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Het team van de Nijs Beetster is een werkgroep van Plaatselijk Belang
We hanteren de volgende regels met betrekking tot de kopij:
5. Anonieme stukken worden niet gepubliceerd,
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.

tenzij de naam bij de redactie bekend is.
Dit wordt dan ook als zodanig bij het artikel
gemeld.
6. Kopij dient aangeleverd te worden via e-mail
in de vorm van zogenaamde ‘platte tekst’,
dat wil zeggen zonder opmaak. Met de hand
geschreven of getypte teksten van meer dan
200 woorden worden geweigerd, tenzij er
steekhoudende redenen voor geschreven
aanlevering zijn.

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

We gaan het druk krijgen in 2019. Dit jaar
is namelijk uitgeroepen tot het jaar van het
varken, de maan, Rembrandt, de wulp, kiemgroenten en paddenstoelen, de koelkast, de
meidoorn, het jaar van 100 jaar stemrecht,
de Brexit, Verkiezingen (Europees Parlement
op 23-26 mei), Waterschappen (20 maart),
Provinciale Staten (20 maart), de zalm, iInheemse talen, en tolerantie. Ik hoor wel wanneer er iets mij verwacht wordt. Maar dat
we in 2019 rustig achterover kunnen leunen
kunnen we al wel vergeten. Deels leggen we
het ons zelf op natuurlijk. Houdt u zich nog
aan uw goede voornemens die u rond oud
en nieuw zo strijdbaar met een glas Champagne aan uw gezinsleden en vrienden meedeelde? Er zijn al weer peilingen gehouden
hoor. Meer sporten en bewegen staat op 1.
Gezonder eten op 2, Afvallen op 3. Op 12 een
leuke: Minder bezig zijn met smartphone en
social media. Die vind ik op een andere lijst
op 1 overigens. Met daaraan gekoppeld: meer
tijd nemen voor rust.
Het doen van goede voornemens is overigens
zo oud als de weg naar Rome. Veel ouder
zelfs. In het oude Babylonië kende men al een
soortgelijke traditie door voor het nieuwe
jaar geleende gereedschappen terug te brengen naar de rechtmatige eigenaar. Zo kon
men elkaar in het nieuwe jaar weer recht in
de ogen kijken. In het oude Rome beloofden
de mensen om anderen in het nieuwe jaar
goed te behandelen. Dat was geen overbodige luxe in een cultuur met slavernij, pedofilie en prostitutie. Toen keizer Constantijn
de Grote zich tot het Christendom bekeerde,
werden deze beloften vervangen door gebeden en door vasten. Tijdens het Midwinterfeest vierden de Germanen tussen 25 december en 6 januari de wedergeboorte

van de zon en het opnieuw ontwaken van
de natuur. Ze geloofden dat in de nachten
de goden naar de aarde afdaalden om hun
weldaden te verspreiden. De Germanen
hoopten dus al op positieve veranderingen
in het nieuwe jaar. En anno 2019 doen wij
dus eigenlijk niets anders. In Graft-De Rijp,
gemeente Alkmaar, vieren ze jaarlijks nog
het Midwinterfeest maar dat is gewoon een
Dickensachtige kerstmarkt in het pittoreske
centrum van De Rijp. Men loopt daar niet in
dierenvellen rond een kampvuur te dansen
zie ik de foto’s op de Facebookpagina. Gelukkig maar.
Eén ding hebben alle goede voornemens
gemeen, bedacht ik me. Een voornemen is
iets wat je met jezelf afspreekt te gaan doen.
Je bepaalt dus zelf wat je wilt verbeteren en
ook of je dat volhoudt of dat je er de brui aan
geeft. Stoppen met roken, minder snoepen of
oude spullen wegdoen. Je bepaalt het allemaal zelf. Heel anders zit het niet-stoffelijke
zaken als geluk of gezondheid. Je kunt het
je hoogstens nog voornemen, alhoewel dat
ook wat potsierlijk is: ‘Dit jaar neem ik me
voor gelukkig te worden.’ Maar je hebt geen
zeggenschap of het ook lukt. Ik mocht het de
afgelopen maanden aan den lijve ondervinden. Overigens wil ik iedereen bedanken die
mij door kaartjes, telefoontjes en bezoekjes
een hart onder de riem heeft gestoken. Gezondheid is een groot goed en je neemt het
zo gauw als vanzelfsprekend aan. Totdat…
Daarom heb ik de goede voornemens maar
even gelaten voor wat ze zijn. Ik wens u,
mede namens de redactie, dan ook van harte
een gelukkig en gezond 2019 toe.
Bart Ledegang

Lisa Minkema, hier op haar Friese paard Ype, deed mee aan de Friesian Proms..... (foto Ingrid Truijens).
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‘We willen juist niet weer het ‘klompenverhaal’

Damshûs deze zomer weer decor groots iepenloftspul
Door Bart Ledegang

Zes jaar na De Reade Loper is It Damshûs deze zomer wederom het decor van een iepenloft
spektakel. Stichting Iepenloft Opsterlân vindt het terrein dé ideale plek om in dit Domela-jaar
haar voorstelling in Nij Beets op te voeren. Uiteraard weer met hulp van de Beetsters. De première van het stuk dat vooral over het vrije denken zal gaan, is op 11 september.

Tjipkje Lageveen
Domela Nieuwenhuisweg 15
Nij Beets
voor een afspraak of informatie:
0512 461 992 | 06 49 80 19 48 |

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
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Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat
Domela Nieuwenhuis in zijn woonplaats
Hilversum aan, waarschijnlijk, de ziekte van
Parkinson, overleed. Op 18 november 1919
om precies te zijn. Daarom is 2019 uitgeroepen tot Domelajaar. De vrijheidsstrijder
die opkwam voor de zwaar onderdrukte
veenarbeiders in De Reade Hoeke, voerde fel
strijd tegen de gedwongen winkelnering.
Tijdens de veenstakingen voerde hij geregeld het woord. Ook bezocht hij de arbeiders
in Nij Beets om ze een hart onder de riem te
steken. Tot in de Tweede Kamer toe vocht hij
dapper zijn strijd voor de arbeiders die hem
de titel Us Ferlosser opleverde. Rond Domela
zullen deze zomer tal van activiteiten in
Friesland worden georganiseerd. Stichting
Iepenloft Opsterlân heeft in samenwerking
met Stichting It Damshûs een projectplan
opgesteld dat moet leiden tot een groots
iepenloftspul in de nazomer van dit jaar op
het terrein van het openlucht veenderijmuDe Nijs Beetster 14 - 5

In 2013 deed Iepenloftspul Opsterlân Nij Beets
voor het laatst aan. (foto Bart Ledegang).

seum. ‘Jan Frieswijk van het Damshûsmuseum maakte ons attent op de sterfdag van
Domela,’ begint Jan Smit van het Iepenloftbestuur. ‘En daar zijn we eigenlijk meteen
mee aan de slag gegaan.’ Wordt het dan
weer een stuk over Domela, de veenarbeiders en de turf? ‘Nee juist helemaal niet,’
zegt Smit die in 2013 de Reader Loper regisseerde. ‘We willen juist niet weer het ‘klompenverhaal’, met alle respect, vertellen. Het
verhaal speelt zich dus af in 2019 en gaat
ook over hedendaagse zaken met een link of
knipoog naar het verleden. Jan: ‘Het stuk zal
gaan over ‘frijtinke’. De hele wereld bestaat
uit vrijdenkers. We gaan mede vooruit
doordat er vrijdenkers zijn die buiten de
gebaande paden durven te wandelen. Ze
stuiten daarbij vaak op weerstand maar
vernieuwen de wereld wél. Die verandert
daardoor wezenlijk. Je hebt vrije denkers
5

nodig. Domela was ook een vrijdenker. Hij
kwam op door tegen de gevestigde orde in
te gaan. In de Tweede Kamer was hij een
paria maar hij zette altijd door. Dat tekent
de vrije denker. Daar gaat het stuk dus over.’

www.mulderbouwbedrijf.nl

info@mulderbouwbedrijf.nl

Voor al uw agrarische werkzaamheden
grondwerk & kraanverhuur
OONBEDRIJF

AGEVEEN

Swynswei 32
9245 HG Nij Beets
www.loonbedrijflageveen.nl

VCA*
Tel: 0512–461287
Fax: 0512–461840
info@loonbedrijflageveen.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.
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Regie
Voor de regie is Eline de Vries aangetrokken die hiermee haar debuut maakt. Eline
is actrice bij Tryater en was als assistentregisseur actief bij de voorstelling Dorp
Europa. Voor haar rol als Anne Frank in het
iepenloftspul ‘It deiboek fan Anne Frank’
van Deinum won ze in 2015 de Gouden
Gurbe voor Beste Hoofdrol. Ze weet dus wat
acteren is maar ook hoe je met strakke regie
het beste uit acteurs kunt halen. Eline weet
hierbij Marleen de Boer aan haar zijde die
als regieassistent haar rechterhand zal zijn.
Jeuken de handen van ervaren regisseur Jan
Smit niet zelf bij dit thema? ‘Aanvankelijk
zou ik de regie ook doen,’ bekent Jan. ‘Maar
toen kwamen er plots dringende zaken op
mijn werk die mijn onverdeelde aandacht
vroegen. Gelukkig was Eline beschikbaar
en die wilde bijzonder graag.’ Het scenario
wordt geschreven voor Keimpe Vlietstra uit
Terwispel. ‘Een open schrijver,’ omschrijft
Jan hem. Vlietstra schreef meerdere iepenloftspullen zoals ‘Straverus…. Tiid is in sirkel’
die in 2011 een Gouden Gurbe won, ‘Wylde
Grizen’ die in 2013 in Sparjebird werd opgevoerd en ook een Gurbe in de wacht sleepte.
In 2015 speelde Iepenloft Bantegea zijn stuk
‘De Berch.’ Om niets aan het toeval over te
laten kijkt ervaren rot Bauke Oldenhof, in
2013 met Sikke Marinus scenarioschrijver
van De Reade Loper, met hem mee. Samen
met het bestuur is deze artistieke commissie al meerdere keren bijeen geweest om te
werken aan het script. Men gaat dus niet
over één nacht ijs. Overigens zal het theaterstuk ook vol muziek zitten. ‘Livemuziek
uiteraard,’ zegt Jan. ‘Misschien ook met
De Nijs Beetster 14 - 5

zang, dat weten we nog niet precies.’
Audities
Maar, eerst moet de cast nog geformeerd
worden. Daarvoor worden op zaterdag
16 maart aanstaande audities gehouden.
‘Omdat Nij Beets onze gastheer is, zullen
de audities hier ook gehouden worden.
Waarschijnlijk in ‘t Trefpunt,’ zegt Jan. ‘En
we roepen iedereen op om mee te doen.’
Over exacte plaats en tijd zal nog worden
gecommuniceerd maar belangstellenden
doen er goed aan om de SA!, Woudklank en
de Facebookpagina in de gaten te houden:
Iepenloft Opsterlân. De repetities zullen
snel na de audities losbarsten waarbij vier
weken zomerreces worden ingelast zodat
alle spelers van een welverdiende vakantie
kunnen genieten.
Derde
Het is de derde keer dat Iepenloftspul
Opsterlân in Nij Beets neerstrijkt met
haar jaarlijkse voorstelling. In 2002 werd
De Feanbrân opgevoerd. Met 3300 bezoekers is het nog steeds de drukst bezochte
voorstelling uit de historie. In 2013 werd de
Reade Loper uitgerold op het Damshûsterrein. Nij Beets bestond toen 150 jaar en het
iepenloftspul was de kers op de taart in een
zomer vol jubileumactiviteiten. Jan Smit
was toen regisseur van dienst. Liefst acht
voorstellingen werden er gegeven en bijna
allemaal waren ze uitverkocht. Uiteraard
hoopt men daar nu weer op. En op gunstig
gezinde weergoden.
In volgende Nijs Beetsters zullen we de ontwikkelingen rond het iepenloftspul blijven
volgen.
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Lisa Minkema bereikte Friesian Proms

‘Ik fyn de hynstesport geweldich, dêr ha’k alles foar oer’
Door Hester Dijkstra

Ze trad vorige week op tijdens de Friesian Proms in Leeuwarden, gaf samen met haar imponerende Fries Melle prachtige demonstraties van het tuigen-onder-zadel; Chinezen en Amerikanen konden er niet genoeg van krijgen. Bijna verbaasd blikt Lisa Minkema (17) van de Geawei
bescheiden terug: ‘Wat geweldich dat ik meidwaan mocht mei ‘de grutte minsken’!
‘Moaier behang kin jo net krije’. De wand
in de keuken is oranje met hier en daar
rood-wit-blauw van alle rozetten en linten
die Lisa door de jaren heen heeft gewonnen
met haar pony’s en paarden. ‘Mem seit dat
ik earder pony-ride koe as goed rinne’, glimlacht Lisa. Ze wist sinds september dat ze
mocht optreden tijdens de Friesian Proms.
Bij de acht wedstrijden tuigen-onder-zadel
was ze met haar Friese parel Melle geëindigd bij de beste vier en dat leverde haar
een uitnodiging op voor het evenement.
Een droom (‘wat wol ik dêr graach nochris
ride’) kwam nu al uit!
Spectaculair
Tuigen-onder-zadel is een betrekkelijk
nieuwe discipline naast het dressuur-rijden
en vraagt een vrijere aanpak die resulteert
in een spectaculaire draf. Lisa geniet nog
na van het grote succes. ‘Earst in heale
wike oefenje. De hynders moasten wenne
oan de grutte romte, oan de muzyk en wy
moasten figuren ynstudearje’. De generale was op woensdagavond, de shows op
donderdag- en vrijdagavond. ‘En sa’t it
publyk dan reageart….. dat is wol kicken!’ In
de bomvolle hal presteerden de vier duo’s
indrukwekkend voor in totaal zo’n 15.000
binnen-en buitenlandse bezoekers. ‘Dy fine
dat sa geweldich om te sjen, se filmje alles’.
Lisa was de jongste deelnemer van de groep
en de gemaakte video’s tonen spectaculaire
beelden. ‘Ik soe it net droech hâlde kinne’,
zegt mem Tineke.
8
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Lisa’s grootste wens is een eigen springpaard opleiden en
meedoen aan internationale concoursen.
(foto Ingrid Truijens)

Genieten
Tuigen-onder-zadel is niet de enige discipline in de paardensport waar de talentvolle Lisa verzot op is. Met dressuur en
springen heeft ze eveneens imponerende
successen geboekt, zowel met pony als met
paard, provinciaal en nationaal. Momenteel
rijdt Lisa in totaal zeven paarden. Daar zijn
ook trainingspaarden bij die in de stal van
heit Minkema verblijven. ‘As se klear binne
geane se fuort, dus dêr ha jo net deselde
bân mei as jo eigen hynders’. De Friese ruin
Melle is voor haar heel speciaal omdat ze
hem al jaren kent en grotendeels zelf heeft
9

beleerd en ontwikkeld tot het topdier dat
hij geworden is. Met de driejarige hengst
Ype bouwt ze nu aan eenzelfde band. ‘It is
sa moai as jo sels in hynder safier bringe
kinne. Hynstesport is genietsjen, ik fyn alles
sa moai, ik ha der alles foar oer!’ Dan schiet
een sociaal leven er wel eens wat bij in,
realiseert Lisa zich.
Springen
Als ze zou moeten kiezen voor één onderdeel van haar geliefde sport dan zou dat
toch het springen zijn. Ze heeft al twee keer
in een internationaal concours gesprongen,
stond al eens met Jur Vrieling op de foto en
heeft als ultieme wens: een eigen springpaard volledig zelf opleiden en er vervolgens
internationaal mee springen. Welke kwali-

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

teiten je daarvoor moet hebben? Lisa: ‘Rust
en respect zijn belangrijke ingrediënten.
Paarden zijn daar heel gevoelig voor. Dan
bereik je het meest.’ En bovendien: ‘Ik lit my
net gek meitsje. En as ik de top net helje,
dan ha’k moai meidien’. Tineke verbaast zich
wel eens over haar dochter, die als kleuter
al zo prachtig op een pony zat en op wedstrijden van elke kleinigheid kon genieten.
‘Buikpijn of spanning? Nee hoor, Lisa had er
alleen maar plezier in’. En ondertussen gaat
Lisa door met haar studie paardensport/
paardenhouderij, krijgt ze aanbiedingen
van diverse stage-adressen en kan ze zich
meten met ‘de grutte minsken’.

Prikkewei 57 Nij Beets
06 407 208 84

Dierenartsenpraktijk Beetsterzwaag is een
moderne praktijk voor:

• Gezelschapsdieren

(inclusief diervoeding & voedingsadvies)

Team
Gorredijk
Buitendorpen

• Melkveehouderij
(inclusief begeleiding, voedingsadvies)

• Paarden
(inclusief vruchtbaarheidsbegeleiding)

• Landbouwhuisdieren
Molenlaan 8a Beetsterzwaag
WAAR IEDER DIER TELT!

De Friese Wouden werkt samen
met u aan de beste zorg

Tel. 088 512 53 16
Thuis in de beste zorg
www.friesewouden.nl
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Vroeger in Nij Beets

Bezoek ons wijkkantoor: Stationsweg 78, 8401 DT Gorredijk
Maak kennis met ons wijkteam op onze wijkpagina:
www.friesewouden.nl/gorredijk-buitendorpen
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Veel Beetsters van dertig jaar en ouder hebben haar
nog meegemaakt: wijkverpleegkundige zuster Groen
van, hoe kan het ook anders, het Groene Kruis. Ze was
een stoere vrouw die zich vooral voortbewoog op een
motor. Een markant gezicht was dat. Later volgde een
groen Fiatje. Voordat ze in Nij Beets kwam, was ze
vroedvrouw in de Harskamp. Voor het bereiken van
haar pensioen in 1982 werd een groot feest gegeven
dat zelfs de pers haalde... (foto Archief).
De Nijs Beetster 14 - 5
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GARAGE J.R. PAULUSMA
NIJEWEI 59
BOORNBERGUM
0512 - 381626
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
8:00 tot 17:00

voor een nieuwe of gebruikte auto
onderhoud
reparatie
APK keuringen

Uw uitvaartverzorger voor De Laatste Eer in Nij Beets

Nijboer Uitvaartzorg
Uitvaartverzorging • Rouwcentrum • Rouwvervoer
Tillewei 11 A • 9289 HB Drogeham • Tel. 0512 - 33 14 20
info@nijboeruitvaartzorg.nl • www.nijboeruitvaartzorg.nl

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
12
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Nijs Beetster Nijs
Knallend dorpsfeest ondanks financiële
malheur
Het lijkt nog ver weg, maar voor je het
weet is het weer zover! Het dorpsfeest
vindt dit jaar plaats van woensdag 4 t/m
zondag 8 september. Zet dit dus alvast in je
agenda. We zijn druk bezig met de voorbereidingen, maar we kunnen alvast melden
dat we een topband voor de zaterdag
hebben geboekt: Exposure! DJ Maarten en
Jelle B zullen op vrijdagavond een feestje
komen bouwen.
Op verzoek van de buurthoofden gaan we
ook dit jaar weer een playbackshow organiseren. Jullie kunnen dus alvast beginnen
met oefenen. Er is dit jaar geen thema gekoppeld aan de versiering, dus alle ruimte
voor jullie eigen fantasie.
Zoals jullie wellicht weten deed Café De
Brêge (de voormalige eigenaar) voorheen
altijd de catering. Zo ook in 2017. Helaas
heeft dit bedrijf zich niet gehouden aan
de afspraken en ons laten zitten met
een factuur van € 4500. Ondanks dat we
juridische stappen hebben ondernomen, is
het helaas niet gelukt om dit bedrag terug
te vorderen. Dit is natuurlijk erg jammer,
maar dit laten we ons mooie feest niet verpesten! We hopen dan ook dat jullie net
als altijd gul zullen geven als we langskomen voor de collecte.
Voor vragen en opmerkingen hebben we
een centraal e-mailadres:
dorpsfeestcommissienijbeets@gmail.com
Dit e-mail adres zal ook gebruikt worden
voor de opgaves voor de verschillende activiteiten. Daarnaast komt alle informatie te
staan op:
www.facebook.com/dorpsfeestnijbeets
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Foveo Zorg mag uitbreiden
Foveo Zorg- en Dienstverlening aan de
Domela Nieuwenhuisweg mag uitbreiden.
De gemeente Opsterland wil meewerken
aan de bouw van twee extra zorgunits op
het terrein.
Foveo zit sinds 2015 in de hoeve waar tot
dan toe Samsara en kleinschalige verblijfsrecreatie was gevestigd. Foveo Zorg- en
Dienstverlening biedt zorg aan mensen
met een beperking met als doel deze
mensen zelfstandig te leren wonen. Riemer
en Marjoleine Lap beschikken over ruim
dertig jaar ervaring in de hulpverlening en
hebben aan de DN-wei helemaal hun plekje gevonden. Hun bedrijf Foveo is al meer
dan 15 jaar zorgaanbieder in de geestelijke
gezondheidszorg. De twee zorgunits zullen
achter de hoeve komen naast een aantal
chalets die hier al aanwezig zijn.
Om de omgevingsvergunning te kunnen
regelen moet de gemeenteraad nog wel
een ‘verklaring van geen bedenkingen’
afgeven.
Super geslaagd nieuwjaarsfeest in ‘t Trefpunt
Na een paar jaar stilte werd Nieuwjaar in
Nij Beets ingeluid met een zeer geslaagd
feest. Organisatoren Willem Dam en Wietze van der Molen hebben samen met Henk
en Yvonne Rinzema de koppen bij elkaar
gestoken met het doel om van de start van
het nieuwe jaar een gezamenlijk dorpsgebeuren te maken. Er werden 12 vrijwilligers
geronseld voor bardienst, leeftijdscontrole, muntverkoop en toezicht. Via sociale
media werd er reclame gemaakt en op 1
januari 01:00 uur ging het los. De verwachting werd ruimschoots overtroffen. Vele
jongeren en ietsje ouderen vonden de weg
naar ’t Trefpunt om elkaar het beste voor
13

Nijs Beetster Nijs
2019 te wensen. De gezellige feestvreugde
werd verhoogd door onze ‘eigen dorps DJ
Siebe’ die ervoor zorgde dat er qua muziek
voor elk wat wils was. De grote zaal was
dan ook regelmatig één dansende massa.
Gelukkig hadden de toezichthouders weinig tot niets te doen, dit in tegenstelling
tot het barpersoneel waar hard gewerkt
werd om alle dorstige kelen te voorzien van
een drankje. Dank aan de initiatiefnemers
en vrijwilligers voor de organisatie van
dit feest dat volgend jaar vast een vervolg
krijgt.

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

uro B. Mulder t.b.v. Nij Beetster formaat 6,7 x 6,7 cm.
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Woninginbraak Dûmnysbosk
Bij een woning aan de Dûmnysbosk is
op dinsdag 8 januari rond half acht ‘s
avonds ingebroken. De inbrekers hebben
op verscheidene plekken geprobeerd het
huis binnen te komen waarbij ze volgens
de politie flink wat schade aanrichtten.
Uiteindelijk slaagden ze erin om via de
voordeur het huis binnen te glippen. In de
woning gingen zij doelgericht te werk en
vertrokken uiteindelijk als een dief in de
nacht met een verzameling sieraden. De
politie doet onderzoek naar de inbraak.
Het is voor de tweede keer in korte tijd dat
op het Dûmnysbosk wordt ingebroken.
Eerder gebeurde dat op 13 oktober en ook
toen waren sieraden de buit. Opvallend is
dat het beide keer rond half acht ‘s avonds
plaatsvond.
Veel belangstelling voor kunstevenement
Te Plak
Ongewoon druk was het bij het winterse
kunstevenement Te Plak dat op vrijdag 28
en zaterdag 29 december gehouden werd
op het terrein van It Damshûs. Het event
van Kunst in Opsterland waarbij kunsteDe Nijs Beetster 14 - 5

naars was gevraagd om een bijdrage te
leveren rond het thema ‘Te Plak’ bleek dus
goed getimed.
Over het expositieterrein stonden tal van
installaties en kunstuitingen verspreid,
afgewisseld met ‘schatten’ uit de eigen
museumcollectie. Slim was het project
van beeldend kunstenaar Alie Popkema
daarnaast gecombineerd met het werk
van docent grafische vormgeving Jahoud
Saflo. Ze komen beide uit Bakkeveen maar
Jahoud probeert er een nieuw bestaan op
te bouwen met haar man nadat ze uit Syrië
gevlucht is en in een volkomen nieuwe
samenleving haar plek moet vinden. Dat
kwam prachtig tot uitdrukking in het
tentoongestelde. Op stenen turf waren
woorden gewikkeld. Alie Popkema wierp
een eerste vraag op: ‘Waar ben je te plak?
Dat is zo bepalend voor elk mens. Maar:
waar is Jehoud nu te plak?’ En dat was de
basis voor een gesprek met de bezoekers
die onder de indruk waren van een reiskoffer met Syrische spullen.

De koﬀer met Syrische reisbenodigdheden
(foto Remco de Vries)
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In het ‘ganzenhuis’ was een installatie opgetrokken met een stevige boodschap over
de stand van de ganzen in onze provincie.
‘Wanted dead’ stond te lezen onder een
lijst met aantallen te schieten ganzen in
Fryslân. In een veenarbeidershuisje nemen
Michel Pol, dichter Jan Kleefstra en muzikant Romke Kleefstra met muziek, tekst en
zang fel stelling tegen het afschieten van
de gevederde dieren. Jan Kleefstra: “We
verbazen ons erover dat dit hier gebeurt in
Fryslân in het Culturele Hoofdstadjaar. En
daar hoor je niemand over. Het is ook best
confronterend. We willen wel iets maken
dat onder de huid kruipt en we maken niet
iets voor de gezelligheid.”

samen maken we er werk van!

Van der Wiel Transport BV
Van der Wiel Infra & Milieu BV
Postbus 332, 9200 AH Drachten
De Meerpaal 11, 9206 AJ Drachten

Van der Wiel Biogas BV

Telefoon 0512 - 58 62 25
www.vanderwiel.nl

voor en door het dorp
energieneutraal 2030

T: 06 -129 72 330 E: info@krigel.nl I: krigel.nl
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Grandioze opkomst klaverjassen
De belangstelling voor het klaverjassen
op 15 december, de laatste speelavond van
2018, was grandioos. Er kwamen maar
liefst 36 kaarters naar de sportkantine van
Blue Boys voor hun maandelijkse kaartavondje, dat betekende dus 9 volle tafels!
Aan het eind van de avond hadden onderstaande 9 spelers een score van boven de
5000 punten.
1. Jan Landmeter
6.035 punten
2. Peter Machiela
5.677 punten
3. Remco Huisman
5.495 punten
4. Roel Snip
5.416 punten
5. Jeen vd Duin
5.348 punten
6. Jappie Ruiter
5.142 punten
7. Sietse Wagenaar
5.066 punten
8. Atsje Hania
5.015 punten
9. Freerk Schaap
5.004 punten
Met 3.645 punten ging Sietze van Houten
er met de poedelprijs vandoor.
Afsluiter klaverjassen
Ook op de afsluiter op 29 december, een
middag deze keer, was er weer veel be-

/ krigelnijbeets
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langstelling om een kaartje te leggen. De
opkomst was 33 personen, dat betekende 8
volle tafels en 1 stilzitter helaas. Maar deze
krijgt altijd een voorsprong van 1600 punten, dus elk nadeel heb zijn voordeel zoals
Johan Cruijff altijd zei.
Ook deze keer kwamen er 9 kaarters boven
de 5000 punten uit.
1.Jan Landmeter
2. Jolanda Rinzema
3.Coby Lageveen
4. Sjouke Zwaagstra
5.Klaas Wiersma
6. Reinske Kalsbeek
7.Jan Klaver
8. Pieter Nauta
9.Jelle Tuttel

5.636 punten
5.390 punten
5.384 punten
5.348 punten
5.324 punten
5.312 punten
5.138 punten
5.123 punten
5.010 punten

De poedelprijs was deze keer voor Richard
Slagter met 3.276 punten.
Schuifelend snuﬀelen op de kerstmarkt
Druk, sfeervol en divers. Zo mag de kerstmarkt die op 8 december in ‘t Trefpunt
werd gehouden gerust worden omschreven. Het slechte weer zorgde ervoor dat alle
standhouders naar binnen werden gedirigeerd. Iedereen moest wat inschikken
en de buik inhouden maar het lukte. Een
engelenkoortje heette de bezoeker welkom. Bij de ingang wachtte een prijsvraag:
hoeveel rendieren ziet u in ‘t Trefpunt hangen? Alleen Levi Huisman wist het juiste
aantal afbeeldingen op te sporen: 9. Onder
de overige inzenders werd ook nog een geschenk verloot. Zo kregen Angelo Kooyker
en Levi een mand vol bakkerijgeschenken
overhandigd.
In de hal klinken dan al vrolijke deuntjes
uit minidraaiorgel De Tierelier. Kinderen
van basisschool De Arke verkochten kerst17

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

stukjes, kaarsjes en cupcakes. Hun collegatjes van De Jasker brachten eigengemaakt
vogelvoer en kersthangertjes aan de man.
Daarbij ging de opbrengst naar het goede
doel: de Vereniging Ouders, Kinderen en
Kanker. Schuifelend langs de kraampjes
trekken, vergt geduld en tijd. Gelukkig
kunnen de kinderen vermaakt worden aan
de grote knutseltafel. Die is zo populair dat
menig ouder zich uit arren moede maar
aan de bar nestelt. Die draait dan ook een
prima omzet. ‘Er is een kindeke geboren op
aard,’ galmt uit de pijpen van het orgeltje.
De organisatie kan ondanks het herfstige
weer spreken van een zeer geslaagde kerstmarkt die ongetwijfeld over twee jaar weer
een vervolg zal krijgen.

Wonen in Nij Beets

De orgelman ging als een tierelier
(Foto Bart Ledegang)

Van Plaatselijk Belang

In onze dorpsvisie staat dat wij in de komende acht jaar boven de 1750 inwoners willen komen in Nij Beets. Dit hebben wij ook bij B&W aangegeven. Opsterland is qua inwonertal vorig jaar gekrompen en wij denken dat met woningbouw in dorpen als Nij Beets hier verandering in kan komen. Niet iedereen wil in de ‘grote’
plaatsen wonen. Nij Beets heeft veel te bieden, maar op het terrein van woningbouw
schieten wij de laatste jaren te kort.
In juni 2018 hebben wij al een keer een oproep gedaan in de NijsBeetster en aan de hand
hiervan (en ook door mensen persoonlijk te benaderen) hebben wij een lijst op kunnen
stellen. Van deze lijst zijn inmiddels al verschillende mensen verhuisd ‘binnen’ Nij Beets.
Wij roepen een ieder die graag in Nij Beets wil wonen of een andere woning in Nij Beets
zoekt, op om dit aan ons door te geven. Ook de mensen die in juni al hun naam hebben
doorgegeven. Zet er jullie naam bij en wat voor soort woning jullie zoeken en op welke termijn. Dit geldt zeker ook voor jongeren die in de nabije toekomst in hun eigen dorp willen
blijven en zelf een woning willen huren, bouwen of kopen. De gemeente vraagt naar zo’n
lijst, want zij willen zeker weten of de vraag naar woningbouw leeft. Graag voor 1 februari
2019 mailen naar pbnijbeets@gmail.com
De jaarvergadering van Plaatselijk Belang Nij Beets is op maandag 25 maart om 20.00 uur
in ‘t Trefpunt.
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Dorpsagenda

Boerien&Boerel

ruimte om te leven

za. 19 jan

Soos (klas 1 t/m 4 voortgezet onderwijs) in It Skûlhoal,19.30 uur

za. 19 jan

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

za. 26 jan

Soos (klas 1 t/m 4 voortgezet onderwijs) in It Skûlhoal,19.30 uur

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

tot 1 feb

Krigel/Buurkracht: reserveren voor de warmtecamera kan tot 1 februari via
info@krigel.nl

Mail naar ellyhoogeveen@hetnet.nl
of bel 06-46394445
Of kom langs op de Ripen 11
en koop vanuit de SapKast.

vr. 1 feb

Kaartverkoop uitvoering toneelvereniging ‘Kliuwend Omheech’ in ’t Trefpunt;
19.00-20.00 uur

za. 2 feb

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

za. 9 feb

Soos (klas 1 t/m 4 voortgezet onderwijs) in It Skûlhoal,19.30 uur

wo. 13 feb

Creatieve groenworkshop (Magnolia) in de Hobbykeamer, Geawei 6;
opg. tot 12 febr via tel. 461946;19.30 uur

di. 19 feb

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

wo. 20 feb

50+ middag in ’t Trefpunt mmv dhr. Peter Hein (lezing boek ‘De Onderduikers’); 14.00 uur

do. 21 feb

Passage in de Rank, jaarvergadering; 19.45 uur

vr. 22 feb

Jaarvergadering Vogelwacht Nij Beets-De Veenhoop in Pier’s Hiem; 20.00 uur

vr. 22 feb

Try out uitvoering toneelvereniging ‘Kliuwend Omheech’ in ’t Trefpunt; 20.00 uur

za. 23 feb

Uitvoering toneelvereniging ‘Kliuwend Omheech’ in ’t Trefpunt; 20.00 uur

za. 3 mrt

Uitvoering toneelvereniging ‘Kliuwend Omheech’ in ’t Trefpunt; 20.00 uur

Nieuwe oogst Appelsap
uit eigen boomgaard!

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

Administratiekantoor
v.o.f. H van der Molen
Timmerbedrijf
Kr. Swynswei 4
9245 HC Nij Beets
Tel. (0512) 461623
nieuwbouw | verbouw | onderhoud

M: (06) 208 54 390

T: (0513) 57 15 19
E: bvisseradmintermediair@hetnet.nl
www.visseradministratief.nl

Riperwei 56, 8406 AK TYNJE

Kerkdiensten Doarpstsjerke
9:30 uur

Ds. J. Vlasblom, avondmaal

zo. 27 jan

9:30 uur

Da. A. Klomp-Hogeterp

zo. 3 feb

9:30 uur
19.30 uur

Ds. J. Vlasblom
Ds. J. Vlasblom, gespreksdienst

zo. 10 feb

9:30 uur

Ds. J. Vlasblom

zo. 17 feb

9:30 uur

Da. Y. Slik, Balk

zo. 24 feb

9:30 uur

Mw. R. de Vries-Martini, Drachten

zo. 20 jan

Zie voor meer informatie rond de verschillende activiteiten de
rubriek ‘Wat is er te beleven’ elders in deze Nijs Beetster
20
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Geachte Buur,

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”.

Het jaar 2018 is afgesloten. Er is weer veel gebeurd, ook op
het vlak van energietransitie. Krigel en Buurkracht zijn daar
druk mee bezig geweest. Buurkracht heeft 3 avonden georganiseerd, die goed bezocht zijn. Veel huizen zijn geïsoleerd
en er verschijnen steeds meer zonnepanelen in Nij Beets.
Buurkracht wil graag verder op de ingeslagen weg. We hebben veel ideeën hierover.
Vooral nu de energieprijzen omhoog gaan en er steeds meer stemmen opgaan dat we
over een aantal jaren van het gas af moeten.
Om gerichte acties te kunnen organiseren, vragen we de medewerking van de inwoners
van Nij Beets. We willen iedereen goed bereiken, ook jonge gezinnen en ouderen.

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

We hebben daarom een enquête opgesteld. We willen graag dat jullie deze invullen en
voor 10 februari terugsturen. Dit kan op verschillende manieren:

Mw. J. Kuper-Gjaltema

•
•
•

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

In de brievenbus bij de secretaresse, Sietske Dijkstra, v.d Brugghenstrjitte 30
Scannen en per email naar info@krigel.nl
Foto van de enquête maken en mailen via info@krigel.nl of via 06 57536302

Dit zijn onze vragen:

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

Leeftijd………. □ Eigen woning

□ Huurwoning

Wat is voor mij een motief om te investeren in duurzame energie?
□ Milieu
□ Comfort
□ Besparing
□ Anders…………………………………………………………………….
Wat is voor u een reden om niet te investeren?
□ Ik weet niet goed wat voor mij de beste oplossing is.
□ Ik vind de investeringen (nog) te hoog.
Het Gangboord 35 in Drachten

T: 0512-820996

E: info@bouwdiensten.nl

Nu nog enkele vragen over onderwerpen die we het komende jaar kunnen belichten:

□ Groene lening □ Leaseconstructies □ Subsidiemogelijkheden
□ Isolatiemogelijkheden □ Installatie technieken □ Warmtepompen
□ Elek. Auto
We hopen dat het hele dorp met ons meedenkt, zodat wij stappen kunnen zetten in ons
streven om in 2030 energieneutraal te zijn.
Buurkracht Team
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Wat is er te beleven?
Zaterdag 23 februari en 3 maart
Uitvoering Toanielferiening ‘Kliuwend
Omheech’
It is hast al wer sa fier: op 23 febrewaris en
3 maart sil toanielferiening ‘Kliuwend Omheech’ it stik ‘Gewoan te gek’ yn ’t Trefpunt
op de planken bringe. It is in blijspul (!) dus
wy kinne dizze jûnen in protte wille ferwachtsje. It begjint beide jûnen om 20.00
oere. De kaartferkeap is freed 1 febrewaris
fan 19.00 oant 20.00 oere yn ‘t Trefpunt óf
in mailtsje nei: kliuwendomheech@gmail.
com. De kosten binne €10 de man/ €5 oant
en mei 14 jier (ynklusyf in kopke kofje/tee)
De try out is op freed 22 febrewaris om
20.00 oere yn ’t Trefpunt. Dan is de yntree
€5 (oant en mei 14 jier: fergees). De rezjy is
ek dit jier wer yn hannen fan Henk Roskammer. Hjirûnder lêze jo wat oer himsels
en jout er ek in glimp fan de ynhâld fan it
blijspul.
Henk Roskammer:
Der is my frege oft ik koart wat oer mysels
fertelle wol. Wa is no eins dy persoan dy’t de
rezjy yn Nij Beets docht by Kliuwend Omheech. Ik bin Henk Roskammer fan Butenpost en mei no foar it twadde jier op rige de
rezjy yn Beets dwaan. Ik bin hikke en tein yn
Bûtenpost. Dêr bin ik op myn 14e begûn mei
toanielspyljen by de jongerein fan de Fryske
Krite. En dat wie it momint wêrop it toanielfirus my te pakken kriich en nea wer loslitten hat. Myn passy is toaniel, alle fasetten.
Neist it spyljen, sawol yn de winterskoftproduksjes as ek yn iepenloftspullen, haw ik
yn’t STAF bestjoer sitten en bin ik yn 2006
begûn mei it regisseren fan jongereintoaniel
yn De Harkema. Doe ha’k de leafde foar
regisseren en jongereintoaniel ûntdutsen.
As regisseur fan in eigen Jongereintoaniel
24

feriening haw ik mei in freondinne sels in
stik skreaun, mocht ik mei de jongereinploech op’e Slútjûnen yn de Lawei spylje en
hawwe myn eigen bern der ek op’e planken
stien, echt geweldig om soks te sjen en mei
te meitsjen.
Om wat teoretyske ûndergrûn te krijen foar
it regisseren bin ik yn 2014 mei de Oplieding
foar regisseur foar it Amateurteater by
Keunstwurk útein set en haw dy oplieding
yn 2017 mei in moaie einproduksje ôfslute
kind. Dêrnei kaam Kliuwend Omheech, in
nije útdaging mei in moaie ploech spilers.
It moaiste fyn ik dat ik spilers wat fan myn
passy meijaan kin, dat se it idee hawwe dat
se wat leard ha en stappen set hawwe wêr’t
se op foarhân fan tochten dat se dat net
koene as doarden.

Gewoan te Gek! is in komysk blijspul yn
trije bedriuwen, skreaun troch Ton Davids
en oerset troch Janny van der Veen.

Dinsdag 19 februari (LET OP: datum is veranderd, was 5 februari)
Lezing Energietransitie in It Damshûs.
Deze lezing met de titel ‘Hoe pakken we
dat aan op weg naar 2050?’ wordt gegeven
door dr. Jörg Gigler (1967), Topsector Energie. Hij geeft een inkijk in de ontwikkeling
van het op handen zijnde klimaatakkoord.

Hij belicht daarbij de manieren waarop
we de energietransitie op weg naar het
jaar 2050 kunnen realiseren. Vragen zoals
welke oplossingen zijn er, wanneer kunnen we die verwachten en op welke schaal
worden die toegepast, passeren daarbij
de revue. Hoe zorgen we ervoor dat onze
woningen, de mobiliteit en onze industrie
klimaatneutraal worden? Ook zal hij de rol
van duurzame waterstof toelichten. Tevens
is er ruimte voor vragen en discussie.
Het begint om 19.30 uur en de entree is €6
(inclusief koffie/thee).

Lief en leed
Graag willen we iedereen bedanken voor de vele kaarten,
beterschapswensen, bloemen en attenties tijdens ons ziek-zijn.
Het was geweldig en het heeft ons bijzonder goed gedaan.
Hartelijke groet, Sieb en Bonnie

Oant safier myn bydrage.
Groetnis,
Henk
Gearfetting ‘Gewoan te Gek!’
Fjouwer eks-psychiatryske pasjinten wenje
yn de Huize van Speykstraat. Mei help fan
harren sosjoterapeute moatte dizze minsken, by wize fan projekt dat troch de gemeente subsidearre wurdt, harren plakje
wer yn de ‘normale’ maatskippij fine. De
wethâlder dy’t ferantwurdlik is foar dit
projekt hat noch wol wat ambysjes en
sjocht yn Huize van Speykstraat as asylsikerssintrum mear politike kânsen. Mar dat
kinne de noch net alhiel better ferklearre
bewenners net samar oer harren kant
gean litte. Mei help fan de oe sa ‘normale’
buorlju, litte sy de wethâlder en harren
sosjoterapeut op harren eigen gekke wize
sjen dat sy skoan de eigen beantsjes dopje
kinne.
De Nijs Beetster 14 - 5

Prikbord
Gevonden
Een paar weken terug is dit Pandora-armbandje met bedels op de Van Eedenstrjitte
gevonden. De rechtmatige eigenares kan
hem afhalen op nummer 20.

Wie zingt er mee?
Volgens professor Scherder (‘Singing in the
brain’) heeft muziek een unieke uitwerking
op onze hersenen. We worden er gelukDe Nijs Beetster 14 - 5

kiger van. Zelf zingen ontspant lichaam en
geest. Het Opsterlands Vocaal Ensemble
heeft haar formule veranderd. Per half
jaar werkt ze toe naar een uitvoering en
voor elke periode kunnen verschillende
zangers deelnemen. De komende maanden
werken ze aan ‘Die Kleine Orgelmesse’ van
Haydn en een ‘Jazzy Mis’ van Bob Chilcott.
Hiervoor zijn ze nog op zoek naar 1 tenor!
Er wordt één keer in de week op maandagavond geoefend. Het koor van gemiddeld
8 mensen staat onder leiding van Jan Andries Dijkstra.
Kom een keer kijken en besluit of het iets
voor u is. Voor meer info/opgave neemt
u contact op met Anja van Vliet, tel.: 0610138263.
25

Vroeger in Nij Beets
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A en B in 1 jaar!
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... toen ‘t Trefpunt nog werd opgegeten door klimop.. (foto Archief).

Snel en scherp
printen

“Ouder worden hoeft geen zorg te zijn”
Wonen

Zorghotel

Dagverzorging

Maaltijdvoorziening

Wilt u meer weten?

Bezoek onze website op www.boarnsterhimstate.nl of bel op 0566-631294
Boarnsterhim State | Wjitteringswei 67 | 8495 JM | Aldeboarn

26

posters
flyers
dorpskranten
almanakken
scripties
drukwerk

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
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De oudere generaties kennen ze misschien nog wel, de ‘waaiomhuzen’ aan de Tolhekbuurt. Deze huizen werden
rond 1915 gebouwd toen veel turfmakerswoningen onbewoonbaar werden verklaard. De huizen waren in beheer
van Woningstichting Opsterland. Ze danken hun naam aan de vrije ruimte waar ze gebouwd werden, vol in de
wind vaak, en aan de slechte kwaliteit waarmee ze gebouwd werden. Een lang leven waren deze stulpen dan
ook niet beschoren... (foto Archief).
De Nijs Beetster 14 - 5
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Wist u dat?

Zakelijk:
Oplossingen in
Personeelsbeleid en Verandering
Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching
T: 0512 46 22 05 E: info@aepos.nl
I: www.aepos.nl

Tenten - Catering
Sarah & Abraham
Karaoke- Accessoires

Wist u dat…De gemeente Opsterland gaten
had gegraven in het grasveld aan de Van
der Brugghenstrjitte? Het doel hiervan menigeen totaal ontging? Een inwoner van Nij
Beets dacht dat de gemeente graag wil dat er
‘fan ûnderen op’ gedacht en gewerkt wordt?
Deze inwoner de gaten vulde met kerstbomen met kluit?

www.partytentverhuurnijbeets.nl

0512-461868 / 06-28486017

Wist u dat…Onze wielrennende dorpsgenoot
Tom Jelte Slagter op dit moment de Tour
Down Under in Australië fietst? Hij deze
ronde in 2013 op zijn naam schreef? TJ vorig
jaar derde werd? Hij deze prestatie leverde
tijdens een heuse hittegolf? Er gekoerst werd
met 45 graden? Het volgens Tom Jelte leek
alsof hij constant achter een levensgrote
föhn reed? U dit proefondervindelijk maar
eens met een haardroger op uw hometrainer
moet proberen?

Wist u dat…De engelen erg verguld waren
met een grote foto in de vorige Nijs Beetster
van hun zangoptreden met kerst? Vooral
het bijgevoegde gedicht van Paul Roorda in
de smaak viel? Engel Geke Nijenhuis vroeg
of hij dit gedicht ook zelf had gedicht? Geke
waarschijnlijk vroeger niet naar Ron’s Honeymoons quiz keek? Het gedicht namelijk
het refrein van het lijflied van de quiz was? U
voor de ideale aha-erlebnis het lied op YouTube kunt terugvinden onder ‘engelen bestaan
niet honeymoonquiz’?

Vergaderruimte
Flexwerkplekken
Exposities

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

Het laatste woord
Jaarwisseling
Kort na de jaarwisseling sprak de korpschef
van de politie zich uit dat het bepaald geen
feest was geweest op veel plekken. Hulpverleners die bekogeld waren met vuurwerk. In
verschillende steden en dorpen zijn auto’s
in vlammen opgegaan. Zwaar illegaal
vuurwerk heeft helaas zelfs slachtoffers
gemaakt. Het vreugdevuur in Scheveningen
dat volledig uit de hand is gelopen en gelukkig geen grote brand heeft veroorzaakt.
Bij zulke berichten komen al snel gedachtes
op als: Moet dat nu echt zo? Kun je het nog
een feest noemen als het op deze manier
gevierd wordt?
Natuurlijk hoor je vooral over de misstanden en is het op veel meer plekken gewoon
een feestelijke jaarwisseling geweest. Alleen
het risico van de dingen die wel uit de hand
zijn gelopen is dat er straks allerlei zaken
verboden gaan worden. Een vuurwerkverbod, geen vreugdevuren meer en welke
maatregelen verder nodig zijn om de boel
in de hand te houden. Regels die de feestvreugde niet ten goede komen en weer veel
discussie zullen oproepen. Allerlei verboden
lijken nodig, want zo kan het toch ook niet.
Tien geboden
Daarbij moest ik denken aan de tien geboden uit de Bijbel. Tien regels worden daar
gegeven, die het leven van de mensen met
elkaar en met God in goede banen moeten
leiden. Vaak worden ze vooral gezien als
verboden en zo zijn ze zeker ook gebruikt.
Het gebod om de sabbatsrust te houden
werd bijvoorbeeld een verbod om op zondag iets anders te doen dan naar de kerk te
gaan. Schaatsen of zwemmen was uit den
boze, hooguit kon er ’s middags een wandelingetje worden gemaakt. In mijn jeugd heb
ik dat ook nog meegemaakt, hoewel ik er
30

nooit onder heb geleden.
Toch is het eigenlijk niet
de bedoeling geweest
dat van alles en nog wat
verboden zou worden.
Het zijn namelijk niet
de tien verboden, maar
tien geboden. De bedoeling van een gebod
is de goede richting te wijzen. De richting
waarbij er ruimte komt voor mensen, maar
dat betekent tegelijk dat niet alles kan. Wie
rekening houdt met wat geboden is, heeft
eigenlijk geen verboden nodig.
Wat nu?
De vraag wat er gedaan moet worden is wel
aan de orde nu de vuurwerkdampen en de
rook van de jaarwisseling zijn opgetrokken.
Traditioneel is dat ook het moment om met
goede voornemens op de proppen te komen.
Voornemens die vaak de eerste week van het
nieuwe jaar niet overleven, tenminste als ze
daarvoor al niet gesneuveld zijn.
Ik houd eigenlijk helemaal niet van al die
goede voornemens, maar wil nu toch een
voorstel doen. Laten we ons voornemen
om te leven met liefde, betrokkenheid en
respect. Het betekent wat mij betreft de
dingen die je doet in een breder perspectief
zetten. Een perspectief waarbij de ander een
plek heeft. Wat ik doe, mag ik nooit los zien
van mensen dichtbij en verder weg. Ik ben
tenslotte niet alleen op de wereld. Gelukkig
niet!
Volgens mij is het geboden om vanuit die
instelling te leven.

Vaststellen van de erfdelen

van kinderen.

W

aarom is het van belang om de erfdelen van de kinderen te
berekenen en vast te leggen in een akte na het overlijden van de
eerste ouder?

V

aak wordt er van uit gegaan dat alle vermogen bij de
langstlevende ouder blijft en dat er -behalve het regelen van de
zaken bij de bank en de belastingdienst - geen actie hoeft te
worden ondernomen.

O

m onder meer de volgende redenen is het echter wel verstandig
om een en ander vast te leggen:
-

als de langstlevende ouder komt te overlijden zijn de erfdelen
een belangrijke aftrekpost voor de erfbelasting. De hoogte en
het bestaan van de erfdelen uit de eerste nalatenschap
moeten dan kunnen worden bewezen;

-

in testamenten staat vaak opgenomen dat over de erfdelen
van de kinderen een rente moet worden vergoed, zodat de
nalatenschap van de langstlevende van de ouders zo klein
mogelijk wordt gemaakt. Om de rentevergoeding te kunnen
berekenen is het noodzakelijk de hoogte van het erfdeel te
kennen;

-

als de langstlevende ouder te maken krijgt met de Wet
Langdurige Zorg, kan in het testament zijn opgenomen of
aanvullend worden overeengekomen dat de erfdelen van de
kinderen (inzake de nalatenschap van de eerst overleden
ouder) in die situatie aan hun kunnen worden uitgekeerd.
Indien dit niet is geregeld, wordt de hele erfenis beschouwd
als eigen vermogen van de langstlevende ouder, waardoor
hij/zij deze ook moet aanspreken voor de eigen zorgbijdrage.

K

ortom het is zeker de moeite waarde om de erfdelen vast te
stellen. Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met
ons kantoor.

O

ok het komende winterseizoen blijven onze openingstijden
verruimd: op woensdagavond of donderdagavond kunt u -op
afspraak- bij ons terecht voor een bespreking of passeren van
akten.

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.

Telefonisch zijn we alleen overdag bereikbaar.
Een afspraak bij u thuis is ook altijd mogelijk.

Ds. Jaap Vlasblom

januari 2019
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