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redactie de daarin weergegeven zienswijze
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2. De redactie is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de aangeleverde kopij.
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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
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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 14 maart bij Tine

Hoewel 2019 nog maar net begonnen is
kwam ik vorige week toch al het woord van
het jaar tegen: klimaatspijbelaar. Kan niet
missen. Het woord is zo inventief bedacht en
zo oer-Hollands dat niets dit meer gaat overtreffen. En terecht, want ik vond het persoonlijk een prachtig initiatief van een generatie
die wel eens wordt weggezet als maatschappelijk ongeïnteresseerd. Slechts schermen en
internet bepalen hun interesse en er is geen
generatie geweest die zoveel bijnamen kent
als de huidige Generatie-Z. Wie geboren is
tussen 2001 en 2015 valt onder de Gen Z, Net
generatie, generatie I, iGeneration, generatie
Yi, The Founders, Homeland Generation, Centennials , Plurals, post-Millennial of Digital
Natives. Om maar iets te noemen. Dus prachtig als zij een dagje spijbelen om te demonstreren tegen de weinig daadkrachtige beleidsmakers. Maar het verf op de spandoeken
is nog niet droog of de politici hebben hun
mening over de klimaatspijbelaars al klaar.
Niet over het waarom van hun protesten,
want ze weten dat ze daarin juist een punt
hebben, maar over of ze hiervoor ook hadden
mogen spijbelen. Forum voor Democratie,
de PVV en 50Plus vinden dat het best op een
zaterdag had gekund en dat de jonge spijbelaars door hun leraren zijn geïndoctrineerd.
D66, Groen Links en de Partij voor de Dieren
vinden dat de scholieren door zo’n bewustwordingsdag juist meer leren dan een dagje
in de schoolbanken. En dat hoorde ik de directeur van het Drachtster Lyceum ook zeggen: ‘Dit is een prachtige praktijkles Maatschappijleer die wij van harte ondersteunen.’
Uiteindelijk reisden uit heel Nederland op
donderdag 7 februari ruim 10.000 scholieren
naar Den Haag om te demonsteren. En niet
op zaterdag 9 februari. Scholieren uit Nij

Beets bevolkten het centrum van Drachten
met aandoenlijke spandoeken of beschreven
kartonnen. Gelukkig staan de jongelingen
niet alleen in hun betrokkenheid rond het
wel en wee van moeder aarde. Zo haalt
dorpsgenoot Fokke van Houten (what’s in a
name) het hout voor zijn Timboco Kozijntechniek uit zorgvuldig geplante productiebossen
in Uruguay. Niet naast de deur, maar het
loont! Onlangs ging hij er hoogstpersoonlijk naar toe en u leest hierover in deze Nijs
Beetster. Ook begaan met het leven op onze
aardbol is Arja Stoop-Knotnerus. Op 74-jarige
leeftijd stapt zij nog gewoon in een nieuw
avontuur en redt nu allerlei levende have
als bestuurder van de dierenambulance. En
zo draagt iedereen wel zijn of haar steentje bij aan een groene wereld. Groen. In de
Islam staat deze kleur symbool voor het
paradijs maar daar drijven we inmiddels
steeds verder bij weg. Het is ook de kleur van
nieuw leven, jong, fris en natuurlijkheid. En
van hoop en vrede. Al die betekenissen zag
ik terug in die ontroerende optochtjes van
jonge mensen en hun leuzen als ‘March now
or swim later,’ ‘Help het Klimaat of de wereld
vergaat,’ en ‘What I stand for is what I stand
on.’ De heren en dames politici in Den Haag
die er verantwoordelijk voor zijn dat we alle
milieudoelstellingen voor 2020 niet halen
zijn wel de laatste die hier kritiek op mogen
hebben.

Bart Ledegang

Fokke van hard Houten..... (foto Fokke).
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Fokke van Houten bekijkt plantagebossen in Uruguay

‘Hout is écht duurzamer dan kunststof’
Door Bart Ledegang

Sinds begin dit jaar levert Timboco Kozijntechniek veel van haar houten kozijnen en ramen
in de houtsoort Red Grandis. Met een handvol collega’s mag het bedrijf dit hout vijf jaar lang
exclusief in Nederland gebruiken. Maar, wat je ver haalt is lekker zo gaat het gezegde en dus
importeert Timboco het hout uit Uruguay. Reden voor directeur en Beetster ondernemer
Fokke van Houten om persoonlijk een kijkje te nemen in het plantagebos aldaar.

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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Al 25 jaar vormt Fokke met een kleine groep
collega’s uit heel het land een innovatieclub die telkens op zoek is naar de beste en
meest milieuvriendelijke materialen en
productieprocessen. Met deze timmerselektgroep was hij de eerste die het alleenrecht had op Accoya-hout. ‘Door het hout
met azijnzuur te behandelen volgt er een
chemische omslag waardoor het hout water
als het ware niet meer herkent en niet rot.
Die houten bruggen over de N7 in Sneek zijn
hier een voorbeeld van,’ vertelt Fokke. Hij
heeft een persoonlijke missie gemaakt van
het wegnemen van de vooroordelen over
hout én kunststof. ‘Over houten kozijnen
zegt men vaak: je moet vaak schilderen,
houten kozijnen kunnen rotten, hout werkt
of trekt krom, alle bossen verdwijnen. Maar
hout is duurzaam en hernieuwbaar. Dit
geldt niet voor de andere beschikbare materialen zoals kunststof kozijnen. Duurzaam
is het zeker niet, onderhoudsvrij ook niet en
vaak is de levensduur van kunststofkozijnen
maar zo’n 30 jaar. Houten kozijnen hebben
een bewezen levensduur van meer dan 50
jaar.’ Fokke probeert ook de politiek warm
te krijgen voor natuurlijke bouwmaterialen.
Onlangs bezocht hij CDA-Tweede Kamerlid
Martijn van Helvert om te pleiten voor meer
toepassingen van hout in de bouw. ‘Als je
altijd maar weer herplant.’
Productiebos
‘Wij, maar ook andere erkende timmerDe Nijs Beetster 14 - 6

Voor zijn kozijn zweert Fokke bij de Red Grandis
(foto Fokke).

fabrikanten, gebruiken alleen duurzaam
geproduceerd hout met FSC- of PEFC-labels,’
gaat Fokke verder. ‘Wij halen ons hout
zoveel mogelijk uit Europa maar voor onze
kozijnen moet het hardhout zijn en de Red
Grandis gedijt het beste in Uruguay.’ De
houtsoort is uitermate geschikt voor productie van houten kozijnen en ramen met
een duurzaamheidsklasse 2 en een soortelijk gewicht van rond de 575 kilogram per
kubieke meter. Met zijn collega’s reisde Fokke in januari af naar Uruguay om met eigen
ogen de productiebossen te zien. Na een
vliegreis van 13 uur zet Fokke voet aan land
in Rivera. Het is de vierde stad van het land
met 60.000 inwoners en gelegen pal aan de
grens met Brazilië. Op een foto poseert onze
dorpsgenoot op het tweelandenpunt met
het linkerbeen in Uruguay en het rechter
5

in Brazilië. Is ie daar ook geweest. Bij Rivera
zijn plantagebossen van liefst 600.000
hectare aangepland. Fokke: ‘Elk jaar worden
hier 3,5 miljoen bomen gekweekt en later
uitgezet in het bos. Door fotosynthese halen
de groeiende bomen CO2 uit de lucht. In
totaal een reductie van de CO2-emissie van
twee ton per m3 hout!’

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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Vlees
‘Uruguay is een redelijk welvarend land, zeg
maar het Zwitserland van Zuid-Amerika.
Maar het is heel vlak, groen en ook rotsachtig,’ aldus Fokke. Het klimaat in Uruguay
is bijzonder geschikt voor de bomen. Het
vriest er nooit waardoor de groei niet wordt
geremd. ‘Regenen doet het wel want hoewel het hoogzomer is in Uruquay hebben
we daar twee buien gehad. Eén van 30 uur
en één van 3 dagen!’ aldus Fokke.
Overigens haalt Uruguay haar grootste
inkomsten niet uit hout maar uit vleeskoeien. De dieren grazen overal, zelfs in de
plantagebossen. ‘We hebben stukken vlees
gegeten die zo groot waren als deurmatten,’ vertelt Fokke. De directeur van de lokale
houtzagerij, gastheer van de Nederlanders,
komt niet meer bij van het lachen als Fokke
de eerste stukken vlees op zijn bord ziet en
grapt: ‘Nu begrijp ik waarom Luis Suarez in
al het vlees wat hij tegenkomt
zijn tanden zet.’ Hij doelde
hiermee op de incidenten
waarbij de Uruguayaanse
stervoetballer in het vuur van
de wedstrijd zijn tegenstander
beet.
Kapklaar
Fokke laat zich rond leiden
in megakassen waar de Red
Grandisbomen, een Eucalyptus-soort, als kleine plantjes
worden gekweekt voordat ze
De Nijs Beetster 14 - 6

in de bossen worden uitgezet. ‘Na 20 jaar
zijn ze al 18 meter hoog en weer drie jaar
later hebben ze een doorsnede van 65 centimeter en zijn ze kapklaar.’ Een lokale houtzagerij verwerkt 600 bomen per dag en
droogt het gekapte hout eerst een maand
lang in een speciale droogkamer. Een laser
selecteert tijdens het zagen feilloos de beste
delen uit het hout. De slechte stukken gaan
naar de papierindustrie, van de betere
stukken worden houten pallets gemaakt
en het beste hout is voor Fokke en zijn collega’s. Die is er eens te meer van overtuigd
dat productiebossen een onuitputtelijke
grondstoffenbron vormen. ‘Tijdens de groei
geven de bomen zuurstof af in de lucht en
slaan ze CO2 op in het hout. Hout is daarom
ook het duurzaamste materiaal om mee te
bouwen.’
‘In Nederland is onze groep nu de enige
die vijf jaar lang exclusief deze Red Grandis
mogen gebruiken voor onze kozijnen. En dat
doen we niet omdat het commercieel aantrekkelijk is maar vooral omdat het eerlijk
hout is. Geen hout dat in oerwouden wordt
gekapt en de vogels en aapjes verjaagt,
maar bomen die in speciale productiebossen groeien en die CO2 teruggeven in de
lucht en waarbij de arbeiders ook nog eens
een eerlijk loon verdienen.’

Alles begint bij kleine stekjes in de kas. Na 23 jaar zijn de bomen
kapklaar (foto Fokke).
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‘Je weet nooit hoe een dag verloopt, daar hou ik van!’
Door Geke Nijenhuis

Als je een Dierenambulance in een pittig tempo door de regio ziet rijden, dan is er een dikke
kans dat Arja Stoop-Knotnerus achter het stuur zit. Arja is vijfenzeventig jaar en is in het dorp
bekend als ‘Frou Stoop.’ Na vierenveertig jaar wonen in haar boerderij aan de Leppedyk, vertrekt ze binnenkort naar Drachten. ‘Ik ben toe aan verandering.’
In de grote keuken van haar boerderij ligt
een oude kat aan haar voeten; een kleine
zwerfkat scharrelt om haar heen. Arja is
overduidelijk een dierenmens. Als kind
droomde ze ervan om met een boer te
trouwen, maar eigenlijk is ze zelf ‘boerin’
geworden want altijd heeft ze dieren op
de boerderij gehouden: paarden, honden,
katten, geiten, kippen, schapen, alpaca’s en
zelfs een keer een papagaai! Maar die moest
weg; haar man Peter werd helemaal gek van
het gekrijs.
Van Amsterdam naar Nij Beets
Arja komt van oorsprong uit Amsterdam,
waar ze met Peter op een woonboot leefde.
Daar werden hun kinderen Jasper en Karen geboren. In verband met Peters werk
belandden ze in Friesland. Eerst in Echten,
waar Arjen geboren werd, en later in Nij
Beets, waar Erik ter wereld kwam. Naast
haar taak als moeder hielp ze Peter binnen
zijn installatiebedrijf. Hij verkocht bijvoorbeeld houtgestookte cv-ketels en Arja zette
tientallen verbindingskastjes in elkaar. Ook
werkte ze parttime in verschillende functies binnen de Thuiszorg. Inmiddels is Arja
oma van elf kleinkinderen waar ze erg van
geniet. Net als het wonen in Nij Beets. Op
haar boerderij kan ze haar liefde voor dieren
eindelijk helemaal kwijt. ‘Ik heb de Leppedyk altijd een leuk buurtje gevonden om te
wonen,’ blikt ze al een beetje terug. In het
dorp is ze voor basisschool De Jasker acht
jaar actief geweest in het schoolbestuur.
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Zelfs voor een eekhoorntje in een potje rukt Arja uit.
(foto Frans Staats)

Passies
‘Ik ben eigenlijk altijd bezig met dieren en
het huis,’ zegt Arja. ‘Eerlijk gezegd ben ik
aardig handig. Tuinieren hou ik niet van,
maar ik geniet erg van mijn kas; het zelf
kweken van tomaten en komkommers zal ik
gaan missen in Drachten.’ Een andere passie
van Arja is muziek maken. Eerst piano en nu
al drieëndertig jaar bespeelt ze de contrabas: in het Fries Symphonie Orkest en ook
in een kleiner orkestje: Divertimento. Het
samen muziek maken en de contacten die
daar uit voort komen, geven haar bijzonder
veel energie.
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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

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
Bezoek ons wijkkantoor: Stationsweg 78, 8401 DT Gorredijk
Maak kennis met ons wijkteam op onze wijkpagina:
www.friesewouden.nl/gorredijk-buitendorpen

Tel. 088 512 53 16
Thuis in de beste zorg

De Dierenambulance
Sinds april vorig jaar is er een nieuwe passie
aan het arsenaal toegevoegd. Arja werkt
namelijk als vrijwilligster bij de Dierenambulance. Een tijd na het overlijden van Peter
besloot ze dat ze er iets nuttigs bij wilde
doen. Nu draait ze een paar keer per week
vierentwintiguurs diensten. Dat is nodig
omdat er maar twee vrijwilligers zijn, die
net als zij, ook op een bus kunnen rijden. ‘Ik
hoop dat er meer mensen zijn die zich voor
dit leuke werk aanmelden want het geeft
bijzonder veel voldoening.’
Intussen zijn huisdieren, kleine erfdieren,
zwanen, reigers en zelfs een jonge eekhoorn
bij haar in goede handen. Vertederd zegt ze:
‘Krijg ik een piepklein eekhoorntje in een
potje, met de oogjes dicht en een heel dun
vachtje. Maar ook hoort bij het werk dat
je een doodgereden kat van de weg moet
halen. Laatst had ik nog een aangereden
das in mijn armen bij Bakkeveen. Best nog
grote dieren. Je weet eigenlijk nooit hoe de
dag verloopt; daar hou ik van!’
Laatst had een meisje een ‘zielige hond’
overgenomen van iemand. Dit bleek een
agressieve vechthond te zijn. Het meisje
stond er midden in de nacht, helemaal
overstuur, mee op straat. Omdat Arja de
hond niet in haar ambulance wilde hebben,
schakelde ze de politie in. Die nam de hond
mee. Samenwerken met andere instanties
hoort bij dit vak. Bij het redden van een
verlaten jonge ooievaar uit een nest op een
silo, werd bijvoorbeeld de brandweer met
hoogwerker ingeschakeld. Ook werkt de
Dierenambulance samen met het dierenziekenhuis en de Fûgelhelling. Zoekgeraakte
dieren worden op Facebook geplaatst. ‘Dat
werkt erg goed; reuze handig,’ aldus Arja.
Verandering
Vijfenzeventig jaar zou je de kwieke Arja

www.friesewouden.nl
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niet gauw geven. Hoe blijft ze zo vitaal?
‘Dat zit in de genen,’ lacht ze. ‘Mijn moeder
is 101 geworden en niet eens overleden aan
ouderdom. Ze viel heel ongelukkig op haar
hoofd. Maar naast de goede genen beweeg
ik ook veel, gewoon door het werk wat ik
doe in en om het huis.’ Ook haar instelling
‘Iets nuttigs doen, wat valt er vandaag te
beleven?’ draagt een steentje aan haar vitaliteit. Zelfs een verhuizing schuwt ze niet. ‘Ik
kan hier wel blijven wonen, ik krijg genoeg
hulp aan geboden, maar ik wil niet afhankelijk zijn,’ licht Arja de keuze om te verhuizen toe. ‘Ook wil ik meer in de buurt van
winkels gaan wonen, meer gaan fietsen in
plaats van de auto nemen.’ Het besluit om
te gaan verhuizen kwam als een ingeving
toen ze weer eens
een keer aan het
zoeken was naar
een verdwenen
geit. ‘Het voelt als
een heldere, goede
beslissing om in
Drachten te gaan
wonen. Ik ben toe
aan verandering.
Bovendien: ik voel
me gezond, heb
energie, voel me
beslist geen vijfenzeventig,’ zegt
ze met een grote
glimlach.
Voor de spaarzame vrije momentjes biedt de cello uitkomst. Of is het een contrabas? (foto Frans Staats)

Wil je weten of het werken op de
dierenambulance iets voor je is? Bel Arja
gerust: 0624762511. In ieder geval moet je
aﬃniteit hebben met dieren, gedreven zijn,
snel beslissingen kunnen nemen, niet bang
zijn en niet gauw iets vies vinden.
11

Andere tijden in beets (1895-1920) 					

#1

Moppie Mol zorgt voor warme winterwille
Door Hester Dijkstra

In deze serie verhalen besteden we aandacht aan het dagelijks leven in de turfmakerij in Beets
ruim een eeuw geleden. De verhalenbundel is afkomstig uit ‘MIJN JEUGD’, de jeugdjaren van
Gauke Mast. 		
Moe en afgemat kwam vader thuis. Het
liep tegen achten ’s avonds. De zon was nog
niet onder, maar de dag was voor hem lang
genoeg geweest. Die morgen was hij om drie
uur al opgestaan, want in de eerste helft van
juni zijn de dagen lang. Om half vier was het
al licht en was hij vertrokken naar de veenderij. Het was al druk. Veertien dagen geleden
waren de baggellieden die de klyn onder het
grondwater haalden, al vertrokken. Het veen
lag gespreid over de legakkers.

15-urige werkdag was hij toch wel dodelijk
vermoeid. Na een korte pauze thuis hield hij
de hele dag het dak van zijn huis in de gaten.
Als er iets bijzonders aan de hand was, werd
er een wit laken op het dak gelegd. Dit was
de gewoonte om te melden dat er thuis iets
bijzonders aan de hand was. Vader kon nu
zoiets verwachten, want moeder had vanmiddag gezegd dat het wel niet zo lang meer
zou duren dat het gezin weer met een nieuw
lid zou uitbreiden.

De zon scheen alle dagen onbarmhartig. De
klyn droogde veel te snel. Vader had dan de
handen ook vol om alles op tijd te betrappen en turf te steken. Het was verder wel
plezierig dat hij door de droogte kon doorwerken. Toch groeide het hem eigenlijk boven
zijn hoofd. Vader was geboren in een arm
turfmakersgezin, waarvan de voorouders in
de 18e eeuw uit het Overijsselse Giethoorn
kwamen. Vader Klaas Mast was in 1859 in
Tjalleberd geboren en was de oudste van vijf
kinderen en verhuisde in 1868 naar de Uilesprong. De veenderij in Tjalleberd was toen
bijna afgelopen. De familie moest toen eigenlijk de veenderij volgen, want ander werk
dan de turfmakerij hadden zij niet geleerd.
Op 9-jarige leeftijd moest hij toen ook al naar
het turfveld van ’s morgens half vier tot half
acht ’s avonds. Zijn jeugd was dus niet zo
rooskleurig. Het schoolgaan was er echter wel
eens bij ingeschoten, maar lezen en schrijven
had hij toch nog geleerd.

De dubbele woning van de veenbaas stond
wel wat afgelegen, maar dat was geen
bezwaar. Om van het jonge dorp Beets hun
huis te bereiken, moesten ze vanaf de Straatweg (Domela Nieuwenhuisweg) eerst door
een stuk land van plm. 1 km lopen. Met een
schouw stak men dan het Oud Diep (Ald Djip)
over. Naast hen woonde ook nog een jong
turfmakergezin waarmee ze best konden opschieten. De twee gezinnen waren volkomen
op elkaar aangewezen. De stenen woningen
waren natuurlijk niet erg groot. Een woonkamer met twee bedsteden en een achterhuis.
Na tien jaar getrouwd te zijn, zou dan hun
vijfde kind geboren worden. Hun gezin
bestond al uit twee jongens en twee meisjes.
Een gezin met vijf kinderen was toen wel
iets bijzonders. Meestal waren de gezinnen
groter. Moeder had in de herfst in een zeer
blijmoedige stemming verkondigd dat de luiermand maar weer tevoorschijn moest worden gehaald. En moeder? Och zij aanvaardde
het als iets vanzelfsprekends. Haar moeder
had ook al een stuk of twaalf kinderen gehad.
Dat was nu eenmaal de bestemming van een
vrouw. Hard werken en veel kinderen krijgen.

Hij was nu 36 jaar (1895) en hoewel hij geen
breedgeschouderde kerel was, stond hij zijn
mannetje in allerlei opzichten. Maar na een
12
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Zes hakende Beetster dames, tassen met kleurige kluwens garen en een werkbeschrijving zorgen voor vlijtige handen en vrolijke ‘winterwille’. Resultaat: 20 Moppie Mollen zoals iedereen
ze wel in huis of tuin wil…… Maar dat is voorbehouden aan It Damshûs.
It Damshûs geeft dit voorjaar weer een
kinderboekje uit. Dit keer op rijm en voor de
kleintjes: ‘Drie vriendjes en hun turftoren’.
De vriendjes zijn Rien Reiger, Krijn Kikker
en Moppie Mol. En juist dat laatste vriendje
houdt Beetster dames van de straat.

Hé kijk daar is Moppie Mol
Ze kruipt heel snel uit haar hol
Met haar rode jurkje aan
gaat ze op een turfje staan
Waar is toch mijn vriendje Rien?
Niet hier, niet daar, nergens te zien!

20 Moppies
Zes vrouwen die de schone kunst van het
haken machtig zijn, buigen zich tijdens
winterse of stormachtige dagen over
Moppie Mol. Een diepbruin lijfje met een
zacht getint snuitje, afgewerkt met een
roze neusje. Kleine oogjes natuurlijk en een
vrolijk mondje plus een kwiek piepklein
staartje. Haar kleding bestaat uit een rood
jurkje met een glitter taillebandje. Moppie
is zo’n 15 cm. hoog. Ze is ontworpen door
Aukje Kinderman, die ook de beschrijving
samenstelde. Gezamenlijk zorgen de haaksters (Ypie Hoekstra, Sietske Dijkstra, Hester
Dijkstra, Janny Dijkstra, Tineke Bok, Joukje
Bok) voor een dikke 20 unieke, streekgebonden en puur met de hand vervaardigde
Moppies.

Damshûs
Moppie Mol heeft een persoonlijkheid:
ze houdt er niet van als haar kleren vies
worden. Hoe ze dat oplost? Daar komt de
Nijs Beetster op terug wanneer het boekje
klaar is en de presentatie bekend! Misschien
dat we een volgende keer Rien aan jullie
voorstellen, of Krijn, of het recept voor de
‘blubbertjes brij’ vertellen ….. It Damshûs is
blij met het gezamenlijke ‘project’ en zorgt
ervoor dat het lees- en voorleesboekje uitgegeven kan worden.

Rijm
De Moppie Mollen krijgen een plekje in
de ‘feanshop’ van It Damshûs, waar mettertijd ook de boekjes verkocht worden. De
parmantige mollen kunnen samen met een
boekje aangeschaft worden. Dat maakt het
voor de kleintjes nóg aantrekkelijker. Rien
Reiger en Krijn Kikker, de andere vriendjes
in het boekje, worden niet in haakwerk,
maar in foto-illustraties vereeuwigd. In het
boekje komt Moppie Mol zo tevoorschijn:
De Nijs Beetster 14 - 6

Worden deze mopjes misschien van u?(foto Wobbe de Vries)

13

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

Nijs Beetster Nijs
Femke Kok wereldkampioen
Schaatster Femke Kok is in het Italiaanse
Baselga di Piné wereldkampioen bij de
junioren geworden. De Poolse Karolina
Bosiek werd tweede en de Noorse Ragne
Wiklund derde. De prestatie van onze
18-jarige dorpsgenote is extra bijzonder
omdat ze door een nierbekkenontsteking
twee weken niet kon trainen. Sterker nog,
even dacht ze dat haar seizoen compleet
voorbij was.
Femke reed op de 500 en 1000 meter naar
een zilveren medaille maar reed op de 1500
een sublieme tijd die goed was voor goud.
Een achtste stek op de 3000 bleek daarmee
genoeg voor de wereldtitel. De titel was
voor Femke een grote verrassing. ‘It wie de
alderearste kear dat ik bûten op in keunstbaan ried. It wie hielendal nij.’ Gelukkig
waren de omstandigheden voor buiten
schaatsen optimaal. ‘It waar is hiel moai,
der wie allinne mar sinne. Dat allinne is al
moai, om mei dy omstannichheden op in
bûtenbaan te riden, en as je dan wrâldkampioen wurde, dan is dat wol hiel moai.’

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
14
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De buurt had voor een prettige welkomstsfeer
gezorgd voor de kersverse wereldkampioene.
(foto Bart Ledegang)
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De slotafstand was uiteindelijk de scherprechter. ‘It wie net maklik,‘ begint Femke.
‘Ik miste kondysje. En de trije kilometer is
al net myn bêste ôfstân. Mar elkenien gong
stikken. Pas doe’t elkenien my lokwinske,
begûn it ta my troch te dringen. Ik koe it
net leauwe.’
Omdat Femke nog ‘maar’ A1 Junior is, mag
ze volgend jaar haar wereldtitel verdedigen.
Iepenloftspul Domela wordt jaar uitgesteld.
Met veel aplomb maakte de Nijs Beetster
vorige maand bekend dat in september
van dit jaar een groots iepenloftspul op
het Damshûsterrein wordt vertolkt. Een
stuk dat in het teken zou staan van Domela
Nieuwenhuis omdat 2019 ook het Domelajaar is. Echter, mede door de geringe tijd
die er is om een dergelijk groot stuk goed
in de steigers te zetten, heeft de organisatie vlak na het verschijnen van de Nijs Beetster besloten om dit spektakel een jaar uit
te stellen. Ook de jonge, onervaren regisseuse zag het niet echt zitten. Jan Smit zal
het stuk nu zelf gaan regisseren. Komt er
dan helemaal geen openluchtvoorstelling
dit jaar? Wel degelijk. Iepenloft Opsterland
broedt druk op een scenario maar welk dat
zal zijn is nog niet duidelijk. Hierover verwacht de organisatie over twee weken een
keuze te maken. Men hoopt dan ook weer
terecht te kunnen in het bos bij Sparjebird.
In mei of juni van het volgend jaar zal in
Nij Beets dan het stuk over Domela in volle
glorie worden opgevoerd.
DAGMARKT in het nieuws
De afgelopen weken heeft Sjoerd Fennema
van de Dagmarkt (voorheen Lekker Makkelijk) over een gebrek aan publiciteit niet
te klagen gehad. De Leeuwarder Courant
15
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en Omrop Fryslân waren enkele media
die belangstelling toonden voor de werkwijze van Sjoerd. Aanleiding is de roep om
een dorpswinkel in Wijnjewoude, even
verderop in de gemeente. Een speciale
werkgroep is daar bezig om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken. Er is al een
leegstaand supermarktpand maar welke
ondernemer durft hier in te stappen? Ook
elders in de provincie wordt steeds vaker
een buurtsuper gemist. In Nij Beets draait
de dorpswinkel naar behoren en dus togen
de media naar Sjoerd voor tekst en uitleg.
Daarmee heeft hij het dorp en zijn winkel
weer eens mooi onder de aandacht gebracht.
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.

WWW.WOONCENTRUMSVDBERG.NL
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VV Blue Boys voert actie voor meer
vrijwilligers
VV Blue Boys vindt het hebben van betrokken leden van groot belang. De insteek van
de vereniging is dat ieder lid iets bijdraagt
en daarnaast dat de talenten van vrijwilligers zo goed mogelijk worden benut. Met
ondersteuning van de vrijwilligerscommissie probeert VV Blue Boys te zorgen voor
een zo optimaal mogelijke bezetting van
de verschillende functies binnen de vereniging. Het is daarbij belangrijk dat taken
over zoveel mogelijk vrijwilligers worden
verdeeld. Vele handen maken immers licht
werk. Met behulp van de aanpak ‘Meer
Vrijwilligers in Kortere Tijd’ van Sport Fryslân gaat VV Blue Boys binnenkort nieuwe
vrijwilligers binden.
Voorzitter Jeroen Goote geeft aan: ‘VV
Blue Boys is een bloeiende vereniging.
Een vereniging met ambitie. Die ambitie
brengt met zich mee dat er meer vrijwilligers nodig zijn om de verenigingsdoelen
te bereiken. We hebben geïnventariseerd
De Nijs Beetster 14 - 6

voor welke taken binnen de vereniging
meer handen gewenst zijn. De taken die
binnen de vereniging verricht worden zijn
erg divers. Daardoor is er voor ieder lid dat
zijn of haar steentje wil bijdragen wel een
klus naar wens. We kijken daarbij in eerste
instantie naar de talenten en interesses
van geïnteresseerden, en zoeken daar een
passende taak bij. Zo is het voor de nieuwe
vrijwilligers erg leuk om met de taak aan
de slag te gaan.’
Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd cursusleidster Ilse Sjonger: ‘Vrijwilligerswerk is
het fundament van de sport. De sport in
Nederland wordt gedragen door de eigen
leden. Hoe breder dat draagvlak is, hoe
gezonder de vereniging! Het is fantastisch
dat ook deze vereniging er helemaal voor
gaat om het fundament van hun vereniging te verstevigen.’
‘Iedereen heeft het druk, maar iets doen
voor je verenging hoort er bij’zo stelt
Jeroen Goote. ‘Onze vraag zal niet zijn
wie er wat wil doen, maar wat men wil
doen. Voor iedereen is wel iets passends te
bedenken.’
In de maanden april en mei zullen zoveel
mogelijk leden persoonlijk benaderd worden om meer voor de vereniging te gaan
betekenen.
Klaverjassers hebben het maar druk
De belangstelling voor het klaverjassen
op de avond van 9 februari was gezien
de wijziging van de datums minder dan
voorgaande avonden, maar niet getreurd
er kwamen toch nog 26 personen naar
de sportkantine voor hun maandelijkse
kaartavondje.
Onderstaande 7 spelers scoorden een
17

Nijs Beetster Nijs
totaal van meer dan 5000 punten.
1. Freerk Schaap
5.307 punten
2. Klaas Wiersma
5.303 punten
3. Arie de Haan
5.277 punten
4 Willem Landmeter
5.258 punten
5. Jappie Ruiter
5.255 punten
6. Wieger Tolsma
5.165 punten
7. Jan Klaver
5.016 punten
Sietze van Houten ging er met 3741 punten
met de Poedelprijs vandoor.
Ook in januari was het gezellig. Er kwamen
maar liefst 40 kaarters naar de kantine
om elkaar zoveel mogelijk af te troeven.
De onderstaande 9 personen kaartten die
avond meer dan 5000 punten bij elkaar. De
uitslag:
1. Willem Dam
5.955 punten
2 Freerk Schaap
5.501 punten
3. Martin Visser
5.355 punten
4 Klaas Wiersma
5.191 punten
5. Arie de Haan
5.182 punten
6 Jelmer Biesma
5.141 punten
7. Jan Landmeter
5.139 punten
8 Willem Landmeter
5.025 punten
9. Reinder Tolsma
5.017 punten
Met 3.852 punten was de Poedelprijs deze
keer voor Wijtse de Haan.

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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Mirthe Doornekamp verdedigt met succes
Nederlandse titel
De 14-jarige Mirthe Doornekamp is zaterdag 26 januari voor de tweede achtereenvolgende keer Nederlands kampioen
full-contact Karate geworden. In Rotterdam bleef onze talentvolle karateka al haar
concurrentes de baas. Als bonus won ze
ook nog de Kimaita Cup in de havenstad.
Mirthe is lid van Karatevereniging Kyokushin-Gym-Drachten/Ebert.
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Vooralsnog staat er geen maat op Mirthe.
(foto Richard von Mansfeldt)

Kunstenaars gezocht
In de maanden juni, juli en augustus 2019
organiseert Museum Opsterlân in Gorredijk een expositie met als (werk)titel:
“Happy Bee Landscapes”. Iedereen weet
zo langzamerhand dat het niet best is
gesteld met de bijen en insecten. Friesland, onze groenste provincie, is voor de
bij een woestijn. Reden voor Japke Weij uit
Beetsterzwaag in actie te komen met een
burgerinitiatief getiteld “Op de bres voor
de bij”. We vragen aandacht voor de bij
met behulp van beeld en taal, in muziek en
kunst, in cultuur en wetenschap. We hopen
zo te komen tot een landschap waarin de
bij zich weer prettig voelt. Als kunstenaar
kun je hier ook een steentje aan bijdragen.
Meedoen?
Iedereen, professioneel en autodidact, jong
en oud kan meedoen met een kunstwerk
over dit thema in alle disciplines. Voor het
opdoen van inspiratie bezoek de site:
www.honeyhighway.nl of
www.natuurmonumenten/Oerrr
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Kerkdiensten Doarpstsjerke

Dorpsagenda
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

do. 28 feb

Ledenvergadering Uitvaartvereniging De Laatste Eer in ’t Trefpunt; 20.00 uur

za. 2 mrt
Uitvoering toneelvereniging ‘Kliuwend Omheech’ in ’t Trefpunt; 20.00 uur
(ipv 3 maart)
za. 9 mrt

Teenoclub (groep 7+8 en klas 1+2 (v.o.) in It Skûlhoal, 19.30 uur

za. 16 mrt

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

za. 23 mrt

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

za. 30 mrt

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

ma. 18 mrt

Ledenvergadering Krigel in ‘t Trefpunt (iedereen welkom); 20.00 uur

do. 21 mrt

Passage in de Rank mmv dhr. Mindert Wijnstra (volksverhalen); 19.45 uur

za. 23 mrt

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

ma. 25 mrt

Jaarvergadering Plaatselijk Belang Nij Beets in ’t Trefpunt; 20.00 uur

wo. 27 mrt

50+bingomiddag in ‘t Trefpunt; 14.00 uur

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

DOPPEN VOOR DOPPEN
We willen u vragen thuis en/of op uw werk gebruikte ‘doppen’ te
sparen.Wĳ zorgen ervoor dat de doppen bĳ de fabriek terecht komen,
zodat ze gerecycled kunnen worden. Zo ontlast u het milieu én steunt
u KNGF Geleidehonden. De doppen kunt u inleveren bĳ De Jasker, De
Arke en op Zorgboerderĳ de Ripen. Alvast bedankt!

zo. 24 feb

9:30 uur

Mw. R. de Vries-Martini, Drachten

zo. 3 mrt

9:30 uur
19.30 uur

Iepen Doarren dienst m.m.v. gospelgroep “In His Name”
Ds. J. Vlasblom, gespreksdienst

zo. 10 mrt

9:30 uur

Ds, J. Vlasblom

wo. 13 mrt

19.30 uur

Ds. J. Vlasblom, Biddag voor gewas en arbeid

zo. 17 mrt

9:30 uur

Ds. P. Pit, Drachten

zo. 24 mrt

9:30 uur

Ds. J. Vlasblom

zo. 31 mrt

9.30 uur

Ds. W.W. Jans, Joure

Wegens vakantie is Huisartsenpraktijk ‘De Hoek’ gesloten van

maaandag 4 t/m vrijdag 8 maart

Vooral om hun collega’s te ontlasten tijdens de zeer drukke vakantieperiode en voor een
optimale medicatiebewaking, wordt u vriendelijk verzocht om uw medicijnen op tijd te
bestellen.
Uitsluitend voor spoedeisende zaken overdag, belt u de huisartsenpraktijk
te Beetsterzwaag: tel. 381301. Uitsluitend voor spoedeisende zaken na kantooruren
en in het weekeinde is de dokterswacht te bereiken via 0900-112-7-112.
Voor dringende vragen en herhaalmedicatie welke niet kunnen wachten tot ma. 11 maart,
belt u de Fundatie via tel. 381301.
Bestelde medicijnen kunt u daar 2 dagen later ophalen,
bestel dus tijdig bij Huisartsenpraktijk ‘De Hoek’

’t Boerehiem

Kinderopvang/buitenschoolse opvang/
peutergroep

www.boerehiemnijbeets.nl
boerehiem@outlook.com
06 103 052 21

www.lytsboerehiem.nl
info@lytsboerehiem.nl
06 830 093 60

Kanaalweisud 12 (12a), 9245 HD Nij Beets

Voor meer informatie: www.geleidehond.nl/doppen
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Lyts Boerehiem

Vakantieappartementen
Zorgboerderij

De Nijs Beetster 14 - 6
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Van Eedenstrjitte 7
9245 HL Nij Beets
T: (0512) 46 12 11
www.pedicurehendrika.nl

Opgeven en voorwaarden
Je kunt je opgeven door een mailtje te
sturen naar info@museumopsterlan.nl. Je
krijgt dan de voorwaarden voor deelname
toegestuurd.
Tot en met 22 april kan werk ingeleverd
worden door middel van 1-3 duidelijke digitale foto’s (min. en max. 1 MB). De kosten
om deel te nemen zijn €10, ongeacht het
aantal inzendingen.
Een commissie maakt een selectie uit de
ingezonden werken en op 10 mei wordt
bekendgemaakt of je werk is uitgekozen
om deel te nemen aan de expositie.
Turnsters K&V Nij Beets weren zich prima
Tijdens de eerste plaatsingswedstrijden in
Sneek hebben drie jonge turnsters van K&V
zaterdag 26 januari goed gepresteerd.
Emma van der Heide en Sterre Postma
(instap C6) turnden een goede wedstrijd,
maar hadden niet genoeg punten om
zich te plaatsen voor de Friese kampioenschappen. Op de vloer lieten ze beiden een
mooie oefening zien, goed voor een 5e plek
voor Emma en een 7e plek voor Sterre.
Maryan van Loef (instap C8) turnde een
zeer goede wedstrijd en behaalde 35.95
punten, waarmee ze goud behaalde.
Vooral op de brug en vloer liet zij mooie
oefeningen zien die hoog beloond werden.
Maryan heeft zich door deze topprestatie
weten te plaatsen voor de Friese kampioenschappen van 9 en 10 maart aanstaande. Silke Nauta kon door een blessure
helaas niet in actie komen dit weekend.
Tijdens de tweede plaatsingswedstrijden
hebben de jonge turnsters Mette Herrema, Gerrie Smedes en Cheyenne de Vries
van K&V Nij Beets in het weekend van
10 februari prima gepresteerd. Er moest
geturnd worden op de plankoline valmat,
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Sterre Postma en Emma van der Heide waren wel in
hun sas met de medailles.(foto Marjan Paulusma)

En datzelfde gold voor Mette Herrema en Gerrie
Smedes (foto Marjan Paulusma)

brug, evenwichtsbalk en vloer. Mette Herrema, senior C5, turnde op vloer een goeie
oefening en zag dit beloond worden met
een 2e plek. Ook op de overige toestellen
turnde ze secuur en zo werd ze knap 4e.
Mette heeft zich hiermee geplaatst voor
de Friese Kampioenschappen op 9 en 10
maart aanstaande.
Ondanks een blessure aan haar knie deed
Gerrie Smedes (pupil C5) toch mee aan de
wedstrijd. Haar oefening werd speciaal
nog even aangepast, maar Gerrie turnde
dit zo voortreffelijk dat ze toch nog knap
12e werd. In een grote groep concurrenten
behaalde ook Cheyenne de Vries (pupil C6)
een knappe 13e plaats.
Keep-fit nieuwe stijl
Op maandagavond van 19:30 tot 20:30 uur
is er in de gymzaal een keep-fit les voor volwassenen. Vanaf januari zijn de lessen vernieuwd en hebben we een nieuwe trainer:
23
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‘Je luisterend oor was een verademing. De
ideeën die je ons aanreikte maakten een
prachtige eenheid van deze ceremonie….’

ritueelbegeleider bij afscheid
Ripen 11
9245 VG Nij Beets
Nederland

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

“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
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M: (06) 208 54 390

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

Riperwei 56, 8406 AK TYNJE
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Ernst Poppinga. Het is een actieve training
waarin alle spiergroepen aan bod komen.
Ook aan de conditie wordt gewerkt. Lijkt
het je leuk om dicht bij huis te sporten met
een gezellige groep dorpsgenoten, kom
dan een keer langs voor een gratis proefles.
Nieuwe bestuursleden gezocht
Binnenkort komen er bij K&V meerdere
bestuursfuncties (o.a. penningmeester)
vrij. Lijkt het je leuk om vrijwilligerswerk te
doen en wat te betekenen voor de sport in
eigen dorp: geef je op! Het is een actief en
gezellig bestuur. We vergaderen ongeveer
eens per 6-8 weken. De taakverdeling is
afhankelijk van je persoonlijke aﬃniteiten.
Voor informatie kun je terecht bij Trientsje
Boonstra (0512-532911) of reageren via de
K&V mail: kvnij-beets@live.nl
Nieuws van Zwembad De Blauwe Kamp
Het zwembadbestuur wil allereerst een
grote groep mensen bedanken die zich de
afgelopen maanden bijzonder intensief
voor het zwembad hebben ingezet. Dat
zijn:
• de vrijwilligers die oliebollen hebben
verkocht
• de mensen die de oliebollen hebben
gekocht
• de vrijwilligers die hielpen met snoeien en onderhoud
• Gert Jan Schoonhoven en firma Lageveen voor het beschikbaar stellen van
materialen
Dan de maand maart. Die zit weer boordevol acties:
• We doen weer graag mee met de
landelijke actie NL DOET. Wat gaan we
doen? Wij gaan met elkaar de glijbaan
opknappen! Op 16 maart gaan we
ermee aan het werk, met schuurwerk
en alles wat erbij komt kijken. Wil je
De Nijs Beetster 14 - 6

meedoen? Graag! Geef je s.v.p. even op.
We doen weer mee met de PoieszJeugd-Sponsor-Actie! Dat is een leuke
activiteit in de supermarkt, waarbij we
proberen zo veel mogelijk ‘muntjes’ te
scoren voor ons zwembad. Op zaterdag 23 maart staan we in de Poiesz te
Boornbergum. Wil je ons helpen op
deze dag, in de winkel, graag! Laat het
ons weten. Heel graag jongeren en
kinderen.
• Op 30 maart komen we weer langs
met de potgrond. Ook hiervoor zoeken
vrijwilligers. Vele handen maken licht
werk!
Verdere info & opgave voor activiteiten:
Siska Thierry: 06-31979474.
•

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

zondag 24 maart
vanaf 16:00 uur

Friese tapasavond
met een bierproeverĳ
begeleid door Jan Nota

(Datum onder voorbehoud) zie website.

Brugt en Ineke Jonker
Domela Nieuwenhuisweg 114 Nĳ Beets
T: 0512 461900 - info@piershiem.nl - www.piershiem.nl
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Wat is er te beleven?

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

Donderdag 28 februari
Ledenvergadering Uitvaartvereniging De
Laatste Eer
Uitvaartvereniging De Laatste Eer zorgt
samen met de uitvaartleider voor een
uitvaart op respectvolle wijze die wordt
uitgevoerd overeenkomstig de wensen van
de nabestaanden. Haar jaarlijkse ledenvergadering houdt zij op donderdag 28 februari om 20.00 uur in ‘t Trefpunt. De agenda
luidt als volgt:
• Opening
• Notulen
• Mededelingen
• Jaarverslag Penningmeester
• Verslag Kaskommissie
• Bestuursverkiezing Tineke Bok treedt
af en stelt zich herkiesbaar
• Rondvraag

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.

Tolbaas 8, 8401 GD in Gorredijk
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T: 0512-820996

E: info@bouwdiensten.nl
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Zaterdag 2 maart
Snertdag bij Halte Leppedijk
Degelijke ouderwetse huisgemaakte en
goed gevulde erwtensoep volgens het
recept van Beppe. Komt u bij me eten:
kosten € 4.10 per portie incl. roggebrood
en spek.Eet u liever thuis dat kan ook neem
dan wel even uw eigen pan mee.
Kosten per portie voor thuis € 3,00 (1 portie is 500cc),
Naar eigen recept de Vegetarisch Erwtensoep voor de mensen die liever geen vlees
eten heb ik een lekkere pittige erwtensoep.
Om teleurstelling te voorkomen graag
vooraf bestellen. Dit kan t/m woensdag
27 februari via telefoonnr. 06-20834213 of
email halteleppedijk@gmail.com . Heeft
u nog vragen neem dan even contact met
me op. Siepie Kooijker de Jong
Halte Leppedijk, Leppedijk 9,
9245HB Nij Beets.
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Zaterdag 16 maart
NLDoet bij Openlucht museum It Damshûs.
Openluchtmuseum It Damshûs nodigt u
ook dit jaar weer uit om samen met ons de
handen uit de mouwen te steken. Samen
maken we het museum weer gereed voor
de seizoenstart in april/mei.
Het zal gaan om het schoonmaken en inrichten van de huisjes, het tuinonderhoud
en andere kleine klusjes. Er hebben zich
alweer een aantal vrijwilligers aangemeld,
maar toch kunnen we er nog wel wat actieve vrijwilligers bij gebruiken om de klus te
klaren. Ook is het mogelijk om een dagdeel
te helpen. Het belooft net als voorgaande
jaren weer een hele mooie gezellige dag te
worden.
We starten om 8.30 uur met koﬃe/thee.
Tussen de middag gaan we gezamenlijk
lunchen.
Uiterlijk 15.00 uur sluiten we de dag af.
U kunt zich hiervoor vanaf nu opgeven bij
Franke Kooijker. frankekooijker@gmail.nl
Maandag 18 maart
Ledenvergadering KRIGEL
Duurzaam, wat betekent
dat! Duurzaam kijkt naar de huidige behoefte die de mensen op de aarde hebben
en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan
worden zonder dat de mensen, het milieu
of de economie in gevaar komen.
Ergens beginnen, dat sprak ons als bestuur
van KRIGEL aan en daarom zijn we de
Doarpskoöperaasje KRIGEL gaan opstarten.
Wij, van KRIGEL, zijn al enige jaren bezig op
lokale schaal mensen te informeren over
isolatie en te investeren in zonnepanelen.
Vorig jaar hebben wij i.s.m. Buurtkracht
een project opgestart om te investeren in
energiebesparing en het opwekken van
27

Bankzaken
regelen met
de app.

energie. In verschillende groepen zijn er
investeringen in gang gezet, al met al een
vruchtbaar project.
Een woning zonder isolatie verliest veel
warmte via ramen, gevel, het dak en de
vloer en verbruikt per jaar maar liefst
3300m3 gas. Een vergelijkbare geïsoleerde
woning verbruikt maar de helft en dat
scheelt op jaarbasis € 1000. M.a.w. isoleren
loont! Investeren in spouwmuurisolatie
geeft hetzelfde rendement als 11 procent
op de spaarrekening.
Ook dit jaar zijn we weer samen met
buurtkracht aan de gang gegaan. In de afgelopen NijsBeetster heeft een vragenlijst
gestaan om de behoefte van de inwoners
in Nij Beets te peilen zodat we gericht acties op touw kunnen zetten. Hieruit kwam

Waar u
ook bent.

De Rabo Bankieren App
Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook.
Met de Rabo Bankieren App heeft u snel inzicht in bij- en afschrijvingen, kunt u geld overmaken zonder Rabo Scanner en nog veel meer.

Download nu de Rabo Bankieren App.
Een aandeel in elkaar

o.a. de financiering van de investeringen
die zouden moeten worden gedaan. Dit is
vaak een belemmering om aan de slag te
gaan.
Nu hebben wij op 18 maart onze KRIGELledenvergadering. Hierbij hebben we de
Rabobank uitgenodigd. Deze geven deze
avond advies over het financieren van
isolatie, zonnepanelen en andere bezuinigingsmaatregelen. Daar we dit onderwerp
heel belangrijk vinden, willen we alle
inwoners van Nij Beets uitnodigen hierbij
aanwezig te zijn.
Hebben wij u interesse gewekt? Dan hopen
wij u te verwelkomen op 18 maart om
20:00 uur in ‘t Trefpunt.

Prikbord

Snel en scherp
printen

“Ouder worden hoeft geen zorg te zijn”
Wonen

Zorghotel

Dagverzorging

Maaltijdvoorziening

posters
flyers
dorpskranten
almanakken
scripties
drukwerk

OPROEP

Wij organiseren voor de mensen van de
Voedselbank Opsterland en Akkrum
een kledingbeurs op zaterdag 6 April a.s.
’s Ochtends is de kledingbeurs bestemd
voor de mensen van de voedselbank.
’s Middags van 13.00 tot 14.30 uur is een
ieder van Harte Welkom.

In te leveren bij:
Minke Rinzema, D. Nieuwenhuisweg 11,
telefoon 461298
Elisabeth Mulder, De Els 7, telefoon 461304

Wij zijn op zoek naar mooie en schone

De kleding kan ook bij u opgehaald worden, bel dan met: Sake Bergsma, telefoon
461718.

kleding
jassen
schoenen

Wilt u meer weten?

Bezoek onze website op www.boarnsterhimstate.nl of bel op 0566-631294
Boarnsterhim State | Wjitteringswei 67 | 8495 JM | Aldeboarn
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in alle soorten en maten
voor kinderen, mannen en vrouwen.

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.

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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Ook staat er een verzameldoos in de hal
van de Doarpstsjerke.
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Van Plaatselijk Belang
Recreant centraal op nieuwjaarsborrel
We kijken als Plaatselijk Belang terug op een goed bezochte, leuke en inspirerende nieuwjaarsborrel op 16 januari jongstleden. Een avond voor ondernemers,
verenigingen en betrokken inwoners die profiteren of willen profiteren van recreanten was
het uitgangspunt van PB om zo de dorpsvisie na te streven. Deze avond draaide om: ‘Hoe
informeren we de recreant en hoe houden we de recreant in het dorp.’
De avond werd geopend door Pieter Nauta met een welkom boodschap, een stukje historie en de wens voor een ieder in 2019. De strekkende boodschap of het uitgangspunt van
de avond: ‘Hoe zetten we de Nij Beets voor de recreant op de Kaart.’ Ondersteund door
‘Kahoot’ zijn er verschillende stellingen getoond waar eenieder middels een druk op de
knop via eigen telefoon of tablet zijn of haar mening kon geven. De resultaten waren soms
eensgezind en ook heel verschillend. De stellingen bracht “leven in de brouwerij” er werd
aan de tafels over en weer met elkaar gesproken om eigen invulling te onderbouwen of
elkaars mening te bevestigen. Dit leidde tot een gezellige interactie over en weer. Niet iedereen beschikte over een telefoon om mee te kunnen discussiëren via Kahoot, niettemin
was er onderling genoeg te bespreken.
Hieronder een overzicht van de stellingen en uitkomsten:
1. Ik weet welke ‘recreatieondernemers’ in Nij Beets gevestigd zijn.
Ja: 11
nee: 3
2. Ik zou binnen 1 minuut 4 ondernemers kunnen noemen die profiteren van recreanten
in Nij Beets.
Ja: 12
nee: 2
3. Nij Beets heeft een toerist veel te bieden.
Ja: 3
kan beter: 11 nee: 0
4. Mijn vereniging / organisatie / onderneming is voor recreanten via social media goed
zichtbaar.
Ja: 3
nee: 4		
nvt: 7
5. Voor recreanten (lopend, fietsend etc.) zijn voor hen interessante dingen in Nij Beets 		
goed te vinden.
Ja: 7
nee: 3 (Geroezemoes in de zaal na deze uitkomst. “Is de uitkomst te positief?”)
6. De website die mijn vereniging / organisatie/ onderneming gebruikt is overzichtelijk.
Ja: 6
nee: 2 		
nvt: 2
7. Op mijn website vermeld ik medeondernemers om recreanten te informeren over ons
dorp.
Ja: 3
nee: 1		
nvt: 6
8. Ik zou behoefte hebben aan hulp om mijn vereniging / organisatie / onderneming 		
beter op de kaart te zetten.
Ja: 6
nee: 1		
nvt: 6
9. Ik werk samen met anderen door het gezamenlijk aanbieden van arrangementen voor
recreanten.
Ja: 4
nee: 3		
nvt: 7
30
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10. Nij Beets biedt voldoende evenementen voor recreanten waarvan je als
vereniging / organisatie/ onderneming kunt profiteren.
Ja: 8
nee: 5
11.
Sinds de opening van het kanaal profiteren wij als vereniging / organisatie/
onderneming van het toerisme.
Ja: 11		
nee: 1
12. Nij Beets heeft nog veel mogelijkheden om zich beter te ontwikkelen als toeristisch 		
dorp.
Ja: 13
nee: 0
13. Ik zou graag (meer) aan het toerisme willen verdienen en begin hier morgen mee!
Ja: 6
nee: 7
14. Door deze vragen heb ik zin gekregen om mijn vereniging / organisatie/ onderneming
beter op de kaart te zetten!
Ja: 10
nee: 2 nvt: 1
Angelique vulde de avond vanuit de stelling: “Hoe informeren we de recreant en hoe houden we de recreant in het dorp”. Door voorbeelden van websites van buurdorpen te laten
zien, zoals Grou, Earnewoude en Gorredijk, werd het gesprek over “het op de kaart zetten
van Nij Beets” en vooral de vindbaarheid van diensten uit Nij Beets aangewakkerd.
Na een korte pauze werden de aanwezigen verzocht hun ideeën om Nij Beets voor de
recreant aantrekkelijker te maken of beter op de kaart te zetten, te schrijven op post -its. Er
werd druk geschreven. Per tafel werden de drie belangrijkste pijlers gevraagd te noemen.
Veel dezelfde belangen werden genoemd. Als plaatselijk belang zijn we blij met alle verschillende inbreng. Hieronder een opsomming van de meest unanieme belangen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een website waarop alle ondernemers vernoemd worden. (Zoals bijvoorbeeld Grou).
Betere wegwijzering in het dorp.
Een promotiekrant van het dorp aan het begin van het “toeristenseizoen”.
Aan beide ingangen van het dorp een bord zoals bijvoorbeeld Tijnje heeft, met daarop de aankondiging van evenementen.
Bestuurskracht versterken.
Camperplekken / trekkershutten beschikbaar stellen. Op gemeentegrond of juist bij
de boer.
Een fietspad realiseren langs het kanaal.
Het zwembad zichtbaarder maken.
Nij Beets als huisstijl maken. Zie Nij Beets als merk.
Promoot de kwaliteiten van Nij Beets: natuur – rust – ruimte. Benoem het rode verleden.
Maak onderscheid tussen informeren en enthousiasmeren.

Kortom, Nij Beets heeft (nog meer) potentie!

De Nijs Beetster 14 - 6
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Van Plaatselijk Belang
Agenda Jaarvergadering Plaatselijk Belang 2019
Het bestuur van Plaatselijk Belang Nij Beets nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering, op maandag 25 maart om 20.00 uur in ons dorpshuis It Trefpunt.
De agenda is als volgt:
1 Welkom > 2 Notulen jaarvergadering 2018 > 3 Evaluatie 2018
4 Dorpsvisie + vooruitkijken > 5 Jaarverslag penningmeester > 6 Kascontrole
7 Benoemen nieuw kascommissielid > 8 Bestuurswisseling > 10 Rondvraag
Pauze > 11……(Is nog niet bekend, dit wordt in de NijsBeetster van maart gepubliceerd)
NB
De notulen van 2018 zijn te vinden op de website www.nijbeets.info of in de NijsBeetster van april 2018

Website
Op 16 januari was er een avond voor ondernemers, verenigingen en betrokken inwoners
met als thema ‘Hoe zetten wij Nij Beets voor de recreant op de kaart?’ Uit deze avond kwamen verschillende goede ideeën naar voren. Eén van de ideeën was om zo snel mogelijk
een website op te zetten, waar een toerist alle voor hem belangrijke informatie gemakkelijk
kan vinden. Als voorbeeld hebben wij www.earnewald.nl/ bekeken. Wij hebben een oproep gedaan onder de deelnemers van 16 januari om een werkgroep Website te vormen.
Weet / bent u iemand die geschikt is om mee te denken / werken, graag doorgeven op
pj.nauta@ziggo.nl

Doarpsstrjitte en containers
De Doarpsstrjitte tussen de twee bruggen wordt binnenkort opgeknapt. Hiervoor hebben wij geld van de provincie en de gemeente beschikbaar gekregen. Twee Nij Beetster
ondernemers, Koopmans en Lageveen, gaan de groenstrook aanpakken en verharden met
graskeien. De parkeerstroken komen te vervallen en er worden een aantal bomen herplant.
Voor de supermarkt komt een pleintje.
Op de Blauwe Kampwei worden ook een aantal bomen herplant.
Wij zijn nog op zoek naar een geschikte plek voor ondergrondse glas- en kledingcontainers. Bij de supermarkt is dit erg duur en moeilijk te plaatsen, omdat het te dicht bij het kanaal is. De huidige plek van de containers is niet geschikt voor het legen van ondergrondse
containers. Samen met de gemeente hebben wij nu als optie, de groenstrook bij de afslag
naar de Bjirk op de Prikkewei.

Wonen
Op onze oproep uit de vorige Nijs Beetster t.a.v. wonen, hebben wij enkele namen gekregen die graag willen bouwen of op een andere manier een woning zoeken in Nij Beets.
Deze hebben wij aan onze woonbehoeftelijst toegevoegd. Een werkgroep geïnitieerd
vanuit Plaatselijk Belang gaat actief kijken naar mogelijkheden. Graag namen van geïnteresseerden voor een woonplek blijven doorgeven op pbnijbeets@gmail.com.
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‘Praatsje’ Pieter Nauta tijdens Nieuwjaarsborrel

Pieters Praatsje

Doe’t ik ôfskie naam as foarsitter fan It Damshûs, fertelde ik dat ik in dream hie.
Dizze dream bestie derút om neist It Sudergemaal in moaie edukative hoeke foar bern te
meitsjen, mei ûnder oaren in grutte wetterbak, wêr’t de bern self mei damkes en slûskes
boartsje koene mei it wetterpeil yn Fryslân en wêr’t se leare dat bygelyks in gemaal echt
nedich is. Skoallen moatte mear oan Wittenskip en Technyk dwaan en ek foar passanten
mei bern is dit ynteressant tink ik en 1 + 1 = 2 en somtiden 3!
Dit edukative hoekje is der noch net. Dochs binne der wol in protte oare dingen yn Nij
Beets feroare de lêste jierren. It Polderhaadkanaal is fanôf 2015 wer befarbar, hjirtroch
dream ik noch faker, want wy hawwe in protte mooglikheden derby krigen.
Lokkich binne der de lêste jierren al dingen yn gong set. Ik hoef mar út myn rút te sjen en
dan sjoch ik in prachtich gebou stean, wêr’t minsken ûnder de brûs of nei it húske kinne! It
Bjinstap! En hjir is foarich jier al drok gebrûk fan makke. Der wiene sels minsken dy’t in pear
dagen ûnder de oerkapping leinen mei harren boat en al har wask diene!
Wannear’t ik yn de winter in bytsje de oare kant útsjoch, sjoch ik in prachtich NijBeetster
skûtsje lizzen en wannear’t ik ôfrûne simmer noch wat mear nei rjochts seach, seach ik samar in ynteressant moerasgebiet ûntstean by It Damshûs.
Ek rinne der de lêste jierren steeds mear minsken mei rêchsekjes troch it doarp, dit binne
lange ôfstânkuierders, foar steeds mear minsken in hobby… Sy rinne bygelyks it grut Fryslânpaad en drinke in bakje kofje by Siepie yn Halte Leppedyk. Op sinnige dagen sjochst
ek in protte fytsers dy’t eefkes by Schouwstraslûs sjogge en op it Henk de Glee bankje
útrêste. It soe moai wêze wannear se hjir iis of wat drinken keapje koene. Der steane neist
de slûs al twa moaie picknicktafels en by it wetterynlitplak oan de Legewei komt in bankje
om eefkes te sitten en foar jo út te stoarjen oer it 6e en 7e feandistrikt mei har markante
moune. It is op dit plak simmers drok mei boatsjeminsken, swimmers mar ek stiet der wol
gauris in camper.
Der is mear reuring yn it doarp kaam troch it iepen Polderhaadkanaal. En dit hâldt mear yn
dan allinnich de fargasten. De Ljouwter krante, yn de persoan fan Atze de Vries, fynt it sa
no en dan aardich om wat sinysk te dwaan oer it oantal boaten yn it Polderhaadkanaal en
it neffens him swier oerskotte toeristysk effekt fan de iepening. Dit noch steeds basearre
op in ynformaasjejûn yn de Rank fan mear dan 12 jier lyn, wêr’t in foarljochter wol hiel positieve sifers sjen liet. Ja der wiene yn 2018 wat minder boaten, mar dochs wie it drokker yn
Nij Beets by it swimbad, It Damshûs en de supermarkt. Hjir hawwe jim juster noch in moai
stik oer lêze kinnen yn deselfde krante, skreaun troch Wieberen Elverdink. De iepening fan
it kanaal hat net allinnich boaten oplevere, nee ek mear wenplesier foar de ynwenners en
oare foarmen fan toerisme dan fargasten.
Dochs wurd ik ek wol wer prikkele troch Atze, want ik tink dan, it kin yndie noch better. Der
lizze mooglikheden. Wy binne in doarp yn opbou. Sommige dingen hawwe jo net yn in
pear jier klear. Wy moatte der mei syn allen de skouders ûnder sette, sa as de minsken út
Nij Beets ek oanjoegen yn it ûndersiik de Dorpsspiegels fan foarich jier. En jo net liede litte
troch negativiteit mar yn kânsen leauwe!
De Nijs Beetster 14 - 6
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Pieters Praatsje

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
www.partytentverhuurnijbeets.nl

0512-461868 / 06-28486017

Der is mear as bygelyks it swimbad, halte Leppedyk, Pier’s Hiem, It Damshûs, café de
Brêge, b&b’s, fakânsje-akkomodaasjes, of de Dagwinkel. Wy hawwe prachtige natoer om
ús doarp lizzen, wy lizze op fytsôfstân fan de bosken yn Beetstersweach en it wettergebiet
yn it Lege midden: Der is in tsiisbuorkerij op De Ripen en ek inkelde oare buorkerijen lizze
prachtich oan it wetter en hawwe kânsen foar in twadde of tredde tak….; Ek binne der ferskillende akkomodaasjes oan it kanael wêr’t wy mear gebrûk fan meitjse kinne.
Minsken mei bern kinne yn Nij Beets net allinnich swimme, mar ek prachtich ﬁskje, tennisje,
fuotbalje, jeu des boule, beachfoljebalje, ensfh. Dit allegearre wannear’t se oanlizze yn it
doarp.
En dan jûns eefkes lekker fergees ûnder de brûs by It Bjinstap. It trije dagen belied oan de
steigers moat ferromme wurde wannear’t se dit allegearre yn de gaten krije! Lokkich hawwe wy yn 2018 ferskillende kearen heard: ‘Wy komme folgjend jier werom.’
Kanofarre kin hjir ek prachtich en wa’t gjin boat hat en wol langer geniete wol fan de moaie
natoer yn en om Nij Beets kin selfs noch in sjalet hiere op de Blauwe Kampwei.
Ja, Nij Beets hat wol wat en der is neffens my noch mear te organisearjen of ûndernimmen.
Ek kinne der bedriuwen gearwurkje,
arrangeminten meitsje of is der kwa
pr op in simpele manier folle mear te
Gezien in Nij Beets
dwaan. Of mei lytse feroaringen de
útstraling fan it doarp moaier meitsje.
Dit hoeft net allegearre troch ûndernimmers of Pleatslik Belang betocht of
úﬁerd te wurden mar kin bygelyks ek in
idee fan in buurt wêze, of in bewenner
dy’t leuke produkten lâns de wei oanbiedt…

Vergaderruimte
Flexwerkplekken
Exposities

Mar dêr kinne jim aanst mei oer neitinke.
Tegearre mei jim wolle wy ris sjen hoe’t
wy der foar steane en wat is der oars
of mear mooglik. En miskyn komt myn
edukatyf hoekje by It Sudergemaal dan
ek wer boppe driuwen…
Yn de doarpsfysje 2018 – 2025 stiet ûnder de pagina oer rekréaasje in Loesje:
‘Soms heb je van die dromen die je
wakker houden, tot je ze uitvoert!’

T: 0512 46 22 05 E: info@aepos.nl
I: www.galerieaepos.nl
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Op 18 september 1975 werd gevierd dat Nij Beets 100 jaar
Openbaar Onderwijs genoot. Volgend jaar, in 2020, is het de
beurt aan het Christelijk Onderwijs om dit heugelijke feit te
vieren. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang.
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Wist u dat?
Wist u dat… Een van de twee picknicktafels
bij Schouwstraslûs zoek was? Deze gevonden
werd onder de brug? Enkele ‘picknickers’ bij
nat weer de tafel hier waarschijnlijk neer
hebben gezet? Zij ‘vergeten’ zijn hem weer
terug te plaatsen?
Wist u dat… Onze dorpsgenoot Berend de
Boer tijdens een van zijn reizen naar Kenia, in
2018, de mensen daar blij heeft gemaakt met
een stapel t-shirts? Deze niet meer gebruikt
werden door de ondernemingsvereniging Nij
Beets en maar bij Harm Veenstra en Gerda
de Jong op zolder lagen? Ze zo toch nog een
tweede leven kregen?

Blue Boys
steeds opvalt hoe de begaanbaarheid van
de wegen per gemeente verschilt? Menig
bestuurder opgelucht ademhaalt zodra hij de
gemeentegrens van Smallingerland of Leeuwarden bereikt?

Gezien in Nij Beets

Toch winst voor Blue Boys in matige wedstrijd tegen Langweer.
Nij Beets: 3-2-2019
Door Fokke Veenstra.

Het was onze vrije trappenspecialist Bart
Jonckers die in de tiende minuut uit een
vrije trap de bal mooi voor het doel bracht.
De keeper pareerde wel de bal, maar liet
hem los. Attent trapte Kevin de Boer de openingstreffer in de touwen, 1-0. Op slag van
rust vergrootte Blue Boys de voorsprong.
De laatste man van Langweer trapte de bal
in de voeten van Kevin de Boer, die zonder
pardon hoog in de hoek afrondde, 2-0. Toch
schoot Langweer voor de thee de aanslui-

Blue Boys
Monsterzege Blue Boys in streekderby tegen
Houtigehage
Nij Beets: 10-2-2019
Door Fokke Veenstra.

Wist u dat... De redactie van de Nijs Beetster
gebeld werd door een dame uit Britsum?
Deze op zoek was naar het telefoonnummer
van Berend? De kerk in Britsum namelijk een
bazaar had georganiseerd en de helft van de
opbrengst hiervan aan een goed doel wilde
schenken? Het Kenia-project van Berend haar
wel iets leek? Het om een bedrag van liefst
€400 ging? Berend hier vast wel een mooie
bestemming voor weet?
Wist u dat... Ook dit keer tijdens de gladheid
een auto van de Domela Nieuwenhuisweg in
de sloot beland is? Het deze keer ter hoogte
van de boerderij van Jopie Kooijker raak was?
Het zo langzamerhand schering en inslag
wordt zodra het vriest of ijzelt? Het ook nog
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Op 17 december 1954 werd in Nij Beets een
gloednieuwe telefooncentrale geopend. We hadden
immers al 42 telefoonabonnees.
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In Houtigehage kwam Blue Boys een paar
maanden geleden niet verder dan een 0-0
gelijkspel. Deze keer was het op sportpark
De Blauwe Kamp slidingsweer, want een
druilerige regen veranderde het nog groene
speelveld in een sompige grasmat. In de
20e minuut werd Jelle v.d. Leeuw tegen de
grasmat gewerkt net binnen het strafschopgebied. Bart Jonckers schoot de penalty
onberispelijk binnen, 1-0. Vijf minuten later
plaatste een verdediger van Houtigehage
de rebound voor zijn doel in de voeten van
Kevin de Boer, die de 2-0 al liet aantekenen.
Het ging de blauwhemden voor de wind.
Even later zorgde Willem Kooi voor de beslissende treffer met een goed geplaatst
afstandsschot onhoudbaar binnen, 3-0.
Na de rust veranderde het speelveld in een
glad glibberig trapveld. Blue Boys zette de
De Nijs Beetster 14 - 6

tende treffer nog binnen uit een corner, 2-1.
Langweer was na de thee niet helemaal
kansloos, maar onze keeper Eise Tolsma
beleefde toch wel een rustige middag. Blue
Boys creëerde wel kansen, die helaas niet
werden benut. Aan alle onzekerheid over de
uitslag maakte de gedreven voetballer Lars
v.d. Wolf een einde. Na een knappe balverovering op zijn tegenstander van youngster
Mart Wouda kwam Lars in balbezit. Met
een gericht snoeihard laag schot in de verste hoek verraste hij de keeper van Langweer die nog wel gestrekt een poging deed
om de bal te keren maar dat mislukte, 3-1.
Door deze overwinning wisselen Blue Boys
(3) en Langweer (4) stuivertje op de ranglijst.

doelpuntenreeks voort. Martin Lageveen
jr. bracht een corner subliem voor het doel,
waaruit aanvoerder Norwin Piet weer eens
fraai de bal binnenschoot, 4-0. Even later
volgde Sieger Wouda verrassend dit voorbeeld, maar nu d.m.v. een snoeiharde kopbal, 5-0 uit een corner van Norwin. De trouwe vrouwelijke supportersschare was diep
onder de indruk van dit fraaie doelpunt.
De goed leidende scheidsrechter toonde in
de slotfase aan een Houtigehaagster zijn
tweede gele kaart, toen de supersnelle en
doorgebroken Remco Goote een natte douche bezorgde (tegen de grasmat). Natuurlijk
schoot Bart Jonckers deze vrije trap onberispelijk binnen. In het moddergevecht van
anderhalf uur bevond zich één speler (midmid) nog met een superwit voetbalbroekje.
Hoe krijg je dat voor elkaar Willem?
Door de afgelasting van de wedstrijd Tijnje
tegen Deinum (koploper) staan de blauwhemden keurig op een tweede plaats. Al
met al een mooie herstart na de winterstop.
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Het laatste woord
Klimaatspijbelen
We zijn nog maar net begonnen aan 2019
of het ‘woord van het jaar’ lijkt al geboren.
Klimaatspijbelen is een nieuwe, uitdagende
term. Het woord is in het leven geroepen,
omdat jongeren gingen spijbelen van school
om op 7 februari in Den Haag te demonstreren voor een beter milieu. Een scholierenactie die is overgewaaid uit België.
Het roept direct al de nodige vragen en
discussie op. Minister Slob van onderwijs
heeft aangegeven, dat spijbelen spijbelen
is, ook als het gaat om het milieu. Wanneer
jongeren hun zorgen willen uiten kan dat
volgens hem ook op zaterdag en hoeft dat
niet tijdens schooltijd. Een aantal schoolleiders heeft zich juist uitgesproken voor de
actie, want het laat zien hoe bewust jongeren zich zijn van de problematiek. Het is een
stap in de ontwikkeling naar kritisch burgerschap en dat past helemaal binnen het
onderwijs. Als ouders toestemming geven en
er een opdracht wordt gemaakt dan mogen
leerlingen vrij, was het beleid op een van de
middelbare scholen in Drachten.
Nieuwe betekenis
Toch zou ik ervoor pleiten om het nieuwe
woord klimaatspijbelen direct maar een
nieuwe betekenis te geven. Wat mij betreft
slaat het spijbelen niet meer op het verzuimen van lessen om te kunnen demonstreren. Klimaatspijbelen betekent voortaan
dat je niet genoeg aandacht hebt voor het
klimaat in het dagelijkse leven. Toch even in
de auto stappen om een boodschap te halen die niet in het dorp te krijgen is, terwijl
je de dag erop toch in Drachten moet zijn.
De verwarming nog een tikje hoger, want
anders moet je helemaal naar boven lopen
voor een dikkere trui. Het gaspedaal iets
dieper intrappen, terwijl je best weet dat de
38

uitstoot daardoor flink
toeneemt. Een weekendje weg plannen, omdat
de vliegtickets zo ongelooflijk goedkoop zijn.
Dan kan iemand zomaar
tegen je zeggen: ‘Volgens
mij ben jij weer aan het klimaatspijbelen.’
Inderdaad mag spijbelen niet, zoals de minister heeft gezegd, maar de realiteit is dat
het vaker gebeurt dan je denkt.
Elfde gebod
Misschien wordt het tijd voor het elfde gebod en dan denk ik niet aan het speciaalbier
met deze naam, onder het motto: Gij zult
genieten.
Het gaat mij om een echte aanvulling op
de bijbelse tien geboden, waar ik het vorige
maand al over heb gehad. Daarin worden
grenzen gesteld aan mensen, juist om voor
iedereen een goed leven mogelijk te maken.
Alleen die geboden zijn gegeven ver voordat
er auto’s waren of vervuilende industrie.
Vaak zijn de tien geboden nog prima toepasbaar in deze tijd, maar nu lijken ze toch
tekort te schieten. Hooguit zou je het gebod
over niet doodslaan zo kunnen ombuigen,
dat het ook een oproep is om het milieu te
sparen, zodat mens en dier niet ten onder
gaat door de stijging van de zeespiegel.
Toch is het misschien duidelijker als er een
elfde gebod komt en mijn voorstel voor dat
elfde gebod zou dan zijn: Gij zult uw uitstoot beperken.
Hopelijk helpt dat om klimaatspijbelen in de
toekomst te voorkomen.

Ds. Jaap Vlasblom
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Begrijpend lezen
Woensdag middag, de agenda staat vol met afspraken.
Klaas is wat aan de vroege kant en maakt een praatje aan de balie.
Hij komt voor het ondertekenen van een testament. Er zit hem
duidelijk iets dwars. Gaandeweg het gesprek wordt het duidelijk.
De bijbel is herschreven, zegt hij, modernere en eenvoudiger
zinnen zijn gebruikt. Nu is het begrijpelijker voor iedereen. Zou dit
ook met het wetboek kunnen? En kan de notaris die akten dan ook
iets makkelijker leesbaar maken?
Ik snap z’n frustratie. En er wordt ook zeker aan gewerkt.
De Universiteit van Utrecht deed vorig jaar onderzoek naar het
taalgebruik in hypotheekakten van 21 geldverstrekkers.
De tekst in de akten is net zo moeilijk te lezen als de tekst van
een wetenschappelijk onderzoek. Dit komt door het gebruik van tè
lange woorden, te lange zinnen die moeilijk zijn opgebouwd en het
gebruik van veel juridisch vakjargon.
Op dit moment zijn taalwetenschappers bezig om de tekst van de
hypotheekakte te vereenvoudigen. Een zware klus.
De Open Universiteit schakelde een taalkundig bureau in om de
tekst in het lesmateriaal voor de studie rechten te controleren en
te vereenvoudigen.
Zo gezegd, zo gedaan. De tekst werd aangepast.
Een probleempje. In de tekst kwamen de begrippen ‘eigendom’ en
‘bezit’ meerdere malen voor. Het taalbureau had in de tekst
gekozen voor éen begrip, ‘eigendom’ niet wetende dat juridisch
gezien de termen niet hetzelfde zijn. De studenten moesten het
een half jaar lang zonder lesmateriaal doen.

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.

Dit geldt ook voor de tekst van een testament. De akte moet
voldoen aan de juridische eisen van de wet.
Er mag geen onduidelijkheid bestaan over de uitleg van de tekst.
Ook hier geldt dat de notaris een zo sluitend mogelijke akte moet
maken die maar voor één uitleg vatbaar is. Een belangrijke taak
van de notaris is het uitleggen en begrijpelijk maken van de
juridische teksten van de akte.
Klaas was aan de beurt, hij werd door de notaris meegenomen
naar de spreekkamer voor het ondertekenen van z’n testament.
Toen Klaas weer bij de balie kwam leek hij opgelucht, hij begreep
gelukkig waar hij z’n handtekening onder had gezet.

Als u zelf niet meer in staat bent om zaken te regelen moet
er via de rechter een bewindvoerder worden benoemd. De
bewindvoerder heeft voor de verkoop van een huis of doen
van schenking toestemming van de rechter nodig. Ook
moet
een bewindvoerder
een beschrijving maken van het
De Nijs
Beetster
14 - 6
vermogen en jaarlijks "rekening en verantwoording"

Inloopspreekuur in
Ureterp:
Maandagmiddag van:

13:30 tot 15:30 uur.

februari 2019
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