol komt met 
belangstellenden. Dat gaat vast lukken want 
de eerste tientallen hebben zich al aangemeld. 
Bent u oud-leerling? 
Dan is haast dus geboden. Om met het aloude 
‘Stuif-es-in’-lied te spreken: ‘Vlug want de tent 
is al vol!’
Wilt u meer weten over het jubileumfeest? Kijk 
dan op Facebook: Jubileumfeest 100 jaar KBS 
De Arke of de website van De Arke: http://www.
arke-nijbeets.nl/ .

Bart Ledegang
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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  |    
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Wethouder Postma opent jubileumjaar Pier’s Hiem

‘Een honderdjarige boordevol energie’
Door Bart Ledegang

Met het hijsen van de jubileumvlag, let op de krans, opende wethouder Anko Postma op zon-
dag 26 januari officieel het eeuwfeestjaar van restaurant Pier’s Hiem. 
Hoewel de uitspanning eigenlijk nóg ouder is (zie Wist u dat) grijpen Brugt en Ineke Jonker 
2020 aan als officieel jubileumjaar. ‘Met een keur aan activiteiten het hele jaar door én een 
geheel nieuwe website waarop dit allemaal te volgen is,’ verduidelijkt Ineke. 

‘Hoe lang nog? Mevrouw krijgt het koud,’ 
vraagt wethouder Postma. Hij zit naast frou 
Tang in de arreslee op wieletjes klaar in de 
schuur van boer Bouma. De één na oudste in-
woner van Nij Beets (mevrouw Nijssing durfde 
het avontuur niet aan) rilt er van. Over enkele 
ogenblikken zullen de twee via de DN-wei naar 
Pier’s Hiem rijden om daar samen de jubile-
umvlag te hijsen ten teken dat het eeuwfeest 
is begonnen. ‘Vroeger was de weg een breed 
zandpad dat van Sneek naar Drachten liep 
en waarover men met paard en wagen reed,’ 
vertelt Ineke. ‘Aan die sfeer wilden we even 
terugdenken.’ Echtgenoot Brugt staat ook bij 
de koets en belt naar het restaurant om te 
peilen hoe lang de historische presentatie van 
Jan van der Mei nog duurt. De oud-uitbater 
en historicus loopt een kwartier uit. Maar 
dan is het zover. Onder toeziend oog van pers, 
vaste klanten en uitgenodigde buurtgenoten 
wordt de koets met groot applaus onthaald. 

Het hijsen van de vlag laat frou Tang wijselijk 
over aan de wethouder die het ding vlot in top 
heeft. It giet oan!

Tipsy
Het was de verslaggever van de Nijs Beetster 
zelf die het echtpaar Jonker er vier jaar gele-
den al fijntjes op wees. Volgens de officiële 
documenten zou Pier’s Hiem in 2020 honderd 
jaar bestaan. Sindsdien hebben Brugt en Ineke 
stilletjes al toegewerkt naar dit eeuwfeest. En 
tegelijk moesten ze het restaurant onder de 
nieuwe vlag ook nog eens goed op de kaart 
zetten. ‘We begonnen in augustus 2016,’ 
vertelt Ineke. ‘En de eerste gasten waren flink 
aangeschoten klanten die een uitsmijter be-
stelden. Ze waren te tipsy om de kunnen rijden 
dus wilden ze eerst een bodempje leggen met 
een uitsmijter. Maar ze kregen hem niet eens 
op,’ lacht Brugt. Toch keek het echtpaar elkaar 
wel even aan: zou dit ons publiek worden? 
‘Daar hadden we toch een iets ander beeld bij,’ 
vertelt Ineke. Gelukkig berustte alles op toeval. 
Het bleken feestgangers van het nabij gehou-
den Veenhoop festival. 

Menu
‘Vroeger was Pier’s Hiem een kroeg waar je 
kon eten. Een bruin café. Wij hadden daar toch 
een ander beeld bij,’ bekent Brugt. ‘Pier’s Hiem 
moest een restaurant worden. Eerst kwamen 
er kleine wagentjes op de parkeerplaats. Ston-
den de klompen voor de deur. Later volgde de 
grotere auto’s. En waren de gasten eerst wat 

Wethouder Anko Postma en mevrouw Tang maakten 
een entree in stijl            (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 
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ouder, nu mogen we ook steeds meer gezinnen 
met kinderen verwelkomen. We mogen dus 
voorzichtig zeggen dat we voor iedereen iets te 
bieden hebben.’
Proeven wat mensen willen, wat men lekker 
vindt, daar hebben de beginjaren van Brugt 
en Ineke van in het teken gestaan. ‘Eerst zijn 
we met een klassieke kaart begonnen,’ 
vertelt Ineke. ‘De kaart zoals men altijd 
gewend was. Maar later zijn er op de 
kaart gerechten verschenen die Brugt 
zelf graag wilde maken.’ Naast de ge-
varieerde menukaart organiseert Pier’s 
Hiem ook tal van activiteiten. ‘Je zit niet 
in een stad met duizenden mensen 
op loopafstand. De klanten zijn wijd 
verspreid om je heen. Je zult dus zaken 
moeten organiseren en actief zijn om 
mensen te bereiken’ concludeert Brugt. 
En dus staat er ook dit jaar weer het 
succesvolle wildbuffet op het program-
ma. Wildkenner Age licht het wild toe 
onder het genot van een jachtbittertje 
en daarna kunnen de klanten gaan proeven. Er 
zijn zelfs snode plannen voor een hippiefestival 
vol ABBA- en Janis Joplinklanken. 

Verbinding
Duidelijk zoekt Pier’s Hiem  ook de verbinding 
in en om Nij Beets. Op 24 oktober staat een 
fakkeltocht gepland die begint op het parkeer-
terrein van It Damshûs (dat 60 jaar bestaat) 
en het gezelschap wandelaars brengt naar 
Pier’s Hiem. Brugt: ‘Onderweg krijgt men 
dan een soepje, bij ons een hoofdmaaltijd en 
uiteindelijk bij Foveo het dessert. En dáár zullen 
acteurs van het eveneens jubilerende Kliu-
wend Omheech (75 jaar) de balkonscène van 
Shakespeare vertolken. Het toneelgezelschap 
broedt momenteel ook nog op een voorstelling 
waarin iconische gasten van Pier’s Hiem uit het 
verleden de revue passeren. Het kan dus niet 
op. ‘En firma de Heus, de veevoeder, heeft hier 
nog een aantal vergaderingen gepland,’ stipt 

Brugt ook nog even fijntjes de zaalfunctie van 
Pier’s Hiem aan. En dan moet ook het Alddjip  
niet vergeten worden, vinden de uitbaters. 
Ineke: ‘Veel mensen die hier al heel lang wonen, 
blijken nog nooit in de petgaten te zijn ge-
weest. Ze zijn dan aangenaam verrast als we er 
doorheen varen. Dat biedt zeker nog kansen!’ 

Bescheiden
Dat de Jonkers uit het goede hout gesneden 
zijn, stipt wethouder Postma nog even aan in 
zijn toespraak onder de vlaggenmast: ‘ Wat 
ik overal om me heen hoor is dat jullie goed 
vallen in de gemeenschap.’ Dat doet Ineke en 
Brugt zichtbaar goed. ‘Wij hebben daar geen 
idee van. Wij doen ons best en denken wel 
dat we goed bezig zijn. Maar we blijven wel 
bescheiden. Wij kunnen het ook niet alleen. We 
moeten het met elkaar doen in deze regio.’ 

Alle informatie over de activiteiten van Pier’s 
Hiem vindt u op: www.piershiem.nl  onder 
evenementen.

Eigenaren Brugt en Ineke kregen een gift van de 
gemeente als extra stimulans. 

(foto: Bart Ledegang )
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Eén van de meest markante boerderijen van Nij Beets is niet meer. De boerderij waar ooit 
de familie Groen woonde en die verzamelplek was van veel spelende jeugd, is in rap tempo 
ontmanteld. Afgebroken. Omdat de leegstaande pleats anders maar ten prooi zou vallen aan 
ongewenste bezoekers. Hoewel de stenen zijn verdwenen, blijven de herinneringen aan deze 
legendarische boerderij nabij de kruising van de Domela Nieuwenhuisweg en De Ripen. 

‘Zestig tot zeventig 
jaar geleden was de 
boerderij van Hen-
drik Groen al een 
mega-bedrijf met 
een kleine 80 hectare 
aan weiland. Er wer-
den 80 koeien ge-
molken dus elke koe 
had 1 hectare,’ haalt 
Harm Jan Poortman 
op zijn Facebookpa-
gina herinneringen 
op. Een koe per hectare. Kom daar nu nog es om. 
Poortman: ‘Deze boerderij was in mijn jeugdja-
ren een Eldorado. Hendrik Groen had in die tijd 
al 3 tractoren, waar wij als buurtjeugd op moch-
ten rijden. Wat daar kon mocht thuis nog niet. 
De boerderij was groot. Het mooiste kenmerk 
van deze boerderij was de betonnen zolder. Die 
was aan de onderkant met rode tegels bekleed. 
Het was een echte ‘Friese stal.’’  

Moeras
‘Voor de boerderij was het Hendrik Groen-bos. 
Bos en wildernis van zo’n twee hectare. Dit 
stukje natuur lag naast het Alddjip waar in het 
grijze verleden de schepen aan toe voeren voor 
overslag van diverse goederen. In de zomer 
was het hele Alddjip dichtgegroeid met krab-
bescheer. Hier vertoefde de stern in grote getale, 
en die duldde ons daar echt niet. Er werden 

dan ook veelvuldig 
kamikazeduiken op 
ons gemaakt, wat 
wij natuurlijk span-
nend vonden.’ Er was 
echter ook zeer ge-
vaarlijk moeras met 
een diepte van wel 
3 meter. Dat dochter 
Swopkje Groen hier 
ooit in verstrikt raak-
te, wat haar bijna 
noodlottig werd, is 

zonder twijfel het smeuiigste verhaal. Swobkje is 
nu 73 jaar en woonachtig in Leek. Als we bellen 
en haar vragen wat ze nog van het voorval weet, 
laat haar geheugen haar in de steek. ‘Ik weet 
nog dat we in het natuurgebied speelden. We 
noemden het de Bossingel. Van het moerasvoor-
val weet ik niets meer. Behalve dat ik een jaar of 
vijf, zes geweest moet zijn.’ 

Deugniet
Volgens Harm Jan Poortman moet het zo ge-
gaan zijn: ‘Swopkje raakte in dit moeras. Haar 
hulpgeroep werd bemerkt door hun hond, een 
Sint Bernard. Die schoot te hulp en hield haar 
hoofd boven water. Het aanhoudende hulp-
geschrei werd uiteindelijk opgemerkt door de 
familie die halsoverkop kwamen toegesneld en 
haar redden.’ Swopkjes broer Johannes was ook 
niet bij de Bossingel weg te slaan. ‘Ik ben zelf ook 

Boerderij familie Groen afgebroken
Bijna iedereen heeft wel herinneringen aan 'de pleats bij het 
moeras' 
door Bart Ledegang

De vervallen pleats: oude glorie  (foto:Harm Jan Poortman)
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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	

GORREDIJK

             autobedrijf

KROES

Badweg 54 - 8401 BL  Gorredijk - Tel.: 0513 - 46 19 52
www.autobedrijfkroes.nl

GORREDIJKGORREDIJK

             autobedrijf

KROES

Badweg 54 - 8401 BL  Gorredijk - Tel.: 0513 - 46 19 52
www.autobedrijfkroes.nl

APK II keuringstation!
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wel eens in het moeras geraakt. Gelukkig kon ik 
er weer uit komen. Een deugniet was ik wel. Zo 
had mijn vader arbeiders in dienst die de melk-
bussen moesten schoonmaken aan de water-
kant. Ik sloop dan op ze af en gaf ze een duwtje. 
Dan kukelden ze in het water en maakte ik me 
uit de voeten. De Bossingel was dan mijn schuil-
plaats.’ Zijn zus: ‘Ik heb tot mijn 23e op de pleats 
gewoond. We waren op Nij Beets gericht. Ik ging 
er naar de Hervormde School aan de Prikkewei. 
Een mooie tijd.’

Veiling
Vijftig jaar geleden stopte Hendrik Groen met 
zijn boerderij. Er was geen opvolger voor het 
bedrijf. De boerderij kwam in de verkoop en 
er werd een boeldag georganiseerd. Harm 
Jan moest daar bij zijn. Naamgenoot Harm 
Jan Bijlsma uit Gorredijk was de omroeper, de 
man met de hamer. ‘Een prachtkerel,’ noemt 
Poortman hem. ‘De koeien werden eerst op geld 
gezet. Dit nam natuurlijk veel tijd in beslag. In 
de pauze konden de handelaren met een stuk 
brood tussen hun tanden nogmaals langs de 
koeien om te kijken of er nog wat rek in zat bij 
de finale veiling. Toen alle koeien waren verkocht 

kwam het machinepark aan de beurt. Omdat 
Groen een vooruitstrevende boer was loog het 
ark er ook niet om. Klapper van de veiling was 
de pleats zelf natuurlijk. Voor de boerderij plus 
de 80 hectare grond en nog een boerderijtje aan 
de Ripen koop je nu alleen een landhuis voor.’ De 
nieuwe eigenaar werd Bert Lamphen uit Blari-
cum. Daar stopt het verhaal van Poortman wij-
selijk. ‘Daar kan ik wel een boek over schrijven. 
Met alle respect.’

Sloop
Swopkje is de afgelopen decennia nog geregeld 
langs haar oude huis gereden. Ze kon er steeds 
minder goed naar kijken. ‘Dat de boerderij zwaar 
verwaarloosd raakte, vond ik ergerlijk.’ Eind ja-
nuari werd begonnen met de sloop. Er komen 
twee nieuwe woningen voor in de plaats. Broer 
Johannes, nu in Aldeboarn woonachtig, heeft de 
sloop van dichtbij gadegeslagen. ‘Tijdens de sloop 
van onze oude boerderij heb ik de gedenksteen 
kunnen bemachtigen. Hierop staan drie letters 
en een jaargetal. De drie letters zijn: H.B.D. Men 
denkt dat het de afkortingen zijn van de eerste 
pachter, die wij als Groen niet kennen. De boer-
derij is gebouwd in 1876.’  Wat nu nog rest zijn de 
herinneringen zoals ze nu op Facebook gekoes-
terd worden. Jan Aalbers: ‘Ik was bevriend met 
Johannes Groen. We speelden in de Bossingel. 
Koekenpan mee-
pikken van thús en 
gevonden eieren 
bakken. Heel soms 
bracht Hendrik 
Groen ons met 
slecht weer thuis 
met zijn zwarte 
slee. Ook herinner 
ik mij dat ik daar 
op een morgen was 
en dat het bericht 
op televisie kwam dat J.F. Kennedy was vermoord. 
November 1963.’ Iedereen was van slag. 
Net als nu een beetje.

Het immense terrein rond de boerderij wordt 
pas vanuit de lucht écht goed zichtbaar  
(foto:H.J. Poortman)

De afbraakwerkzaamheden zoals 
Johannes Groen het zelf vastlegde. 
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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

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

Zondag 1 maart 16.00 uur 
gezellige historische middag 

onder het genot van een hapje en drankje.

U kunt oude prenten en beelden bewonderen over de 
100 jarige geschiedenis van Pier’s Hiem en Nij Beets

Sprekers zijn Jan van der Mei en Fokke Veenstra
Reserveren is gewenst via reserveren@piershiem.nl

of bel 461900

Actuele openingstijden zie website.
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Jildou Smilda jureert in FeRstival
'Voordragen is toneelspelen met woorden'
Door Hester Dijkstra

Ze was het jongste jurylid bij de halve finale van het FeRstival in de Drachtster Lawei en woont 
sinds anderhalf jaar aan de Kanaelwei-Sud in Nij Beets. Als er een voordrachtavond zou zijn 
voor volwassenen doet ze zo mee, want winnen doet ze graag. We gingen langs bij de negen-
tienjarige Jildou Smilda.

Het gezin Smilda bestaat uit de ouders 
Harm en Nynke Smilda en hun drie kinde-
ren Jildou, Yorick en Amerenske. Halverwege 
2018 verhuisden ze van het Drachtster Fen-
nepark naar Nij Beets. Plannen om 'buiten' 
te gaan wonen waren er al langer en de 
woning aan het Polderhoofdkanaal bracht 
die wens in vervulling. Bovendien wonen ze 
nu vlak bij de woonplek van hun vrienden 
aan de Krûme Swynswei. 'It wie earst wol 
wennen', zegt Jildou, 'want we moasten folle 
mear reizgje. Mar it is in prachtich plakje en 
no't ik myn rydbewiis ha is it folle makliker'. 
Jildou studeert in Leeuwarden aan de NHL-
Stenden (communicatie en multi media).

Kunst
Het was de liefde voor de kunst van het 
voordragen die haar binnen de jury van de 
77ste editie (!) van het FeRstival haalde. Dit 
Friese feestje voor de Friese poëzie wordt 
jaarlijks georganiseerd door het Cedin 
(onderwijs/centrum meertaligheid) voor 
leerlingen van het middelbaar onderwijs in 

Fryslân. Voorrondes worden op de scholen 
georganiseerd, de halve finale is in de Lawei 
en de provinciale finale in het Posthuis in 
Heerenveen. Het evenement vindt elk jaar 
plaats in de maanden november en decem-
ber. Via de Drachtster middelbare scholen 
deden van tijd tot tijd Beetster jongelui 
mee aan de eindrondes van het FeRstival. 
Afgelopen jaar was dat Berber Roorda, die 
als starter in de Lawei weliswaar een prima 
beoordeling kreeg, maar net niet doorging 
naar de finale. De deelnemers werden opge-
deeld in drie categorieën: starters, doorstro-
mers en toppers.

Niet 'cool'
Het aantal deelnemende scholieren is in 
het verleden wel eens groter geweest dan 
de laatste jaren. Dat hangt samen met de 
aandacht die de scholen besteden aan de 
Friese taal, aan gedichten en aan het FeR-
stival. 'En it is net 'cool' fansels', concludeert 
Jildou. Onterecht volgens haar, want je leert 
er meer van dan je denkt! 'Eins is it toaniel-
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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
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spyljen mei wurden; as der in 
foardrachtkriich foar folwoech-
senen wie soe ik fuortendaliks 
wer meidwaan'. Het voordragen 
heeft haar gevoel voor de Friese 
taal en voor poëzie bijgebracht; 
vooral omdat ze zelf het gedicht 
moest kiezen. 'Dat dwingt je min 
of meer om er mee bezig te zijn. 
Je leert dan bijvoorbeeld dat niet 
alles hoeft te rijmen en je krijgt 
oog en oor voor de cadans in een 
gedicht'. Via deelname aan het 
FeRstival en vier jaar Jeugdthe-
aterschool in Leeuwarden is Jil-
dou zich bewust geworden van 
haar grootste wens: betrokken 
zijn bij en liever nog: meedraai-
en in theaterprojecten. Daarom 
heeft ze contact gelegd met de 
Lawei om haar ervaring nog 
verder te verbreden. Naast haar 
studie, haar saxofoon, haar 
sport en haar fiets. Want ze wil, 
samen met heit Smilda, dolgraag de Pink-
sterelfstedentocht fietsen.....

Vier bekers
De basis voor Jildou's gevoel voor theater 
werd gelegd tijdens het FeRstival. Maar 
liefst zes keer deed ze mee en eindigde vier 
keer zó hoog, dat ze weliswaar net niet 
de kampioenswisselbeker, maar wel vier 
persoonlijke bekers won.  Ook na het mid-
delbaar onderwijs wilde ze graag betrokken 
blijven bij het FeRstival. Een uitgelezen kans 
voor het Cedin om haar als jurylid te vragen 
voor zowel de halve finale als ook de eind-
strijd in Heerenveen. 'Ik mocht alle groepen 
mei sjurearje, dat fûn ik in grutte ear!' De 
jury let op een aantal aspecten en kent daar 
een waardering aan toe. Zo is 'geef Frysk' 
belangrijk en moeten de jonge artiesten 
'stevig staan zonder veel gebaren'; daar

naast wordt op het gezicht, op de mimiek 
gelet. Maar het allerbelangrijkst is de vraag 
of het gedicht over komt bij het publiek. 'Het 
moet je raken, de mensen moeten begrijpen 
en voelen wat je zegt', weet Jildou, 'dat is 
magisch en als je daar een keer mee besmet 
raakt, houdt het niet op!' Ze raadt elke 
deelnemer aan om door te gaan met voor-
dragen, cool of niet, want 'het is de moeite 
meer dan waard. Je wordt steeds beter'. In 
2015 werd Jildou – na een maximale score in 
de halve finale - tweede van Fryslân met het 
gedicht 'Langstme' van Meintsje Brouwer. 
'Dat hie ik sels útkeazen en it paste by my. 
Hielendal. Soks kin mei in gedicht, dat fielt 
sa goed!' 
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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.
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STRAFFEN IN SCHOOL.

Op school ging het goed. Ik was een tamelijk 
goede leerling en behoorde niet tot de on-
deugendste  van school. Eens is het echter 
wel wat erg geweest, want toen wilde juf-
frouw mij in het donkere turfhok opsluiten. 
Dat was de zwaarste straf, die er bestond. In 
het turfhok werd de turven voor de kachels 
opgeslagen. Gelukkig werd de straf niet uit-
gevoerd. Ik verzette mij zo hevig uit angst 
voor het donkere turfhok, waardoor de juf-
frouw geen kans zag mij in het turfhok te 
slepen.

Een en ander verwekte nog al wat hilariteit 
in de klas. Er ontstond zoveel lawaai in de 
klas, waardoor de meester naast onze klas 
de tussendeur opende en keek wat er aan 
de hand was. Mijn juffrouw was zo emo-
tioneel en de tranen stonden in de ogen.
Meester van Eik en mijn juffrouw Dijkstra 
konden het best met elkaar vinden, zodat 
dit incident voor mij en mijn juf geen nare 
gevolgen had. Later zijn ze samen getrou-
wd.Ik kwam niet in het turfhok terecht.

Wij hadden beste meesters en juffers. Dat 
was vroeger in Beets ook wel eens anders.
Wel hadden wij al eens een hoofdonder-
wijzer, die niet zo best stond aangeschreven.
De kinderen en ouders hielden niet van 
hem. Hij roddelde over de ouders, die dit 
niet prettig vonden.Mijn vader vloog niet 
overal op af, als mijn broertjes straf hadden 
gekregen van de meester.

Hij stelde zich op het standpunt, dat als wij 
straf hadden gekregen wij de straf ook wel 
hadden verdiend. 

Zoals in veel plattelandsdorpen het geval 
was, beperkte het werk van de hoofd-
meester zich niet alleen tot het lesgeven 
aan de kinderen. Hij bemoeide zich ook wel 
met het verenigingsleven. Het schoolhoofd 
behoorde tot de notabelen van het dorp.
Daarbij denk ik aan meester Nawijn, die 

veel voor de arme 
dorpelingen heeft 
gedaan.Mijn broer 
Klaas zat op school 
naast een jongen, 
die niet bepaald 
uit het netste gezin 
kwam.Deze jongen 
had voortdurend 
een snotneus. De 
meester wilde dat 
mijn  broer aan deze 
jongen  zijn zakdoek 

zou geven. Het bij zich hebben van een 
zakdoek was een weelde, ook voor grote 
mensen. Men gebruikte doodgewoon zijn 
vingers en mocht er aan de vingers iets bli-
jven hangen, dan werden die aan de broek 
afgeveegd.Mijn broer voldeed niet aan de 
wens van de meester en moest nablijven.
Mijn broer Klaas moest thuis vertellen, 
waarom hij moest nablijven. Vader is toen 
wel naar de meester geweest en later 
hoefden wij geen zakdoek meer uit te lenen.

ANDERE TIJDEN IN BEETS (1895-1920). DEEL 9.
Bewerkt voor Fokke Veenstra.

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”, geschreven door een  gezinslid van de familie Mast.

Tj. Nawijn (1939)
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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
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Beetster Prikbord

Terwijl je veel negatieve reacties over vuurwerk en jeugd 

hoort, kunnen wij vanuit het dorpshuis eigenlijk  alleen 

maar positief terugkijken op een geslaagde oudejaars-

nacht. ´t Trefpunt is zeer goed bezocht en er hing een 

goede en gezellige sfeer. De grote mooie vuurwerkshow 

vooraf was zeer geslaagd.

Erg jammer van de zware mist, maar desondanks wat 

ons betreft zeker voor herhaling vatbaar. Dit was mede te 

danken aan Willem, Wietze, Henk en door vele helpende 

ouders uit Nij Beets die zich hier voor ingezet hebben.

Namens de dorpsbewoners willen wij dan ook zeggen:

 mannen bedankt!

OPROEP
Wij organiseren voor de mensen van de Voedsel-
bank Opsterland en Akkrum een kledingbeurs op 
zaterdag 4 april a.s. in de RANK.  
's Ochtends is de kledingbeurs bestemd voor de 
mensen van de voedselbank.  
’s Middags van 12.30-14.30 uur is een ieder van 
harte welkom om kleding voor € 1,- te kopen

Wij zijn op zoek naar mooie en schone  
kleding, jassen en schoenen voor kinderen, man-
nen en vrouwen, zodat zij er ook netjes bij kunnen 
lopen.

In te leveren bij:   
Minke Rinzema, D. Nieuwenhuisweg 11,  
telefoon 06 36040526 
Elisabeth Mulder, De Els 7, telefoon 461304

Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die ons 
kunnen helpen 

bij het sorteren van de kleding. U kunt zich opgeven 
via de mail:  geartsje@deblauwekamp.nl of telefoon: 
383176 

Alvast hartelijk dank, 
Diaconie Doarpstsjerke Nij Beets
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Dorpsagenda       Februari

vr. 21 feb Jaarvergadering Vogelwacht Nij Beets/De Veenhoop; 20.00 uur

za. 22 feb Soos (vanaf 1e klas v.o.) in 't Skûlhoal; 20.00 uur

do. 27 feb Ledenvergadering Begrafenisvereniging De Laatste Eer in ’t Trefpunt;   
  20.00 uur 

vr. 28 feb Karakteravond Noordermannen bij D. Zuidema, Swynswei 4; 19.30 uur

vr. 28 feb Soos uitje

za. 29 feb Winter Smûk (€25), minifestival; meer info op de Facebookpagina van   
  Smûk Nij Beets; 20.30 uur

zo. 1 mrt Matinee Kliuwend Omheech met ‘Ien fleach oer it koekoeksnêst’in 
  ’t Trefpunt; 14.30 uur

zo. 1 mrt Historische middag in Pier’s Hiem onder het genot van een hapje en 
  drankje; sprekers zijn Jan van der Mei en Fokke Veenstra; reserveren 
  via reserveren@piershiem.nl; 16.00 uur

wo. 4 mrt Voorverkoop kaartenTeake van der Meer (4 apr.,€10) in ‘t Trefpûnt; 
  19.00-20.00 uur  

za. 7 mrt Snertdag bij Halte Leppedijk, bestellen t/m 4 mrt. via tel. 06-20834213 of  
  e-mail halteleppedijk@gmail.com

za. 7 mrt Kliuwend Omheech uitvoering ‘Ien fleach oer it koekoeksnêst’ in 
  ’t Trefpunt; 20.00 uur

wo. 11 mrt Inloopcafé in ’t Trefpunt; 15.00-17.30 uur

za. 14 mrt Soos (vanaf 1e klas v.o) in 't Skûlhoal; 20.00 uur

za. 14 mrt Klaverjassen in de voetbalkantine van de VV Blue Boys; 20.00 uur

ma. 16 mrt Informatieve avond Krigel betreffende energievraagstuk in ’t Trefpunt;   
  19.30 uur 

wo. 18 mrt Inloopcafé in ’t Trefpunt; 15.00-17.30 uur

vr. 20 mrt Workshop schilderen (€25) met Linda Cohen Cordes Exposant bij Aepos   
  (28-9/15-5); 20.00 uur
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Kerkdiensten Doarpstsjerke 

zo. 23 feb 9.30 uur Ds. M. Klomp, Marum

zo. 1 mrt  9.30 uur Ds. J. Vlasblom, 

   Iepen Doarrendienst m.m.v. Double Brothers

  19.30 uur Ds. J. Vlasblom, gespreksdienst

zo. 8 mrt 9.30 uur Da. Y. Slik, Balk

wo. 11 mrt 19.30 uur Ds. J. Vlasblom, Biddag voor gewas en arbeid

zo. 15 mrt 9.30 uur Ds. J. Vlasblom

zo. 22 mrt 9.30 uur Ds. J. Vlasblom

zo. 29 mrt 9.30 uur  Ds. J. Finnema, Oudehaske

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

za. 21 mrt Teenoclub (vanaf gr.7) in 't Skûlhoal; 20.00 uur

wo. 25 mrt Inloopcafé in ’t Trefpunt; 15.00-17.30 uur

vr. 27 mrt Karakteravond Noordermannen bij D. Zuidema, Swynswei 4; 19.30 uur

4 en 5 apr Wandeltochten van It Damshûs; meer info in volgende NijsBeetster
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Van Eedenstrjitte 7   
9245 HL Nij Beets   
T: (0512) 46 12 11   

www.pedicurehendrika.nl
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Viskraam foetsie
Menig liefhebber van lekkerbekjes en kibbe-
ling had het al gemerkt: de viskraam op za-
terdag staat er niet meer. Even gebeld met 
‘Het Neusje van de zalm.’ Werkneemster 
Wiesje beaamt het vertrek. “We hebben een 
kar te weinig. Daardoor moesten we keuzes 
maken en Nij Beets viel helaas buiten de 
boot.” Of er op den duur wel weer een extra 
kar komt die de Beetsters gaat bedienen 
durft ze niet met zekerheid te zeggen. “We 
staan wel woensdag in Tijnje en vrijdag in 
Beetsterzwaag,” licht Wiesje toe. Daar dus 
nog wel. De vis gaat dus voorlopig aan onze 
neus voorbij.

En dat is drie...
Voor het derde jaar op rij is Mirthe Doorne-
kamp Nederlands kampioen geworden op 
de ‘Dutch Open ShinKyokushin’. De Neder-
landse titel blijft dus ook dit jaar ‘gewoon’ 
in Nij Beets.

 

de Fam. Doornekamp

Nijs Beetster Nijs

Een bakje kibbeling bestellen en tijdens het 
wachten wat bijpraten met deze en gene. Het is er 
even niet bij.                                        

 (foto: Bart Ledegang)
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v.o.f.	H van der Molen
 Timmerbedrijf

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

nieuwbouw | verbouw | onderhoud

M: 06 130 74 789 
T: 0513 57 15 19

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

Riperwei 56, 8406 AK  TYNJE

Administratiekantoor

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

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

prachtige eenheid van deze ceremonie….’

Ripen 11
9245 VG Nij Beets

Nederland

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

ritueelbegeleider bij afscheid
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Inloopcafé Trefpunt verschuift naar 
woensdagmiddag.
Het inloopcafé gaat van de vrijdagmid-
dag naar de woensdagmiddag! Ondanks 
de positieve reacties is gebleken dat de 
vrijdag-middag niet een gunstige mid-
dag is. Daarom is besloten dit naar een 
ander moment in de week te verzetten.

Wat en voor wie is het inloopcafé?
Voor iedereen uit Nij Beets en omgeving 
die zin heeft om gezellig samen  een spelletje te 
doen, een potje te darten of gewoon voor een 
gezellig praatje. En dat alles kan onder het ge-
not van een kopje koffie/thee met iets lekkers! 
Het inloopcafé is open tussen 15.00 en 17.30 uur. 
U kunt binnenwandelen wanneer u maar wilt.
De data van het inloopcafé en de activiteiten in 
’t Trefpunt zijn: 
woensdag 19 februari:  sjoelen
woensdag   11 maart: inloopcafé             
woensdag  1 april: paasstukje maken*                       
woensdag   22 april:    proeverij Fryske   
  gehaktbal*            
woensdag   13 mei:    inloopcafé  
woensdag     3 juni: Met Pieter Nauta  
  op vakantie’
 *   graag opgeven i.v.m. materialen bij Joke  
      Bijloo, tel. 06 20026674.

Wie kent u nog?
Doete Tolsma & Jantje Koopmans zoeken 
namen bij fotó s van 1961: het 50-jarig jubileum 
Coöp-boerenleenbank Beets. Ze willen dit graag 
compleet maken. Puzzelt u mee! Zal het lukken 
om de namen bij de foto’s te krijgen? 
Kosten:  €4 voor koffie/thee & iets lekkers.  
Slecht ter been maar wel graag eens naar het 
inloopcafé? Halen en brengen is mogelijk. Voor 
vragen en/of vervoer kunt u bellen naar Joke 
Bijloo, tel. 06 20026674. 

Nieuwe plek voor glas- en kledingbakken
De bakken ter inzameling van glas en gebruikte 
kleding zijn verplaatst van de Doarpsstrjitte 
naar de Bjirk. Momenteel wordt de laatste 
hand gelegd aan de bestrating en dan staan 
de containers er weer keurig bij. De bakken zijn 
ondergronds dus qua herrie moet het gerinkel 
en geklap nauwelijks te horen zijn. De naaste 
omwonenden waren wel wat verbaasd toen de 
containers met veel geluid werden geplaatst. 
Ze geven aan niet op de hoogte te zijn gebracht 
door de gemeente dat in hun straat nu de bak-
ken hun vaste stek hebben gekregen. “Straks 
is het een aan- en afrijden van auto’s,”  zegt er 
één. Een ander: “En waarom niet langs de Prik-
kewei geplaatst met een klein parkeerhaventje? 
Dat werkt ook nog snelheidsremmend voor het 
verkeer. Nu rijdt alles de Bjirk in en moet dan 
ook nog keren.” 
Niet goed over nagedacht, luidt de conclusie. 
Maar weghalen is nu ook geen optie meer.

Laatste klaverjasavond 2019 
Met de opkomst van 37 personen, was de be-
langstelling voor het klaverjassen op 14 decem-
ber super te noemen. Er waren deze keer 9 volle 
tafels en 1 stilzitter. 
De sfeer was zoals altijd gezellig en een kwar-
tiertje voor middernacht waren de 3 spelrondes 
weer gespeeld.
De eindscore liet zien dat er 10 personen waren 
die meer dan 5000 punten bij elkaar gejast 
hadden.

foto: Bart Ledegang
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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

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!

NUMMER

29
Zakelijk of particulier

Wij maken uw drukwerk 
met veel plezier

De Bou 29  - Beetsterzwaa 
Tel. 06 1568 2764
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1.   Sieb de Haan 5.475 punten   
2.   Hilbert Hoekstra     5.445 punten
3.   Willem Landmeter 5.386 punten  
4.   Leon v. Kesteren 5.347 punten
5.  Oene van der Molen   5.293 punten  
6.   Roel Huisman  5.272 punten
7   Reinskje Kalsbeek   5.220 punten  
8.  Arie de Haan      5.054 punten
9.  Sietze van Houten 5.038 punten  
10 Remco Huisman 5.024 punten
De Poedelprijs ging deze keer naar Frans 
Schoutsen met 3.512 punten. 

Recordopkomst 1e klaverjasavond 2020
De opkomst van de klaverjasavond op 18 januari 
was grandioos. En na een telefoontje kwam ook 
nummer 40 nog opdagen, zodat er dus maar 
liefst 10 volle tafels waren.
Na de 3 spelrondes bleek dat onderstaande 9 
personen meer dan 5000 gescoord hadden.
1.   Jacob Machiela  5.580 punten   
2    Wytse de Haan 5.558 punten
3.   Roelof Huisman 5.358 punten  
4.   Frans Schoutsen 5.276 punten
5.  Roel Snip  5.240 punten  
6.   Piet de Raaf  5.205 punten
7   Wieger Tolsma  5.127 punten  
8.   Heine Tolsma   5.100 punten
9.  Pieter Nauta   5.077 punten  
Met 3.579 punten was de Poedelprijs voor Frans 
v.d. Molen. 

Winnaar bekend van de Krigel 
ledlampenactie
Afgelopen december heeft Krigel een led-
lampenactie georganiseerd bij de Dagwinkel. 
Sjoerd Fennema stelde toen een lampenpakket 
beschikbaar t.w.v. € 50.  De gelukkige winnaar 
is geworden: Reinskje Kalsbeek. Reinskje wordt 
op bijgaande foto door Sjoerd Fennema van de 
Dagwinkel en Sietske Dijkstra van Krigel met 
het gewonnen pakket gefeliciteerd. Mocht u 
nog lampen aan willen schaffen tegen de ge-
reduceerde prijs van €3,50 dan kunt u contact 

opnemen met Hilbert Hoekstra van Krigel, 
via hhoekstra123@gmail.com. 

Bij Reinskje Kalsbeek gaat een lichtje branden...

Met KRIGEL bespaar je op energie
Weer een kop in de krant: Hoe kan ik energie 
besparen? Er zijn voorbeelden genoeg: verwar-
ming een graadje lager, thermostaat een uur 
eerder omlaag,  Led lampen, korter douchen, 
spouwmuur isolatie, vloer isolatie, wasdroger 
minder gebruiken, folie achter de radiator. Er 
is van alles te bedenken. Maar dit weten we al-
lemaal wel. En als je dat eenmaal gedaan hebt, 
wat kan je dan nog meer doen? Waar men vaak 
niet aan denkt is, dat je beter kunt investeren 
in energiebesparing. Het geld wat je daarin 
investeert, levert meer rendement dan het op 
de bank laten staan.
Dit levert binnenkort geen rente meer op. 
Terwijl zonnepanelen zich terugbetalen en na 
een aantal jaren winst opleveren. Ook je huis 
isoleren levert meer rendement op. 
Neem contact op met KRIGEL en informeer wat 
de eigen dorpskoöperaasje voor jou kan beteke-
nen bij Hilbert Hoekstra: 461 489.
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Beleven

Donderdag 27 februari 
Ledenvergadering Begrafenisvereniging 
De Laatste Eer. 
Onze vereniging zorgt er samen met 
Nijboer Uitvaartzorg voor dat een uit-
vaart overeenkomstig de wensen van de 
nabestaanden op respectvolle wijze wordt 
uitgevoerd. De ledenvergadering is donder-
dag 27 februari om 20.00 uur in ’t Trefpunt 
en de agenda is als volgt:  
•	 Opening
•	 Notulen
•	 Mededelingen
•	 Bestuursverkiezingen	Rene	v	Linden			
 treedt af en stelt zich herkiesbaar.
•	 Anneke	Donker	treedt	af	en	is	niet	 
 herkiesbaar.
•	 Jaarverslag	Penningmeester
•	 Verslag	Kaskommisie
•	 Rondvraag
Na de vergadering is er gelegenheid om 
nog even na te praten.

Zondag 1 maart 
Iepen Doarren Tsjinst in de Doarpstsjerke

Een bijzondere kerkdienst voor iedereen! 
Dat is de Iepen Doarrentsjinst. Op zondag 
1 maart ben je om 9.30 uur van harte wel-
kom voor een swingende dienst met mede-
werking van de band Double Brothers. 

Stilzitten is er niet bij als de Double Brothers 
hun partijtje meeblazen.

Zaterdag 7 maart 
Snertdag bij Halte Leppedijk
De wind huilt weer om het huis. Tijd voor 
degelijke ouderwetse huisgemaakte en 
goed gevulde erwtensoep volgens het 
recept van Beppe. Siepie Kooijker van Halte 
Leppedyk maakt het voor u. Komt u eten 
in het knusse onderkomen dan bedragen 
de kosten € 4.25 per portie inclusief rog-
gebrood en spek. De erwtensoep mee naar 
huis nemen kan natuurlijk ook. Neem dan 
wel even uw eigen pan mee. Kosten per 
portie voor thuis € 3,10 (1 portie is 500cc). 
Liever vegetarisch? Geen probleem. Voor u 
is er vegetarische erwtensoep naar eigen 
recept. Geen vlees maar toch lekker pittig. 
Om teleurstelling te voorkomen kunt u het 
beste uw portie vooraf bestellen.
Dit kan tot en met woensdag 4 maart via 
telefoonnummer: 06-20834213 of email 
halteleppedijk@gmail.com. Heeft u nog 
vragen? Neem dan gerust even contact op.
Siepie Kooijker de Jong, Halte Leppedijk, 
Leppedijk 9, Nij Beets.

Zaterdag 14 maart
NL Doet bij het Damshûs
Ook dit jaar willen we als Damshûs weer 
mee doen met de jaarlijkse NL Doet dag. 
Zo’n dag houdt in dat je als vrijwilliger 
de handen uit de mouwen steekt  om een 
organisatie te helpen bij klussen of andere 
werkzaamheden. Dit jaar doet It Damshûs 
mee op zaterdag 14 maart.
Die dag wordt het museum weer klaarge-
maakt voor een nieuw seizoen. Dit bete-
kent dat de huisjes weer schoongemaakt 
en ingericht worden. Tevens worden de 
andere gebouwen onder handen genomen 



De Nijs Beetster 15 - 6 29

en ook op het terrein moet het nodige 
gebeuren. Hiervoor zijn weer vele handen 
nodig! Ook fijn is het om op deze dag, 
naast de werkzaamheden, nieuwe mensen 
te ontmoeten. Het gezamenlijke koffiedrin-
ken en de lunch is altijd weer een gezellig 
samenzijn. Dus geef u op om deze gezellige 
dag mee te maken. Vanaf 8.30 uur staat de 
koffie klaar, om 15.00 uur willen we de dag 
afsluiten.
Wilt u meehelpen? Geef u dan voor 10 
maart op bij Franke Kooijker; dit kan telefo-
nisch of per mail. We kunnen uw hulp goed 
gebruiken!
Franke Kooijker, tel. : 0512 461221, e-mail: 
frankekooijker@gmail.com

Maandag 16 maart
Ledenvergadering KRIGEL
Duurzaam, lokale opwekking, van het gas 
af, energie besparen, 
zonne-energie, wind-
molens Veel van deze 
termen komen voorbij in de media. Maar 
wat kunnen of moeten wij daarmee als 
burgers? KRIGEL, de Doarpskoöperaasje 
van Nij Beets, vindt het ook haar taak om 
hierin mee te denken en informatie over 
geven.
Op de ledenvergadering van 16 maart or-
ganiseert KRIGEL samen met de gemeente 
Opsterland en Energiewerkplaats Fryslân 
een informatieve avond. Op deze avond 
willen we samen met de inwoners van Nij 
Beets nadenken over hoe we de komende 
jaren met het energievraagstuk om 
kunnen gaan. Iedereen is welkom, zowel 
leden als niet-leden.
Ook in Nij Beets zijn er veel ontwikkelingen 
op dit gebied: zonnepanelen op de zand-
winput, plannen voor gasboringen e.d. 
Maar iedereen heeft zijn eigen ideeën en 
voorkeuren over dit onderwerp.
Op deze avond willen we samen een plan 

uitwerken hoe Nij Beets energieneutraal 
kan worden. Dit gaan we doen met de 
‘energiemixmethode’. Wij kijken wat het 
energieverbruik is van onze omgeving en 
hoe wij dit vervolgens energieneutraal 
kunnen maken, bijvoorbeeld met een 
zonnepark, windenergie of geothermie. Er 
worden verschillende opties onderzocht en 
er wordt gekeken naar een passende oplos-
sing. Wij hopen dat jullie enthousiasme 
hierbij is opgewekt om hieraan mee te 
doen. Op onze website staat een uitgebrei-
dere uitleg van de energiemix methode.
Tot 16 maart om 19.30 uur in ‘t Trefpunt. 
 Het KRIGEL-team

 

Vrijdag 22 maart
Workshop Portrettekenen bij Galerie 
Aepos in Nij Beets
Naar aanleiding van de Expositie "Kwets-
baarheid" in Galerie Aepos (nog te zien tot 
mei 2020), organiseert Linda Cohen-Cordes 
op vrijdag 22 maart om 20:00 uur een 
workshop portrettekenen. Linda draagt op 
deze avond haar kennis van de beginselen 
van portrettekenen met potlood aan jullie 
over. In deze workshop leer je hoe je op een 
eenvoudige manier een zwart-wit portret 
kunt opzetten.  Wil je op een ontspan-
nende manier leren een realistisch portret 
na te tekenen? Dan is deze workshop wat 
voor jou!
De workshop vindt plaats op vrijdag 22 
maart, van 20:00 tot 22:00 uur in Galerie 
Aepos te Nij Beets (Doarpsstrjitte 10). De 
kosten bedragen €25 euro per persoon, 
inclusief materiaal gebruik.
Je kunt je opgeven voor deze workshop via 
energiemetaepos@gmail.com. 
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  Te doen in Nij Beets

In 2019 hebben wij posters en flyers laten drukken met de activiteiten in dat jaar. Deze 
posters hingen rondom in Nij Beets. Ook dit jaar willen wij dat weer doen. Wanneer u een 
activiteit of festiviteit organiseert welke u graag op deze poster wilt plaatsen, dan kunt 
u dit voor 20 maart doorgeven op het volgende adres pj.nauta@ziggo.nl. Het moeten 
wel activiteiten zijn die voor alle mensen uit Nij Beets en/of bezoekers uit de rest van de 
wereld zijn bedoeld. Nij Beets wordt ook genoemd op de nieuwe website van het Andere 
Friesland, www.ZuidoostFriesland.nl . Op deze website kunnen activiteiten of toeristische 
bedrijven worden vermeld.

Op de kruising van de Doarpsstrjitte en de Domela Nieuwenhuisweg is de stoep opge-
knapt en er worden binnenkort bloeiende planten geplant door de gemeente. Aan het be-
gin van de Bjirk zijn ondergrondse glas- en kledingcontainers geplaatst. Hiermee komen 
de containers op de Doarpsstrjitte te vervallen.

Agenda Jaarvergadering Plaatselijk Belang 2020

                                  Van Plaatselijk Belang

Het bestuur van Plaatselijk Belang Nij 
Beets nodigt haar leden uit voor de 
jaarvergadering, op maandag 30 maart om 
20.00 uur in ons dorpshuis ‘t Trefpunt
De agenda is als volgt:
1  Welkom
2 Notulen jaarvergadering 2019
3 Evaluatie 2019
4  Dorpsvisie + vooruitkijken
5 It Bjinstap / opstalrecht onder door   
 PB op te richten stichting

6 Jaarverslag penningmeester
7 Kascontrole 
8  Benoemen nieuw kascommissielid
9  Bestuurswisseling
10  Rondvraag
Pauze
11 Onderwerp wordt bekend gemaakt in  
 Nijs Beetster maart 2020

NB De notulen van 2019 zijn te vinden op 
de website www.nijbeets.info
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Feansterdyk 49 
8491 BV Akkrum
T. +31(0)566 - 625 730

Onze Mensen Onze Kracht

I. www.groenoordbv.nl
E. info@groenoordbv.nl

Er werd wat gebouwd in 1995. In november was de aannemer druk bezig 
om een aanbouw te realiseren bij de Doarpstsjerke. Met de fusie tussen de 
Hervormde en Gereformeerde Kerk gingen de kerkgangers ‘Samen op Weg.’ 
En dat vroeg om meer ruimte. Met de uitgebreide kerkzaal konden 60 tot 70 
mensen meer in het Godshuis de diensten bijwonen. 
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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
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Gezien in Nij Beets

En het stormde. Ciara hield huis. Ook in Nij Beets. Veel grote schade was er niet, maar 
wel moesten hier en daar wat afgewaaide dakpannen op hun plek worden gelegd. Geen 
pretje als de windvlagen om je heen gieren.

(foto: Bart Ledegang)

Gedachtenspinsels
Ik noem mijn schrijven: Gedachtenspinsels;
Een vrije vorm van poëzie dat in een bepaald 
ritme is geschreven: het gaat vaak over wat ik 
waarneem en wat ik voel in al zijn eenvoud:

@kke Postma-van Dijk    3 febr. 2020

Leegte vullen:

Achter elk schilderij,
lied of verhaal
ligt een leeg
vel papier
waar de eerste verf,
de eerste noot en 
de eerste letter
door de kunstenaar
wordt neergezet
om zo 
de leegte te vullen
en het
allermooiste
te creëren,
elke keer opnieuw.....



De Nijs Beetster 15 - 634

	

Vloerspecialist Wout Bosma 

Uw	vloer,	mijn	vakmanschap	

Voor al uw vloer werkzaamheden 
• Vloerbedekking	verwijderen	

• Vloerverwarming	dichtsmeren	

• Egaliseren	

• Egaline	vloeren	gelakt	

• Egaline	vloer	op	kleur	gelakt	

• Pvc	vloeren	

• Visgraat	vloeren	

• Tapijt	vloeren	

• Vinyl	vloeren	

• Houten	vloeren	

• Project	stoffering	

• Pinten	plaatsen	

Voor	een	vrijblijvende	offerte	kunt	u	al@jd	contact	opnemen	

Kanaeldyk	25	–	9215	VT	De	Veenhoop		

TimmerbedrijHosma@gmail.com	-		0653414875
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Wist u dat...
Kat Mike van de familie Lageveen tijdens 
de kerstdagen plots verdwenen was? De 
Lageveens in alle staten waren over deze 
verdwijning? Via Facebook iedereen werd 
opgeroepen om naar de zwarte pluizige 
snorremans uit te kijken? Dit zonder suc-
ces bleef? Begin februari de dierenopvang 
in Sneek belde met het bericht dat Mike 
gevonden was? Dit dus 6 weken later was? 
Men het beestje bij het Van der Valk hotel 
in Sneek had gevonden? De Lageveens nu 
op zoek zijn naar een kattenfluisteraar om 
van Mike te horen hoe zijn ommelandse 
reis zo heeft kunnen lopen?

(foto: fam. Lageveen)

Wist u dat...
Nij Beets wellicht een vogelgriep-patiënt 
in haar midden heeft gehad? Mevrouw 
Bergsma van de Doarpsstrjitte de patiënt 
in haar tuin aantrof? Het hier ging om een 
aalschover die zich kokhalzend meldde? 
Het dier een complete vis uitspuugde? Er 
daarna na fikse antiperistaltische bewe-

gingen nog zes volgden? Het hele ter-
ras bezaaid lag met slijmerige vislijken? 
Mevrouw Bergsma hoopt dat de buurtkat-
ten en dorpsreigers er weer met de vissen 
vandoor gaan?  

Wist u dat...
Alle chalets en percelen op het recreatie-
park aan de Blauwe Kampwei zijn ver-
kocht? Dit een uniek feit is? Dat de laatste 
koper een familie betreft die afgelopen zo-
mer door het kanaal voer en het park in al 
haar idylle zag liggen? Ze meteen verkocht 
was? Dit een mooi voorbeeld is van hoe het 
water mensen naar ons dorp kan lokken?

Wist u dat...
Pier’s hiem eigenlijk zelfs ouder is dan 100 
jaar? In het archief van It Damshûs een 
oude kaart van den Grooten Veenpolder is 
opgedoken uit 1904? 
De kaart ondertekend is door Polderop-
zichter L. de Goed? Hier al gerept wordt 
van Pier’s hiem? Dit op de kaart duidelijk te 
zien is? Brugt en Ineke Jonker echter ergens 
een grens moesten trekken en dat deze het 
jaar 1920 werd?  
Wij daarom maar niks zeggen en ons 
gewoon in het feestgedruis storten?
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Bart Ledegang

Wist u dat?
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OVERWICHT VAN BLUE BOYS WERD NIET BE-
LOOND MET OVERWINNING TEGEN BLAUWHUIS
19-1-2020.
Blue Boys schoot aanvallend uit de startblok-
ken. In de eerste helft waren de blauwhemden 
oppermachtig op het moeilijk bespeelbare veld. 
Bij de rust stond echter de brilstand nog op het 
scorebord. Na de thee wilde Blue Boys zo snel 
mogelijk op voorsprong komen. Met kunst en 
vliegwerk hielp de Blauwhuister goalie een snoei-
hard schot van de jarige Lars v.d. Wolf om zeep. 
In de 65e minuut werden Rutger Lageveen en 
Mats Wouters vervangen door Sander Hoekstra 
en Kevin de Boer. Een snoeihard schot werd even 
later nog door de keeper uit het doel geramd. In 
de slotfase ging Blauwhuis er tegen de verhou-
ding in, nog bijna met de volle winst vandoor. 
Keeper Eise Tolsma ging mee naar voren. Verde-
diger Sieger Wouda gleed uit bij het verdedigen 
van een aanval, waardoor de spits van Blauwhuis 
probeerde te scoren met een dieptepass. Eise trok 
nog een sprint, waardoor hij de bal nog op het 
nippertje uit zijn doel kon tikken. De wedstrijdlei-
ding was in handen van de pas negentienjarige 
scheidsrechter Veenstra uit Beetsterzwaag/Kor-
tehemmen, die een groot compliment verdiende 
voor zijn foutloos optreden.

RUIME OVERWINNING VOOR BLUE BOYS OP FFS
Nij Beets: 26-1-2020.
De blauwhemden startten zeer aanvallend voor 
een snel doelpunt. In de vijfde minuut verzond 
Martin Lageveen jr. een dieptepass op zijn broer 
Rutger Lageveen, die een verdediger passeerde en 
keurig de openingstreffer binnenschoot, 1-0 (zijn 
eerste treffer in de selectie). Vijf minuten later liet 
Jesse Machiela spectaculair het tweede doelpunt 
aantekenen door de rebound te onderscheppen 
en binnen te tikken, 2-0. Dit was tevens de rust-
stand. In de tweede helft kreeg Blue Boys nog een 
tegentreffer om de oren, 2-1. Het werd nog 

spannend, maar vijf minuten later scoorde ver-
dediger Sieger Wouda uit een corner, 3-1. Zo lang-
zamerhand werd het tijd voor de onemanshow 
van Bart Jonckers. Bart wist op miraculeuze wijze 
achtereenvolgens twee vrije trappen te benutten, 
waardoor de eindstand 5-1 werd. 

ONGELUKKIG VERLIES VAN BLUE BOYS OP 
DE LEMMER
Lemmer: 2-2-2020.
Op deze bijzondere dag (2-2-2020) reisden de Nij 
Beetsters naar Lemmer voor hun eerste return-
wedstrijd. Door enkele blessures moest trainer 
John Blaauw een beroep doen op de younsters 
Rutger Lageveen en Thom Uninge (voor het eerst 
in de basis). Blue Boys toonde vanaf de start meer 
initiatief en bleef aanvallen. Tegen de verhouding 
in kwam Lemmer op voorsprong. Zij profiteerden 
van een misverstand tussen keeper Eise Tolsma en 
een verdediger. De openingstreffer werd feilloos 
binnengeschoten, 1-0. Op slag van rust kwam 
Blue Boys bijna op gelijke hoogte. De vliegensvlug-
ge Lars v.d. Wolf lanceerde een snoeihard schot 
op doel. Hun keeper tastte naast de bal, maar een 
attente Lemster verdediger kopte de bal nog uit 
de doelmond. Ruststand: 1-0.
Na de thee zette Lemmer steeds meer druk. Bij 
een scrimmage voor het Blue Boys wist keeper 
Eise Tolsma gestrekt een doelpunt te voorkomen. 
De blauwhemden creëerden verder geen sco-
ringskansen, waardoor de verdedigers Bart Jonc-
kers en Sieger Wouda steeds meer risico namen 
en mee naar voren gingen. Een kwartier voor het 
einde viel de beslissende treffer voor Lemmer. Uit 
een voorzet greep keeper Eise Tolsma helemaal 
mis, waardoor een aanvaller de bal kon binnentik-
ken. In de slotfase benutte Sander Hoekstra nog 
een snoeiharde vrije trap van Lars v.d. Wolf, 2-1.

Blue Boys
Door Fokke Veenstra.



De Nijs Beetster 15 - 6 37

Schildersbedrijf Tjeerd Keekstra breidt uit en wordt 

Keekstra & Hanema

Dit jaar bestaat Schilders-
bedrijf Tjeerd Keekstra al 
weer 15 jaar. In de afgelopen 
15 jaar heeft Tjeerd Keekstra 
met veel plezier en passie 
het bedrijf ontwikkeld tot 
een gerenommeerd schil-
derbedrijf, actief in de regio 
en die zich vooral richt op 
het onderhoud van zowel de 
particuliere- als de kantoren-
bedrijven markt.
Door continue kennisvergaring en opleiding heeft Tjeerd de ontwikkelingen in de 
schilders branche gevolgd en nieuwe technieken en systemen toegepast.
De omzet van het bedrijf is de afgelopen jaren gestaag gegroeid en doorlopend moest 
personeel worden ingeleend om aan de vraag te voldoen. Uitbreiding en continuïteit 
was noodzakelijk. Schoonzoon Peter Hanema heeft vorig jaar aangegeven graag zijn 
carrière voort te zetten in Schildersbedrijf Tjeerd Keekstra. Dit was zeer welkom en past 
in het toekomstbeeld van het bedrijf.
Peter is 36 jaar en woont met Chantal en hun twee kinderen in Nes. Hij is bekend met de 
schilders branche vanuit zijn ervaring als autospuiter. Medio 2019 is hij overgestapt en 
inmiddels medevennoot geworden. De naam is daarom ook gewijzigd in Schildersbedrijf 
Keekstra & Hanema met als vestigingsplaatsen Aldeboarn en Nes.
De kennis en ervaring van Peter wordt gebruikt bij de verdere doorontwikkeling van het 
schildersbedrijf. Door deze samenwerking kunnen er meer nieuwe technieken en mo-
derne applicaties worden toegepast.
Zo heeft het bedrijf recent geïnvesteerd in een nieuwe verfspuit-installatie waarmee 
verf en saus door middel van spuittechniek kan worden aangebracht. Met als groot 
voordeel dat de werkzaamheden kwalitatief beter en sneller kunnen worden uitge-
voerd. Ook aanvragen van een grotere omvang kunnen in opdracht worden genomen. 
Hiermee zijn de mogelijkheden van het bedrijf verder uitgebreid.
Naast regulier beglazing, schilder- en behangwerk kan men nu ook bij Schildersbedrijf 
Keekstra & Hanema terecht voor spuitwerkzaamheden van deuren, muren, plafonds, 
kozijnen, radiatoren, keukens etc.

Tjeerd en Peter staan ook in 2020 weer graag voor u klaar.

Schildersbedrijf Keekstra & Hanema
Aldeboarn / Nes

Advertorial
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Laat ik deze keer eens aan de andere kant 
beginnen, zo dacht ik bij dit stukje. Ergens in 
Matteüs zegt Jezus namelijk: 
Maak je dus geen zorgen voor de dag van 
morgen, want de dag van morgen zorgt wel 
voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn 
eigen last’.

Dat klinkt nog eens ontspannen. Je niet druk 
maken om wat er gebeurt in de wereld en het 
leven. Alles zo snel mogelijk loslaten of van je 
rug laten afglijden. Dit laatste niet uit onver-
schilligheid, maar als bevrijding. Laat maar 
gaan! Iedere dag kent de eigen problemen en 
morgen zorgt wel voor zichzelf.
Heerlijk als je het zo kunt zien: Coronavirus 
in China, Brexit, spanningen rond Iran, wat 
maakt het uit... Niet meer over opwinden en 
rustig blijven ademhalen. Hoe druk ik me er 
ook over maak, het lost toch niets op. 

Lastig
Soms is dat advies toch lastiger dan het op 
het eerste gezicht lijkt. Als je afhankelijk bent 
van handel met Groot-Brittannië ligt het wel 
wat anders. Wanneer de productie in China 
door het coronavirus niet meer op volle toeren 
draait heeft dat gevolgen, zelfs voor ons. 
Die dingen kunnen dichterbij komen dan we 
nu denken en best grote zorgen geven. 
Zorgen zijn er al helemaal voor zaken, die in 
ons land spelen. De stikstofproblematiek bij-
voorbeeld, die linksom of rechtsom voor 
iedereen meer of minder gevolgen heeft.

Dan spreek ik nog niet eens over problemen 
die het persoonlijk leven betreffen. Zorgen 
om de gezondheid, spanningen met andere 
mensen, werk dat ophoudt of niet meer vol te 
houden is. Die dingen laat je echt niet zomaar 
los, dat je even gemakkelijk denkt: We zien het 

wel en ik ga lekker slapen, 
want morgen is er weer 
een dag...
  
Te makkelijk?
Nu komt de tekst over 
het loslaten van de problemen uit de Bijbel. 
Er staat in de eerste regel het woordje ‘dus’ en 
dat slaat terug op het geloof, zoals Jezus daar-
over verteld heeft. Vanuit geloof mag je de 
dingen dus bij God laten liggen, want je mag 
erop vertrouwen dat Hij het de goede kant op 
stuurt. Mooi makkelijk!
Ik weet nog dat in mijn studietijd, na het 
overlijden van mijn vader, een medesporter zei 
dat hij zich kon voorstellen dat het geloof het 
verdriet makkelijker maakte. Mijn reactie lag 
in de lijn van: ‘Was dat maar zo!’ Geloof lost 
zeker niet alle levensvragen of verdriet zomaar 
op. Het kan helpen, maar het hoeft niet.
Misschien kijken mensen ervan op dat ik dit 
als dominee zeg, maar geloof maakt het leven 
niet altijd makkelijker en zeker niet te 
makkelijk.

Geloof of niet, een makkelijke oplossing voor 
problemen en zorgen is er meestal niet. 
Wel kan het helpen als er anderen zijn, die 
proberen mee te denken of te helpen. 
Als er anderen zijn, die om jou denken. 
Dat je samen kunt zeggen of soms verzuchten: 
‘Laat de dag van morgen maar voor zichzelf 
zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen 
last’.

Ds. Jaap Vlasblom

Het laatste woord
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 Vloggen 

 

Het virtuele leven speelt een steeds grotere rol in ons leven. 
Ook bij ons op kantoor worden we hier steeds vaker mee geconfronteerd. 

Waar zo ongeveer 10 jaar geleden bijna niemand wist wat een 'vlogger' of 
een 'blogger' was, neemt het nu een belangrijke rol in, vooral bij de 
hedendaagse generatie. 

Dit was het geval van een jonge vrouw, Emma, ze was ongeneeslijk ziek 
en deelde haar verhaal in een wekelijkse blog. Emma bleef opgewekt en 
positief in het leven staan, ondanks haar ziekte. Een groot aantal 
lotgenoten vonden veel steun in haar verhalen. 

Ze kwam samen met haar moeder op kantoor met een aantal concrete 
vragen.  
"Hoe kan ik mijn wekelijkse vlog door laten gaan, als ik het eventueel niet 
meer kan?" 
"Wat moet ik regelen voor als ik er niet meer ben?" 

In het gesprek met de notaris kwam het levenstestament ter sprake. De 
medische behandelingen die Emma moest ondergaan, vergden veel van 
haar energie, ze was dan voor een langere periode niet in staat om wat 
dan ook te doen. De beste vriendin van Emma kon haar blog voortzetten 
voor het geval ze het zelf (tijdelijk) niet kon. Ook de verschillende 
accounts bij facebook, twitter en instagram wilde haar vriendin wel 
beheren. 

En voor wat betreft de niet-digitale zaken, zoals bankrekeningen en 
eventueel verkoop van haar appartement, wilde ze haar beide ouders 
machtigen om dat te regelen. Ook kregen haar ouders volmacht om, in 
het geval ze het zelf niet kon, medische beslissingen te nemen. 

Los van het levenstestament zou een testament worden gemaakt. In het 
testament wilde ze de wens uitspreken om de vlog nog een tijd de lucht in 
te houden, vooral voor haar vele volgers en lotgenoten. 

Met een aantal vriendinnen had ze hierover al gesproken. Afgesproken 
werd om het in ieder geval nog een jaar lang voort te zetten. Na dat jaar 
hadden de vriendinnen de mogelijkheid om er mee te stoppen. 

Met een goed gevoel verlieten moeder en dochter het kantoor. We 
waren allemaal onder de indruk van haar verhaal. 

Folkertslân 68 
9244 ED  
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. 
 
 
Inloopspreekuur in 
de Bibliotheek aan 
het Lijteplein te 
Ureterp: 
Maandagmiddag 
van: 
13:30 tot 14:30 uur. 
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