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1.  Plaatsing van stukken houdt niet in dat de 
redactie de daarin weergegeven zienswijze 
onderschrijft.

2.  De redactie is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de aangeleverde kopij.

3.  De redactie behoudt zich het recht voor om de 
toegezonden kopij aan te passen met behoud 
van de strekking van het geschrevene.

4.   Ook behoudt de redactie zich het recht 
voor aangeleverde kopij niet te plaatsen als 
deze kwetsend of grievend is of kan zijn. De 
inzender zal hiervan op de hoogte gebracht 
worden.

5.  Anonieme stukken worden niet gepubliceerd, 
tenzij de naam bij de redactie bekend is. 
Dit wordt dan ook als zodanig bij het artikel 
gemeld.

6.  Kopij dient aangeleverd te worden via e-mail 
in de vorm van zogenaamde ‘platte tekst’, 
dat wil zeggen zonder opmaak. Met de hand 
geschreven of getypte teksten van meer dan 
200 woorden worden geweigerd, tenzij er 
steekhoudende redenen voor geschreven 
aanlevering zijn.

Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren 

voor donderdag 3 september bij Tine

We hanteren de volgende regels met betrekking tot de kopij:
Het team van de Nijs Beetster is een werkgroep van Plaatselijk Belang

Liesbeth List met Amy-Lee bij de vuurtoren van Ameland

De Nijs Beetster online 

op www.nijbeets.info
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Vakantiegedoe

Deze week hebben veel Europese landen de 
grenzen voor ons weer geopend. We kunnen 
weer op reis! Maar… willen we ook op reis? 
Een onderzoek van het Algemeen Dagblad 
wijst uit dat de helft van de Nederlanders 
helemaal niet van plan is om op vakantie te 
gaan. Een derde wil wel gaan of heeft al ge-
boekt, maar ook daarvan blijft 42 procent in 
eigen land. ‘Ik vind het veiliger om thuis te zijn 
vanwege corona’, is de meest gegeven reden 
van mensen die niet op vakantie gaan.
Andere respondenten vrezen dat ze niet meer 
naar huis kunnen bij een grote corona-uit-
braak, of ze zijn bang besmet te raken in het 
buitenland. Van de vakantiegangers blijft ook 
een grote groep liever in eigen land. “In Neder-
land blijven lijkt mij het veiligst en ik heb geen 
gedoe in een ander land met al die regels”, 
zegt een van hen.
Het is dus vooral het gedoe en de onzeker-
heid die ons doet besluiten de vakantie maar 
een jaartje over te slaan. Of in eigen land te 
blijven. Centerparcs heeft nagenoeg al haar 
parken weer geopend. De bekende Aqua-
mundo waterparken gaan ook weer open, dus 
die parken zullen wel uitpuilen deze zomer. 
De wirwar aan regels verdient een flinke stu-
die, want stel je zit in het buitenland en dit 
land gaat plots in lockdown? “Landen zullen 
hun grenzen niet à la minute dichtgooien,” 
verwacht ANWB-reisexpert Vonk. “Toeristen 
krijgen heus nog een of twee dagen de kans 
om te vertrekken. Voor mensen die met de 
auto op vakantie zijn, is het dan inpakken en 
wegwezen. Zij zijn flexibel. Maar wie met het 
vliegtuig op reis is gegaan, kan vast komen te 
zitten in het buitenland. Een vlucht omboeken 
kan lastig zijn.”
En wat te doen als je gezondheidsklachten 
krijgt op vakantie? Vonk weer: “Meld je klach-
ten bij de lokale gezondheidsdiensten en neem 

alvast contact op met de GGD in Nederland. 
Het kan zo zijn dat de lokale autoriteiten in 
het buitenland je twee weken in quarantaine 
plaatsen bij klachten. Of je die periode in je 
vakantiehuis of op de camping kan 
doorbrengen, moet je dan nog maar zien. Het 
kan zo zijn dat je elders wordt ondergebracht. 
Ook dat is slim om vooraf te checken.”
Ondertussen zijn er selecties gemaakt van 
vakantielanden met code rood, oranje en 
geel. Voor landen als Turkije, Marokko en de 
Verenigde Staten blijft code oranje gelden. 
Dat wil zeggen dat het advies is om alleen te 
reizen als dat noodzakelijk is. Vakantiegangers 
die uit deze gebieden komen, moeten twee 
weken in thuisquarantaine na hun terugkeer 
in Nederland. 
Half juni is reizen door EU/Schengenlanden 
wel weer toegestaan mits de corona-bescher-
mingsmaatregelen in acht worden genomen. 
In Italië bijvoorbeeld, moeten mensen één 
meter afstand houden, ook in de auto. Spanje 
houdt het zelfs op twee meter en in Portugal 
mogen er maar twee mensen in een auto zit-
ten, tenzij ze tot hetzelfde huishouden beho-
ren. Naast de heenreis, bemoeilijken die res-
tricties ook dagjes uit. Hoe neem je opa mee 
naar het strand, als hij niet naast het kroost 
op de achterbank mag zitten? 
Vakantiegedoe dus. 

Desalniettemin wenst de redactie van de Nijs 
Beetster u een fijne zomervakantie. 
In september zijn we er weer. 
Blijft u gezond?

Bart Ledegang    
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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 
 

Halte Leppedijk biedt aan

Diverse soorten gebak
vers gemaakt op bestelling

Voor informatie bel 06 20834213
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Radiomaker Amy-Lee de Boer is nog lang niet uitgeleerd in Hilversum

Met Liesbeth List naar het graf van Ramses
Door Bart Ledegang

Als sidekick presentator en verslaggever van het radioprogramma ‘Adres onbekend’ brengt Amy-Lee 
de Boer menig uit het oog verloren familielid of vriend weer in contact met hun dierbaren. Maar 
gezien haar bijzondere Beetster én Amerikaanse roots zou ze zelf ook zomaar kandidate kunnen zijn 
in haar eigen programma. Gelukkig onderhoudt ze de contacten in Nij Beets uitstekend, terwijl ze 
tegelijk hard timmert aan haar omroepcarrière in Hilversum. “Frits Spits zei ooit tegen me: ‘Moet jij 
niet naar televisie?’ Wie weet krijgt hij nog eens gelijk.”

Ook nu komt Amy-
Lee (29) op een 
warme, zonnige dag 
gewoon even buur-
ten in Nij Beets. Even 
bij haar moeder langs 
in de van Eedenstrjit-
te of bij haar broer 
die de ouderlijke 
pleats aan de DN-wei 
aan het opknappen is. 
Vanuit Amsterdam ben je er immers zo. “Voor 
mijn stage tijdens mijn studie journalistiek 
kwam ik bij Adres Onbekend terecht,” vertelt 
ze. “Een prachtig radioprogramma waarbij 
mensen worden opgespoord die op enigerlei 
wijze uit beeld zijn geraakt. Het is het eerste 
zoekprogramma van Nederland. 
De televisieprogramma’s Spoorloos en 
Memories zijn later vanuit Adres Onbekend 
ontstaan.” We kennen het programma, 
want toen in 2013 in huis van Coby en Martin 
Lageveen aan de Doarpsstrjitte een onderdui-
kruimte werd ontdekt, heeft het programma 
de familie weten te achterhalen die hier in de 
oorlog woonde. “Mijn Friese accent moest er 
wel direct uit gebeukt worden voor ik achter 
de microfoon mocht,” lacht Amy-Lee. Nu is ze 
presentatrice en verslaggever. 

Adres Onbekend
Tijdens de coronaperio-
de haalt de redactie de 
meest onvergetelijke 
verhalen terug uit de 
geschiedenis van Adres 
Onbekend. Een van de 
mooiste verhalen vindt 
Amy-Lee de zoektocht 
naar een biologische 
vader: “Van hem was 

niets meer bekend dan dat hij blond haar 
had, blauwe ogen en dat hij een gehandicapte 
broer had en in de Nutriciawijk in Zoetermeer 
zou hebben gewoond. De wijk dankte haar 
naam uiteraard aan de Nutriciafabriek die 
er stond.  Dus ik trok met mijn microfoon de 
wijk in. Met een foto van de biologische moe-
der - Tonny van Lochem - in de hand vroeg ik 
veel voorbijgangers of ze iets wisten. Iemand 
wist me te vertellen dat het een familie was 
met een tweeling. Twee jongens. Boefjes. En 
één van hen had een affaire gehad met Tonny. 
Uiteindelijk kwam ik met een naam, Gerard 
van Lexmond, in een straat terecht met vijf 
flats. Ik liep uiteindelijk de galerij op waar 
een naambordje me naar hem verwees. Een 
oudere man deed open en ik hield de foto 
voor zijn neus. ‘Tonny van Lochem!’ was het 
enige wat hij uitbracht. ‘Maar dat was maar 
één keer!’ Het werd een prachtige uitzending 
waarbij we na DNA-onderzoek met 99.8% 

Amy-Lee en Liesbeth op Vlieland.                                                      
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www.mulderbouwbedrijf.nl info@mulderbouwbedrijf.nl

De Fryske bakkery voor al uw
brood, koek, banket en koekjes.

Onze specialiteit: Friese
streekproducten zoals:
oranjekoek, duimpjes,

suikerbrood en kruidkoek.

Fryske bakkery
Westerbuorrren 4

Boornbergum
0512-381215.

Tel: 0512–461287
Fax: 0512–461840
info@loonbedrijflageveen.nl

Swynswei 32
9245 HG Nij Beets
www.loonbedrijflageveen.nl

Voor al uw agrarische werkzaamheden
grondwerk & kraanverhuur

OONBEDRIJF 

AGEVEEN 
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zekerheid konden vaststellen dat hij de vader 
was en zo hebben we hem herenigd met zijn 
dochter.”  

Roots
Compleet verloren familieleden. Dat zal Amy-
Lee niet gebeuren. Zij bracht haar jeugdjaren 
met veel plezier door in Nij Beets. Terwijl haar 
roots toch elders liggen. Amy-Lee: “Het begint 
bij mijn pake Hidde Osinga. Hij is geboren in 
Koudum, opgegroeid in Purmerend en pas 
veel later hier in Nij Beets beland. Op zijn 18e 
is hij, zoals zoveel Friezen deden, op de boot 
naar Amerika vertrokken. Met een vriend 
komt hij aan in de staat New York, waar mijn 
oma Shirley woonde met haar zussen en ou-
ders. Amy -Lee: “Ze ontmoet mijn pake Hidde 
op – hoe kan het ook anders! - een boerderij. 
Hidde is dan net begonnen als medewerker 
en mijn oma vindt hem aanvankelijk zielig. 
Ze vertelde mij ooit dat ze het zo triest voor 
hem vond dat hij in een vreemd land terecht 
was gekomen en dat hij niemand kende, geen 
sociaal leven had. Vanuit die empathie werd 
het meer. En ondanks enige weerstand van 
haar familie zijn ze toch getrouwd in Accord 
New York en hebben ze in Amerika een gezin 
opgebouwd. Ze begonnen met vijf kinderen. 
Mijn moeder was de vierde.” Het jonge gezin 
verhuisde later naar Vermont en er werd daar 

goed geboerd. Maar opa Hidde wordt 
na zeventien jaar Amerika verteerd 
door heimwee naar Friesland. In 1974 
besluit hij met zijn gezin terug te ke-
ren naar Nederland, en gaat wonen 
in Nij Beets: “Mijn pake Hidde’s broer 
Arjen boerde daar inmiddels en tipte 
mijn pake dat er een ‘moaie pleats 
te keap’ was aan de Domela Nieu-
wenhuiswei. Voor mijn oma Shirley 
een pittige overstap omdat ze geen 
woord Nederlands sprak.” Maar zie, 
nadat de boerderij aan de DN-wei 
in bedrijf gaat  – die later van Hin-
drik Hoekstra zal worden – zet zij de 

schouders er flink onder en vindt razendsnel 
haar draai. Ondertussen schudt Hidde Osinga 
de Nederlandse melkveesector wakker. Er vol-
gen nog vier kinderen. Oma Shirley heeft het 
Fries snel onder de knie en ze stort zich flink in 
het dorpsleven. 

Lee
En zo ziet ook Amy-Lee in Nij Beets het levens-
licht. Aan de DN-wei nummer 73 om precies 
te zijn. “Mijn oma’s achternaam was Lee,” legt 
ze uit. “En mijn moeder heeft die naam in 
de familie willen houden. Ze vond Amy een 
mooie naam en zo werd ik dus Amy-Lee. Als je 
in Nij Beets woont is dat wel een naam die de 
wenkbrauwen fronst. Ik smeekte mijn ouders 
dat ik nog liever Durkje wilde heten, maar 
daar hadden ze geen oren naar. Ik vind het 
eigenlijk nu pas een leuke naam.”
Amy-Lee bewaart gouden herinneringen 
aan haar jeugd. Opa en oma woonden twee 
huizen verderop en ze was dus veel op ‘de 
pleats’ te vinden. Haar jongste ooms en tantes 
– geboren in de periode Nij Beets - voelden 
als haar broers en zussen. Het was dan ook 
een grote klap toen opa en oma begin jaren 
negentig bekend maakten dat ze tóch weer 
teruggingen naar de VS. Texas dit keer. “Mijn 
oma wilde écht niet terug. Ze was zo gehecht 

De vaste luisteraars herkennen de stem van Amy-Lee inmiddels wel.
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geraakt aan Nederland en Nij Beets. Maar 
opa’s wil was wet blijkbaar. Ik heb mijn oma’s 
tomatensoep in het begin nog het meest 
gemist,” blik Amy-Lee op deze periode terug. 
Gelukkig kwam de familie elke zomer naar 
Nij Beets en maakte Amy-Lee jaarlijks de 
oversteek naar Texas. Tot afgunst van haar 
klasgenootjes. 

List
Terug naar Hilversum. Waar Amy-Lee ook 
het kunst- en cultuurprogramma Volgspot 
presenteert. Het is een podium voor kunste-
naars, cabaretiers en zangers. En voor het pro-
gramma ‘Langs het tuinpad van mijn vader,’ 
volgde ze de grand dame van het Nederlandse 
lied, Liesbeth List, drie dagen lang. Met haar 
ging ze terug naar de plekken van haar jeugd. 
“We begonnen bij haar thuis in Amsterdam,” 
begint Amy-Lee. “Ze maakte zich op, deed 
haar pruik op. Want ze wilde er wel altijd 
tiptop uitzien. De dag erna gingen we naar 
het graf van haar levensvriend Ramses Shaf-
fey en daarna naar Vlieland waar ze na de 
zelfmoord van haar moeder (1948) door haar 
vader en stiefmoeder bij nieuwe pleegouders, 
de familie List, werd achtergelaten.” Voor 
Amy-Lee was dit toch wel haar meest memo-
rabele reportage. Temeer omdat ze tijdens 
de opnamen iets naars ontdekte. “Ik kwam 

er achter dat ze dementerend was, terwijl ze 
het zelf nog niet zo door had. Zij kon heel goed 
herinneringen van vroeger ophalen maar te-
gelijk begon ze ook gewoon te zingen omdat 
ze dacht dat ze nog elke avond optrad. Dat 
was al lang niet meer zo. Ze riep dan: ‘Ik ga 
honderd worden!’ En dat geloofde ze ook écht. 
Ik herkende de symptomen bij haar omdat ik 
vanaf mijn 16e veel vakantiewerk in de zorg 
heb gedaan. Voor deze reportage moesten we 
echt in het verleden duiken van Liesbeth en 
dat kon ze gelukkig nog heel goed reprodu-
ceren. Het zijn voor mij onvergetelijke dagen 
geweest.” Nog geen drie maanden later kreeg 
Amy-Lee bericht dat de zangeres door haar 
dochter naar een tehuis was gebracht omdat 
ze het thuis niet meer alleen redde. “Ik was 
dus de laatste die haar als grote zangeres nog 
heeft mogen interviewen,” constateert Amy-
Lee. List overleed op 25 maart dit jaar.

Televisie?
Heeft Amy-Lee geen interesse in een televisie-
loopbaan? Ze lacht. “Die vraag is me al vaker 
gesteld. Ik zit nu bijna tien jaar bij de KRO. En 
radio bevalt me uitstekend. Op televisie zijn 
er altijd beperkingen. Zeker nu met de pri-
vacy van mensen. Ik kan nu gewoon met de 
microfoon op pad en kan zonder problemen 
mooie verhalen optekenen. De kracht van 
het vertellen met enkel een microfoon is veel 
krachtiger dan het werken met beeld,” vindt 
Amy-Lee. “Toch heb ik sinds kort wel wat meer 
het idee dat ik iets totaal anders moet gaan 
doen. Ik wil weer iets doen waar ik trillende 
knietjes van krijg. Een nieuw avontuur. De 
onderzoeksjournalistiek is wel gaan trekken. 
Reporter Radio zou kunnen.

Terug
Heimwee heeft in haar familie al eens een rol 
gespeeld bij de terugkeer naar Nij Beets. Zien 
we Amy-Lee ooit weer wonen in haar geboor-
tedorp? “Nee, dat zal niet gebeuren,” klinkt 

Als tienjarige met het paard naar school
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Verkoop	van:	
Diervoeders,	
stro	en	hooi,	

gas	en	aardappelen	
	

Openingstijden:	
Di	t/m	Do	van	17.00	tot	20.00	
Vrijdag	van	13.00	tot	20.00	
Zaterdag	van	9.00	tot	16.00	

	
Prikkewei	57	Nij	Beets	

06	407	208	84	

GORREDIJK

             autobedrijf

KROES

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

GORREDIJKGORREDIJK

             autobedrijf

KROES

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

APK II keuringstation!
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het beslist. “Mijn droom is wel om na mijn 
pensioen een zorgboerderij te beginnen.  
Misschien kom ik dan wel terug naar Fries-
land. Maar Nij Beets zal het niet worden. Bo-
vendien: ik heb een Amsterdamse schoon-
familie en woon hier met veel plezier. In Nij 
Beets staat de tijd toch wat meer stil terwijl 
ik in Amsterdam veel meer het gevoel heb: 
hier gebeurt het!” 

Amy-Lee: “Sinds kort heb ik meer het idee dat ik iets 
totaal anders moet gaan doen.”

Deze aanhangwagen staat al een half jaar geparkeerd op het terrein van De Rank aan de 
Prikkewei. Op de buurt is al navraag gedaan wie de eigenaar is van deze aanhangwagen, maar 
tot nu toe zonder resultaat. Wil diegene die hier meer van weet, of de eigenaar is, dit even 
melden bij Teun en Eppie Geertsma, Prikkewei 30.

Gezien in Nij Beets
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Nijboer Uitvaartzorg
Uitvaartverzorging • Rouwcentrum • Rouwvervoer

Tillewei 11 A • 9289 HB Drogeham • Tel. 0512 - 33 14 20
info@nijboeruitvaartzorg.nl • www.nijboeruitvaartzorg.nl

Uw uitvaartverzorger voor De Laatste Eer in Nij Beets

Brugt en Ineke Jonker  
Domela Nieuwenhuisweg 114  Nij Beets

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

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

Romige aspergesoep met zalmsnippers
Zalmfilet met verse asperges

Of
Lamsstoofschotel met verse asperges

Verrassingsdessert
€ 27,50 per persoon

 

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en Noodverordening. Zie website

Openingstijden
Maaandag en Dinsdag gesloten

Woensdag tot Zondag van 12.00 - 21.00 uur

De Roef 2a, 9206 AK Drachten
T 0512 543 350  F 0512 543 701  E info@donkel-donkel.nl

of online: www.donkel-donkel.nl 

Snel en scherp
printen

posters
flyers
dorpskranten
almanakken
scripties
drukwerk
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Henk en Dieneke Tuinstra blazen autowasplaats weer nieuw leven in

'Er komt weer zeep uit!'

Door Bart Ledegang

Na zo’n zes jaar voornamelijk bladeren te hebben verzameld, is de autowasplaats aan de 
DN-wei vanaf 1 juni weer volledig in bedrijf. Henk en Dieneke Tuinstra, die het pand bij de 
benzinepomp van eigenaar Procée huren, hebben de wasserij flink opgeknapt en ver-
nieuwd. “Van pomp tot verlichting en van de slangen tot het zeepautomaat. Alles is weer 
up-to-date,” legt Henk uit.

“Toen ik het pand 
kon huren zat daar 
ook de wasplaats bij,” 
gaat hij verder. Henk 
gebruikt het pand 
vooral voor zijn grote 
passie: het knutselen 
aan klassieke auto’s. 
“Maar ik dacht: ‘Het 
zou ook leuk zijn om 
de wasplaats weer 
tot leven te wekken.’ 
Daar was flink wat 
techniek voor nodig en dat is nou net mijn 
ding.” Samen met Dieneke nam hij alles 
goed onder handen. Naast het nodige geld 
werd er vooral veel tijd in geïnvesteerd. De 
afgelopen weken konden tankende auto-
mobilisten al zien dat er houten schotten 
voor de wasplaats waren geplaatst, ten 
teken dat er ‘iets’ ophanden was. 

Studie
“Autowassen is een spannend moment,” 
begint Henk. “Je werpt een munt in het 
apparaat en dan moet er ook wat gebeu-
ren. Dan kan wel wat stress geven. Dieneke 
en ik hebben ons dan ook goed verdiept 
in de materie en zijn veel waslocaties 
wezen bestuderen.” De twee kwamen tot 
de conclusie dat er een compleet pakket 
moest worden aangeboden. En dus kan nu 

ook alles aan de auto 
gedaan worden wat 
in andere wasboxen 
ook mogelijk is: 
wassen, hogedruk, 
velgen, insecten, 
schuimen en er is 
zelfs een waxpro-
gramma. Henk: 
“Voorheen was de 

minimum inworp 50 
cent. Maar iedereen 
weet dat je voor 50 

cent natuurlijk geen auto kunt wassen. Nu 
krijg je voor 2 euro vijf minuten wastijd. 
Heb je meer tijd nodig, dan gooi je wat bij. 
Voor een normale auto ben je denk ik vier 
euro kwijt en voor een hele grote auto zes 
euro. Maar dan heb je wel alles kunnen 
doen. Tot en met de wax.” In een professio-
nele wasstraat is een autobestuurder toch 
al gauw tien euro kwijt.

Pilsje
Inmiddels zien Henk en Dieneke dat de 
eerste gebruikers makkelijk een paar twee-
euromunten aan de wasbeurt spenderen. 
“Mensen vinden het niet duur, krijg ik 
te horen. ‘Een pilsje op het terras kost al 
€2,75,’ zeggen ze dan.” Henk moest wel 
lachen om de eerste reacties van sommige 
autowasklanten. Zo riep een dame verrast 

Er werden de nodige aanpassingen gedaan aan de 
techniek
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Openingstijden: Maandag gesloten. Dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 
tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 18.00 uur. 
Zaterdag 09.00 tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 
17.00 uur. Vrijdag koopavond.

WWW.WOONCENTRUMSVDBERG.NL

Gratis bezorging aan huis en 
indien nodig montage!

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Advertentie	Tekenburo	B.	Mulder	t.b.v.	Nij	Beetster	formaat	6,7	x	6,7	cm.	

	

	

	

	
	
! Bouwkundig	tekenwerk.	
! Omgevingsvergunning	(bouwaanvraag)	
! Ontruimingsplattegronden	volgens	NEN	1414.	
! Inmeten	en	digitaliseren.	
! Splitsingstekeningen.	

	

Voor	particulieren	en	bedrijven.	
	

Tekenburo	B.	Mulder	
De	Els	2,	Nij	Beets	
06-46610416	

www.tekenburo-bmulder.nl	
info@tekenburo-bmulder.nl	

06 55 83 05 09 
www.tantejansz.nl
info@tantejansz.nl

 tante jansz kinderopvang
Nij Beets
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uit: ‘O, er komt weer zeep uit!’’ “Blijkbaar 
was dat een herinnering die aan de oude 
wasplaats was blijven kleven,” lacht hij. 
“Dat de zeep op was.” 

Samen met Dieneke zal Henk de komen-
de weken nadenken over extra acties om 
de fraai vernieuwde wasplaats onder de 
aandacht van de dorpsgenoten en pas-
santen te brengen. Dat zullen dan wel 
blijvende acties zijn, want voor de korte 
termijn is het stel niet aan dit enerve-
rende wasavontuur begonnen. 

'Je kunt wel eigenwijs blijven en niet willen, maar dan heb je jezelf te pakken'. 
Jolanda Dijkstra (56) van de Peppel heeft geleerd dat je verpietert als je (te) veel alleen bent. 
Dus koos ze voor handwerken en voor dagbesteding. En nu maakt ze mondkapjes, van 
wasbaar katoen en in vrolijke kleuren.

Na knuffels en badcapes:

Jolanda Dijkstra maakt mooie mondkapjes

Jolanda is afhankelijk van haar rolstoel. 
Haar lichamelijke ongemak begon met val-
len en breuken, die eindigden in dystrofie, 
waardoor zelfstandig lopen onmogelijk 
werd. Ze vertelt het in enkele zinnen, naar 
haar verdriet en strijd kun je slechts raden. 
De revalidatie in Lyndenstein leerde haar 
meer dan het hanteren van een rolstoel 
alleen. 'Daar hebben ze me ook geleerd 
dat je niet alleen thuis moet blijven zitten. 
Daar word je niet beter van'. Daarom gaat 
Jolanda nu anderhalve dag naar Mind 
Up-dagbesteding, waar ze haar hobby 
(handwerken en creatief bezig zijn) naar 
hartenlust kan uitoefenen. 'Ik dacht eerst: 
dat is niks voor mij, daar hoor ik toch niet 
bij...... Nu weet ik de waarde van sociale 
contacten en gezelligheid'. 

Moeilijker 
Jolanda is noodgedwongen veel alleen in 
huis. Haar man Dick-Willem werkt weken 
achtereen offshore. 'Je zou denken dat het 
door de jaren heen wel went, maar dat is 
niet zo. We vinden het allebei steeds moei-
lijker worden', constateert Jolanda. Tijdens 
de corona-periode was - acht weken lang 
- de telefoon de enige contactmogelijkheid 
tussen beide echtelieden, omdat Dick-Wil-
lem het schip niet mocht verlaten. Jolanda 
brengt haar dagen dan door met handwer-
ken. Van knuffel tot badcape, van beer tot 
plaids en nu dus mondkapjes. De thuiszorg 
komt dagelijks over de vloer en eens per 
week lukt het Jolanda, met enige hulp, op 
haar eerste kleinkind te passen. Inmiddels 
heeft ze al heel wat mensen blij gemaakt 



De Nijs Beetster 15 - 1016

Tolbaas 8, 8401 GD in Gorredijk  T: 0512-820996  E: info@bouwdiensten.nl

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

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

Mw. J. Kuper-Gjaltema
Praktijkadres:
Bjirk 2A, 9245JD  Nij Beets
Telefoonnummer: 06 42 119970

www.logopedieinfriesland.nl.
info@logopedieinfriesland.nl.
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met haar mooie, eigengemaakte spullen. 
'Van kleine knuffels (ideale kraamcadeaus) 
heb ik meestal wel een voorraadje, maar 
andere spullen maak ik in opdracht, in 
overleg en naar wens. Haken doe ik het 
liefst. Ik kan de deur niet uit, maar ver-
reweg het meeste wat ik nodig heb is 
verkrijgbaar via internet. Bovendien heb ik 
heel veel materialen op voorraad'. 

Mondkapjes
De laatste weken maakt Jolanda mond-
kapjes. Het begon met haar man, die een 
mondkapje nodig had, haar zus volgde 
omdat ze met openbaar vervoer reist. 
Thuiszorg en fysiotherapie bleken een 
persoonlijk mondkapje zeer op prijs te 
stellen, zo ook de chauffeur die haar naar 
Drachten brengt. 'Hij heeft er één in Friese 
vlag-print, heel grappig', vertelt Jolanda. 
Samen met enkele mede-bezoekers van de 
dagbesteding maakt ze nu voor alle vesti-
gingen van 'Mind Up' mondkapjes. Jolanda 
verkoopt 'haar' mondkapjes voor vijf euro, 
dat is de kostprijs. Mochten er Beetsters 
zijn die graag zo'n persoonlijk mondkapje 
willen, neem dan contact op met Jolanda 
(trixie1j@xs4all.nl). Dat kan ook als er een 
origineel, gehaakt presentje nodig is. De 
creatieve aanpak van Jolanda zorgt voor 
verrassende resultaten.

Geen lange zoektochten meer naar mondkapjes op 
internet. Ze zijn gewoon te bestellen bij Jolanda.
   (foto: Fam. Dijkstra)

Langzamerhand gaat de aanleg van het zonnepaneleneiland bij de zandwinput 
beginnen. Dit informatiebord kondigt het al aan. Voor wie het nog niet wist...
                                                                                                                     (Foto Franke Kooijker)

Gezien in Nij Beets
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samen maken we er werk van!

Postbus 332, 9200 AH Drachten

De Meerpaal 11, 9206 AJ Drachten

Telefoon 0512 - 58 62 25

www.vanderwiel.nl

Van der Wiel Transport BV 

Van der Wiel Infra & Milieu BV

Van der Wiel Biogas BV

   T: 06 -129 72 330  E: info@krigel.nl  I: krigel.nl    / krigelnijbeets

voor en door het dorp
 energieneutraal 2030



De Nijs Beetster 15 - 10 19

De zoektocht van Muck Douma naar zijn Beetster roots
93 jaar is hij nu. Muck Douma uit Haarlem. Met vijf broers en zussen en twee 
Friese ouders groeide hij op in Amsterdam. Er is een band met Nij Beets, zo weet 
hij. Graag ziet hij de missende puzzelstukjes opgelost. Dus schreef hij de Nijs 
Beetster een kleine autobiografie. In de hoop dat de oudere Beetsters hem deze 
stukjes kunnen aanreiken. “Want ik ben en blijf nieuwsgierig naar mijn familie.”

“Ik ben Lambertus Gerke Douma. Mijn 
roepnaam is altijd Muck geweest.  
Het levenslicht zag ik op 17 oktober 1927 in 
de hoofdstad. Waarom die naam Muck? 
Wel, toen ik pas geboren was, was mijn 
zusje amper 1 jaar oud.  
Als mijn moeder zei: “En nu doen we de 
kleine puk in bad”, herhaalde zij dat en zei: 
“de kleine muk in bad.” Sindsdien heette 
ik in het gezin met 5 kinderen steevast 
“Muk.” Ik schat dat ik zelf zeker tot mijn 
10e of 12e jaar niet anders wist dan dat ik 
“Muk” heette. Aan tafel onder het eten 
vroeg één van mijn 
oudere zusjes op 
een goede of liever 
gezegd kwade dag: 
”Ma, hoe heet Muk 
eigenlijk?” Het 
antwoord was voor 
mij verschrikkelijk. 
Mijn moeder zei: 
“Hij heet eigenlijk 
Lambertus Gerke.” 
Denderend gelach 
aan tafel. Daarna 
beraadslaagden de 
broer en zusjes wat 
er van Lambertus 
Gerke was te maken. 
Tenslotte werd 
besloten dat mijn 
naam voortaan “Bert” 
zou moeten zijn en 
daar zit je als jongste 
machteloos bij. Je 

identiteit wordt je afgenomen.

Domela 
Toen ik dan ook jaren later het ouderlijk 
huis verliet zei ik: “En dat gedonder met 
die rotnaam moet ook afgelopen zijn. 
Ik heet voortaan weer gewoon “Muck.” 
Weliswaar onder toevoeging van een extra 
letter, de “c”, dat staat toch even meer als 
een naam en het geeft wel cachet aan de 
naam. Dit dus over de perikelen mijn naam 
betreffende. Nu over het geslacht Douma 
voor zover ik er iets van weet. Mijn vader 

heette Hate Douma 
(spreek uit Hette), 
zo’n typisch Friese 
naam. Hate was één 
van de 3 zonen van 
zijn vader. Hoe dié 
van zijn voornaam 
heette weet ik niet, hij 
werd door mijn vader 
altijd aangeduid 
als ‘Pake’ Douma. 
Die was smid in het 
plaatsje Nij Beets in 
Friesland. Hij had 
buiten de smederij 
een boerderijtje plus 
een klein poldertje 
waar ze turf staken. 
Hij schijnt een 
opzienbarende man 
te zijn geweest. Hij 
werd van tijd tot 
tijd bezocht door de Een foto van Mucks vader, Hate Douma. 
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grote socialisten uit die tijd, zoals Domela 
Nieuwenhuis en anderen.

Banketbakker  
Wytze was waarschijnlijk de jongste broer 
van mijn vader. Toen er weer een kind 
geboren werd ging het mis. Moeder (was 
het Margje Postma?) en kind overleden 
beide. En dus moest er een  stiefmoeder 
komen. Die stelde als eis dat de jongens 
de deur uitgingen en gingen werken in 
dienstbetrekking. Mijn vader (dat was 
Hate) werd bakkersknecht. Hij was toen 
waarschijnlijk een jaar of 10. Dat heeft hij 
jarenlang gedaan. Het verhaal ging dat 
knechten per jaar ingehuurd werden en 
ook dus niet eerder weg mochten. Pas dan 
waren ze vrij om een andere (betere) baas 
te kiezen. Zo klom Hate langzamerhand 
op tot bakker of banketbakker van Friese 
koek, roggebrood en taarten. Hij kwam in 
contact met een kandidaat-notaris. Deze 
vertelde hem dat hij alsnog recht had op 
zijn moeders erfdeel. Dit erfdeel is hem op 
één of andere wijze toebedeeld en daarvan 
is hij gaan studeren.

Onderwijzer 
Nu was er in die tijd een enorm gebrek 
aan onderwijzers. Om dat tekort op te 
lossen was er een leergang die versneld 
tot onderwijzer opleidde. Hate vertelde 
ook dat zijn broer Wytze in de eerste 
wereldoorlog in de Duitse mijnen werkte 
en daar goed verdiende. Hij zond vader ook 
geld om hem te steunen. “Als er één van 
ons de hersens heeft, ben jij dat Hate, dan 
moet jij dat ook bereiken”.

En zo is Hate onderwijzer geworden. Zijn 
eerste aanstelling was aan de Volksscholen 
voor de havenarbeiders in de Amsterdamse 
haven. Hij ging naar Amsterdam omdat 
daar het onderwijs traktement 100 gulden 
per jaar hoger was dan elders in het land.

Ongeveer gelijk met zijn akte als 
onderwijzer had hij al enige andere aktes 
behaald zoals de hoofdakte, Engels L.O. 
en boekhouden en handelsrekenen M.O. 
(L.O. staat voor lagere akte en M.O. staat 
voor middelbare akte). In de crisistijd 
voor de tweede wereldoorlog werden 
de onderwijzerssalarissen bij herhaling 
verlaagd. Zodanig zelfs, dat hij het gezin 
met 5 kinderen niet goed en netjes kon 
onderhouden, ondanks dat mijn moeder 
(Hylkje Heringa) bijvoorbeeld al de kleren 
voor de kinderen zelf naaide. Zo ontstond 
de noodzaak om bij de M.U.L.O. te 
solliciteren, want dat verdiende toch iets 
meer.

Manufacturen 
Nu over Nij Beets. Vader Hate was dus de 
zoon van Pake Douma. Zijn broers waren 
Sander en Wytze. Sander had twee zonen 
Frans en Marten. Wytze had voor zover ik 
weet één zoon, ik geloof Marten. Sander 
had eerst een klein manufacturenwinkeltje 
in Nij Beets. Later een winkel in Grou. Die 
ging over op zijn zoon Marten. Frans was 
gemigreerd naar Noord-Holland waar 
hij voor een coöperatie met paard en 
wagen de boeren in de nieuwe polder, 
De Wieringermeer, bezocht met zowel 
levensmiddelen als textiel. Hij woonde met 
zijn vrouw in een klein dorpje, “Winkel”, 
tegen de Wieringermeer aan. Mijn vader 
en ik logeerden daar in de oorlog en 
gingen dan overdag op de fiets naar de 
Meer om bij de boeren iets te kopen: 
tarwe, bonen of erwten als aanvulling op 
de schaarse levensmiddelen die we van 
staatswege toegewezen kregen op onze 
levensmiddelenbonnen. Bij die boeren 
kochten we stiekem zonder bon wat 
extra levensmiddelen en dat was wel heel 
welkom. De tarwe die we gekocht hadden, 
maalden we geduldig in een koffiemolen. 
Je had er toen nog die je tussen de knieën 
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hield met bovenop een slinger. Van dat 
toch wel grof gemalen tarwemeel bakten 
we dan brood, zonder gist, en dat aten we 
dankbaar en met smaak, reken maar!

Afkomst 
De afstand van Winkel tot Friesland en de 
familie daar was al te groot en te riskant 
om naar toe te gaan. Vooral voor mijn 
vader en zijn twee zonen met het oog op 
het feit dat je door de Duitsers uit de trein 
gehaald kon worden, om gedwongen in 
Duitsland te gaan werken, als je niet de 
benodigde papieren (Ausweis) kon tonen. 
We dwalen wel een beetje af van een 
sobere rapportage het geslacht Douma 
betreffende, maar ik weet ook eigenlijk 
niets tot weinig van mijn afkomst en 
probeer daarom via deze weg wat meer 
hierover te weten te komen. Wie helpt 
mij aan meer verhalen over mijn vader, 
mijn familie, Nij Beets, de smederij en de 
manufacturenwinkel?  

Muck (Lambertus Gerke) Douma 
Groot Heiligland 18 
2011 ER Haarlem 
Tel. 023 5311848 
Email: muck.douma@veteranen.nl 

Muck is nog steeds dolgelukkig met zijn vrouw Mieke.

Gezien in Nij Beets

Op de plek waar ooit de oude Adelskerk stond, in Oud-Beets, staan sinds kort twee 
informatieborden. Franke Kooijker spotte ze.
                           (foto Franke Kooijker)
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Van Eedenstrjitte 7   
9245 HL Nij Beets   
T: (0512) 46 12 11   

www.pedicurehendrika.nl



De Nijs Beetster 15 - 10 23

Dorpsagenda       juni

za 6 juni Soos (vanaf 1e klas) is weer open! in ‘t Skûlhoal; 20.00 uur

za. 13 juni Soos (vanaf 1e klas) in ‘t Skûlhoal; 20.00 uur

za. 20 juni Soos (vanaf 1e klas) in ‘t Skûlhoal; 20.00 uur

za. 27 juni Soos (vanaf 1e klas) in ‘t Skûlhoal; 20.00 uur

za.  4 juli Soos (vanaf 1e klas) in ‘t Skûlhoal; 20.00 uur

zat. 27 juni Afsluiting seizoen teenoclub/soos met een vossenjacht; opg.voor 24-6  
   via teenoclubnijbeets@gmail.com; 18.00 uur

ma. 6 jul t/m 
za. 18 juli Diervoeders Nij Beets gesloten i.v.m. zomervakantie

Het stratenvolleybaltoernooi is om de bekende reden afgelast, maar Greetje, Pieter Jan en 
Martin hopen iedereen in goede gezondheid in juni 2021 weer te mogen begroeten. 

Kerkdiensten Doarpstsjerke

Voor actuele informatie over de kerkdiensten kunt u 
kijken op de website van de 
doarpstsjerke:  www.doarpstsjerke.nl

In verband met vakantie is de Huisartsenpraktijk ‘de Hoek’  gesloten van
maandag 6 t/m vrijdag 24 juli

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

- voor een optimale medicatie bewaking

Uitsluitend voor spoedeisende zaken overdag belt u de 
huisartsenpraktijk te Beetsterzwaag, tel. 0512-381301

Uitsluitend voor spoedeisende zaken na kantooruren en in het weekeinde is 
de dokterswacht te bereiken via tel. 0900-112-7-112

Voor dringende vragen en herhaalmedicatie welke niet kunnen wachten tot 
ma. 27 juli  belt u de Fundatie via tel. 0512-381301

Bestelde medicijnen kunt u daar 2 dagen later ophalen

Bij voorbaat dank, team De Hoek



De Nijs Beetster 15 - 1024

v.o.f.	H van der Molen
 Timmerbedrijf

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

nieuwbouw | verbouw | onderhoud

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

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

Riperwei 56, 8406 AK  TYNJE

Administratiekantoor

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

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

prachtige eenheid van deze ceremonie….’

Ripen 11
9245 VG Nij Beets

Nederland

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

ritueelbegeleider bij afscheid

Tramweg 19, 8456 HC  De Knipe
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Feansterdyk 49 
8491 BV Akkrum
T. +31(0)566 - 625 730

Onze Mensen Onze Kracht

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

Gezien in Nij Beets

Dit is het huis van Rinse en Lena Krist aan de Ripen 10.  
Het was de laatste in de rij van huizen aan het pand langs de Polderdyk.  
‘Tante Antje’ zit voor het huis bij de regengoot. De foto dateert van eind jaren dertig. 
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T: 0512 46 22 05    E: info@aepos.nl 
I: www.galerieaepos.nl

Vergaderruimte
Flexwerkplekken

Exposities

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

Zakelijk:
Oplossingen in

Personeelsbeleid en Verandering

Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching

Tenten - Catering 
Sarah & Abraham

Karaoke- Accessoires

www.partytentverhuurnijbeets.nl

0512-461868 / 06-28486017

Dierenartsenpraktijk Beetsterzwaag is een moderne 
praktijk voor:

•	Gezelschapsdieren
   (inclusief diervoeding & voedingsadvies)
•	Melkveehouderij
   (inclusief begeleiding, voedingsadvies)
•	Paarden
   (inclusief vruchtbaarheidsbegeleiding)
•	Landbouwhuisdieren

Molenlaan 8a Beetsterzwaag
WAAR IEDER DIER TELT!

NUMMER

29
Zakelijk of particulier

Wij maken uw drukwerk 
met veel plezier

De Bou 29  - Beetsterzwaa 
Tel. 06 1568 2764
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Andere tijden in Nij Beets (1895-1920). DEEL 13.
Bewerkt voor Fokke Veenstra.

In deze serie verhalen besteden we aandacht aan het dagelijks leven in de turfmakerij  in 
Beets ruim een eeuw geleden. Diverse onderwerpen passeren de revue. De verhalenbundel is 
afkomstig uit “MIJN JEUGD”, geschreven door een  gezinslid van de familie Mast.

VERHUIZING NAAR IT HOUTEN HIMELTJE.
In de zomer van 1905 werd de O.L.-school 
aan de Straatweg (D.N.-weg 59) vergroot 
met een extra lokaal. Tijdens de verbou-
wing moest een klas van onze school in een 
andere ruimte worden ondergebracht. We 
kregen de beschikking over de ruimte van It 
Houten Himeltsje, een houten kerkgebouw-
tje aan de Prikkeweg. Onze klas  kreeg de 
eer om te verhuizen naar het kerkje. Met 
een onderwijzer trokken wij na de zomer 
naar dit kerkgebouwtje. Onze meester was 
een beste man en wij voelden ons vereerd 
door deze bijzondere gebeurtenis. We 
moesten nu verder lopen en namen nu een 
middagboterham mee naar school, want 
in de anderhalf uur middagpauze lukte het 
ons niet naar huis te gaan om te eten.
De verschillen tussen de jongens van de 
Hoek (van de oostelijke kant van Beets) en 
van het Hok (westelijke kant van  Beets) 
waren nu verdwenen. De verschillen tussen 
beide groepen bestonden alleen na half 
vier (na schooltijd) en ontaardden in goed 
georganiseerde vechtpartijen. Onze groep 
hoorde bij het Hok, dus de westelijke kant 
van de school. Het gevecht vond altijd aan 
onze kant (west) plaats, want wij moesten 
de ruimte hebben. Wij mochten geen stok-
ken meenemen naar school, dus die werden 
in de berm in het kreupelhout (struiken) 
verstopt. Na schooltijd vond dan het gevecht 
plaats en er werd behoorlijk op los geslagen.
Vreemd genoeg was de volgende ochtend 
weer alles vergeten en op het schoolplein 
werd de strijd nooit voortgezet.
De meester zorgde voor de vrede en er was 
geen echte haat tussen beide groepen. 
Op het schoolplein waren we weer goede 
maatjes met de jongens van de Hoek.
Iedereen moest meedoen aan die gevech-

ten na schooltijd, want als je niet meedeed, 
kreeg je de volgende dag een pak slaag van 
zijn buurtgenoten. In mijn schooltijd heb 
ik nooit veel gevochten, want ik was geen 
vechtersbaas. Ik werd ook vaak meesters 
lieveling genoemd, omdat ik vaak bood-
schappen mocht doen, toen wij in ’t Hou-
ten Himeltsje zaten. Dan moest ik onder 
schooltijd spullen halen van de grote school 
aan de Straatweg. Zo’n uitstapje duurde 
zo maar een half uur. Dat veroorzaakte wel 
jaloezie bij de andere klasgenoten.

SCHOOLREISJE
In die tijd was van een schoolreisje nog geen 
sprake. Onze meester organiseerde toch 
een soort schoolreisje naar de bossen van 
Beetsterzwaag en Olterterp. Mijn meeste 
klasgenoten waren daar nog nooit geweest.
Dit was voor ons een onvergetelijke dag. De 
Twaalf Apostelen was een heel bijzondere 
bomengroep in Olterterp. De rode bosmie-
ren waren weer heel anders dan in Beets. 
Wij genoten volop van de speeltuin bij het 
Witte Huis in Olterterp. Daar was van alles, 
glijbanen, wippen en schommels. Dat er zo 
iets was konden wij ons niet voorstellen. 
Meester trakteerde ons op een glas limo-
nade. Dat hadden wij nog nooit gehad.
Het was een schitterende dag. Er waren ook 
ouders, die zo’n reisje maar niets vonden. 
Want er kwam maar niets terecht van het 
leren, als de meester maar met de kinderen 
naar het bos ging.  
Meester probeerde met de kinderen ook wel 
eens gymnastiek te doen. Dicht bij It Houten 
Himeltsje woonde een bakker (Hoekstra, nu 
Volvogarage), die een heel grote Sinterklaas-
pop had gebakken. De volgende dag zat 
deze pop op een stoel in de etalage.
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Nijs Beetster Nijs

Beetster Vlag weer in productie?
Er is weer vraag naar de Beetster vlag, 
maar helaas is hij op dit moment uitver-
kocht. Om een nieuwe voorraad aan te 
leggen, moeten we weten of er voldoende 
behoefte is. Er is namelijk een minimum-
aantal nodig om hem te laten maken. Via 
deze weg willen we iedereen graag de mo-
gelijkheid geven om een vlag te bestellen. 

Als er voldoende belangstelling is, zullen 
de Freonen fan ’t Damshûs een bestelling 
plaatsen. Dus, wilt u ook graag zo’n mooie 
Beetster vlag hebben, geef dat dan door 
aan Franke Kooijker via tel. 461221 of e-mail 
frankekooijker@gmail.com

Boartersdei: van uitstel komt helaas afstel
Met pijn in het hart heeft het Damshûs 
bestuur de uitgestelde Boartersdei van 
22 augustus a.s. helaas laten vervallen. 
Aangezien de regering heeft afgekondigd 
dat alle evenementen tot 1 september door 
de lockdown wegens het coronavirus niet 
door mogen gaan, komt ook de Boartersdei 
van 22 augustus definitief te vervallen. 
“We hopen dat we weer op jullie allen 
mogen rekenen met de Boartersdei 2021. 
De Boartersdei commissie, bestaande uit 
René van den Hoven, Gea Elzinga, Hanny 
Holtrop en Ans Feenstra, wil iedereen in 

ieder geval enorm bedanken voor de 
medewerking en inzet.” 

Nieuwe brugwachters
Teun en Atje de Grouw van de Swynswei 
zijn de nieuwe brugwachters van Nij Beets. 
Daarmee is er voor de passanten voortaan 
een aanspreekpunt en wordt de kans op 
vertraging fors teruggebracht.

  

Openluchtmuseum It Damshûs 1 Juni weer 
open.
Vanaf 1 juni gaat Openluchtmuseum it 
Damshûs in Nij Beets weer open voor het 
publiek. Wij zijn een Openluchtmuseum 
en kunnen u de nodige ruimte bieden, er 
liggen mooie ruime en brede wandelpaden 
over het terrein die deels ook rolstoelge-
schikt zijn. U kunt dus op u gemak een 
mooie rond wandeling over het museum 
terrein maken. Hiervoor is een looproute 
aangegeven zodat u elkaar niet passeert.
Alle huisjes, het café en de winkel, exposi-
tieruimten en de filmzaal zijn open.
Hiervoor geld dat er steeds 1 bezoeker per 
huisje naar binnen mag, in de filmzaal 
mogen steeds 6 bezoekers tegelijk naar 
de film kijken. Voor of na het bezoek kunt 
u dan ook nog rustig een kopje koffie of 
theedrinken in de ontvangstruimte van It 
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Damshûs. Voor een bezoek aan It Damshûs 
moet u reserveren en dat is anders dan dat 
u van ons gewend bent. Reserveren kan 
door een e-mail te sturen naar penning-
meester@damshus.nl. 
Ook is het mogelijk dat u van tevoren afre-
kent maar u mag ook bij aankomst gebruik 
maken van de pinautomaat bij de balie. 
Onze gastvrouwen/heren zijn er om u te 
verwelkomen.
Er wordt een maximum van 30 bezoekers 
per tijdvak aangehouden, zo kunnen wij u 
garanderen dat wij de regels en voorschrif-
ten tijdens de Corona periode goed kun-
nen hanteren.
Tot 1 september vinden er geen evenemen-
ten plaats zoals concerten en lezingen.
Wel gaan we ervan uit dat we na 1 
september het programma weer op kun-
nen pakken. Voor meer informatie kijkt u 
op de website van It Damshûs 
www.damshus.nl

Sudergemaal blijft gesloten.
Het museumgemaal Sudergemaal en de 
expositieruimte blijft voorlopig gesloten.
Wij hebben hier niet de mogelijkheid 
om de 1.5 meter die vereist is te kunnen 
garanderen. Alleen voor huishoudens is het 
mogelijk om op afspraak open te zijn of als 
onderdeel van een arrangement.
Ook hiervoor geldt voor meer informatie 
kijkt u op de website van It Damshûs 
www.damshus.nl

Boottochten.
Tot 1 september varen we niet met onze 
boten. Houd hiervoor ook de website in de 
gaten. www.damshus.nl
Wij hopen u snel weer in It Damshûs te 
mogen begroeten.

Overstappen of niet?
We denken allemaal wel eens, moeten we 
niet eens op een andere energieleverancier 
overstappen? Dat zal vast goedkoper zijn, 
dan wat we nu hebben. Maar is dat wel zo?
Vergelijken levert vaak een onoverzichte-
lijk geheel op. En de ene leverancier gooit 
met een tegoedbon en de andere geeft een 
eenmalige korting.
Maar allemaal zeggen ze dat ze goedkoper 
zijn dan de andere.
•  Energie van Ons maakt geen reclame en 
    geeft geen kadootjes weg. De prijs is de 
    reclame.
•  Energie van Ons ondersteunt de  
    gemeenschap.
Krigel geeft hier een vergelijking met 
andere leveranciers t.o.v. Energie van Ons
(Zie kader paginas 30-31)

Beachvolleybalvelden
Vanaf 1998 wordt er al gebeachvolleybald 
in Nij Beets. Heerke en Annie de Roos 
vierden hun 10-jarig jubileum als uitbaters 
van café de Hoek met de aanleg van een 
beachvolleybalveld naast de kroeg. Het 
was een gouden greep en veel mensen uit 
Nij Beets en omstreken kregen opeens een 
nieuwe hobby. Gevolg hiervan waren heel 
veel sportieve en gezellige avonden. Toen 
café de Hoek werd overgenomen door de 
huisartsenpraktijk werd er door de beach-
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Op	basis	van	3000	kWh	elektriciteit	en	1200	
kuub	gas		per	jaar 	 	 	 	 	 	

	 	Mei	2020 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	
Energie	
VanOns Va,enfall Essent Eneco

Greenchoic
e VandeBron

Gemiddelde	
andere	

	 Elektra	enkel 0,2197 0,228998
0,2070

3 0,20405 0,2205 0,21892
0,215899

6 	

	 Gas 0,7505 0,768193
0,7470

2 0,73021 0,7052 0,71626
0,733376

6 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Vastrecht	elektriciteit 	57	 	60	 	78	 	72	 	69	 	90	 	74	 	

	 Vastrecht	gas 	57	 	60	 	78	 	72	 	69	 	90	 	74	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Bedrag	per	jaar 	1.553	 	1.608	 	1.553	 	1.512	 	1.525	 	1.576	 	1.555	 	

	 Bedrag	per	maand €	129,44 €	134,01
€	

129,41 €	125,98 €	127,11 €	131,32 €	129,57 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Energie	VanOns	is €	4,31
per	jaar	goedkoper	dan	het	gemiddelde	van	Essent,	
Nuon	en	Eneco 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 Energie	VanOns	is €	0,36
per	maand	goedkoper	dan	het	gemiddelde	van	Essent,	
Nuon	en	Eneco 	 	 	

Op basis van 3000 khw elektriciteit en 1200 kuub gas per jaar

volleybalcommissie een nieuw veld op de 
Blauwe Kamp aangelegd. Het jaarlijkse 
toernooi werd steeds groter en drie jaar 
terug werd er nog een provisorisch veld bij 
gemaakt. De volleyballers van ODS (Over 
de Snelweg, combinatie van Nij Beets en 
Beetsterzwaag) zoeken de laatste twaalf 
jaar ook massaal het veld op zodra het 
seizoen in de zaal is afgelopen. Op zomerse 
avonden zijn er de laatste jaren soms wel 
zo’n twintig enthousiastelingen op de 
velden aanwezig. Volleybalvereniging ODS 
heeft daarom samen met de beachvolley-
balcommissie in dit voorjaar een aanvraag 
ingediend bij de gemeente Opsterland en 
de van Teyens Fundatie voor subsidie om 
de velden op te knappen. Martin Lage-

veen (zoon van Heine en Tjipkje) heeft 
hiervoor een mooi ontwerp gemaakt. Het 
is geslaagd, de gemeente gaf €1500 en de 
van Teyens Fundatie €6000. Loonbedrijf 
Lageveen heeft er één mooi groot zandbed 
van gemaakt, waardoor er nu twee velden 
naast elkaar kunnen liggen. De commis-
sie hoopt volgend jaar dit met een groot 
toernooi te kunnen vieren. En natuurlijk, 
met in achtneming van de nodige afstand 
kan er deze zomer ook worden gesport 
op de nieuwe velden. Met drie tegen drie, 
bijvoorbeeld, is dit prima te doen.

"Schijt je Rijk" verplaatst
Het veelbesproken evenement Schijt je Rijk 
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Onderstaande	tarieven	zijn	van	maart	2020	

																																																									

Beachvolleybalvelden	

	 	
Energie	van	
Ons

										
Essent

										
Va4enfall

													
Eneco

Green	
Choice

Duurzaamheidsscore 10 4,6 6,5 7,7 9,1

100%	Groene	energie	uit	
Nederland √ x x x x

Ondersteuning	
energiecoöperaGe √ x x x x

CO2-gecompenseerd	gas √ √ √ x √

Stroom	uit	Nederland √ √ x √ √

Elektriciteit 	 	 	 	 	

Enkeltarief	/	kWh €	0,05660 €	0,0569 €	0,0603 €	0,0485 						€	0,0460	

Normaaltarief	/	kWh €	0,06246 €	0,0635 €	0,0672 €	0,0538 €	0,0516

Daltarief	/	kWh €	0,05039 €	0,0515 €	0,0539 €	0,0425 €	0,0388

Vaste	leveringskosten	/
jaar

€	47,11
€	77,88 €	69,60 €	71,88 €	33,00

Gas 	 	 	 	 	 	

Gastarief	/	m3 €	0,2097 €	0,2231 €	0,2274 €	0,1998 €	0,3172

Vaste	leveringskosten	/	
jaar

€	47,11
€	77,88 €	69,60 €	71,88 €	33,00

*Bedragen	zijn	gebaseerd	op	de	groene	energiepakke4en	met	een	loopKjd	van	een	jaar	die	energieleveranciers	
aanbieden	op	de	website

*Bedragen	zijn	excl.	
transportkosten

	
	 	 	 	

Onderstaande tarieven zijn van maart 2020

is uitgesteld tot volgend jaar, zo laat het bestuur van 
toanielferiening Kliuwend Omheech weten. 
De nieuwe datum is nu vastgesteld op zaterdag 17 april 
2021. Plaats van handeling zal het land van de familie 
Van Linde aan Prikkewei 42 zijn. 
Uiteraard volgt later meer informatie in de Nijs Beetster. 
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Wilt u meer weten? 
Bezoek onze website op www.boarnsterhimstate.nl of bel op 0566-631294

Boarnsterhim State | Wjitteringswei 67 | 8495 JM | Aldeboarn

Wonen                Zorghotel                Dagverzorging                Maaltijdvoorziening

“Ouder worden hoeft geen zorg te zijn” 

’t Boerehiem
Vakantieappartementen

Zorgboerderij

www.boerehiemnijbeets.nl
boerehiem@outlook.com

 06 103 052 21

Lyts Boerehiem
Kinderopvang/buitenschoolse opvang/

peutergroep

www.lytsboerehiem.nl
info@lytsboerehiem.nl

06 830 093 60

Kanaalweisud 12 (12a), 9245 HD Nij Beets

BEETSTERZWAAG
Van Lyndenlaan 7  |  Tel. 0512 - 38 39 08

BOORNBERGUM
Westerbuorren 1  |  Tel. 0512 - 28 32 91

NIJ BEETS
Doarpsstrjitte 10  |  Tel. 0512 - 28 39 08

www.medifitweb.nl  |  info@medifitweb.nl
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Nieuws uit Doarpshûs ’t Trefpunt
Het seizoen voor 2019/2020 zit er voor het 
dorpshuis al weer op, door corona helaas 
eerder dan vooraf de bedoeling was. Toch 
kijken wij als bestuur terug op een ge-
slaagd seizoen waarbij weer leuke activi-
teiten konden worden georganiseerd in het 
trefpunt. Een geslaagd oud en nieuwfeest 
en het opstarten van het inloopcafé zijn 
leuke voorbeelden waarvan we hopen dat 
deze ook aankomend seizoen weer zullen 
worden georganiseerd.
Helaas zijn er ook een aantal activiteiten 
geannuleerd die we aankomend seizoen 
alsnog proberen te organiseren. Onder an-
dere hebben we de voorstelling “Noch ien 
Kear” van Teake van der Meer verschoven 
naar 10 oktober 2020. Ook zullen we probe-
ren vanaf september het inloopcafé weer 
op te starten, uiteraard afhankelijk van de 
dan geldende regels. Wij hopen jullie na de 
vakantieperiode hierover definitief te kun-
nen informeren. 
Ook willen we bij de start van het nieuwe 
seizoen een reservering- en tarievenlijst 
introduceren om het reserveren van een 
ruimte of het organiseren van een feestje/
activiteit makkelijker en overzichtelijker te 
maken.

Schaften
Zoals bij sommigen van jullie inmiddels 
al bekend is, hebben wij dit vaarseizoen 
weer brugwachters in Nij Beets. Met de 
gemeente hebben wij een overeenstem-
ming bereikt over de schaftmogelijkheden 
voor de brugwachter(s) in het trefpunt en 
samen met het Skûlhoal hebben we de 
vergaderruimte van het Skûlhoal omgeto-
verd tot “kantine” voor de brugwachter(s). 
Ook zullen hier regelmatig medewerker(s) 
van de gemeente gebruik van maken om te 
schaften. 

Helaas hebben we dit seizoen geen waardi-
ge afsluiting kunnen organiseren, maar via 
deze weg willen we toch alle vrijwilligers 
hartelijk danken voor hun inzet en hopen 
eenieder volgend seizoen weer terug te 
zien.

Vrijwilligers
’t Trefpunt is ook altijd op zoek naar 
nieuwe (extra) vrijwilligers, vele handen 
maken licht werk.
Als het het jou leuk lijkst om iets voor het 
Trefpunt en Nij Beets te kunnen 
betekenen, kun je altijd contant met ons 
opnemen. Specifiek zijn we op zoek naar 
“extra” gastvrouwen/mannen die struc-
tureel willen helpen en tuin man(nen)/
vrouw(en) voor het structureel onderhoud 
en het begeleiden van het groot onder-
houd 2x per jaar. 
Hopelijk tot aankomend seizoen en pret-
tige (coronavrije) zomer toegewenst.
Bestuur Doarpshûs ’t Trefpunt

Het zwembad gaat open!
Wij willen de vele dorpsbewoners bedan-
ken voor het grote draagvlak in het dorp 
om ons te helpen het dorpszwembad open 
te krijgen dit jaar. Wij hebben 50 opgaves 
voor vrijwilliger ontvangen. Op enkele lege 
plaatsen na, is het rooster voor de maan-
den juli en augustus rond. 
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Wanneer er nog dorpsbewoners zijn die 
zich aan willen melden om de lege plaat-
sen op te vullen of als reserve, dit kan via 
de mail deblauwekamp@gmail.com
Het zwembad gaat vanaf zaterdag 4 juli 
om 13.00 uur open voor abonnementhou-
ders. De openingstijden dit jaar zijn van 
13.00 uur – 17.00 uur tot en met 31 augus-
tus. Door alleen met abonnementen te 
werken is het gemakkelijker om de coro-
namaatregelen te handhaven en worden 
opstoppingen bij de entree zoveel mogelijk 
beperkt. In verband met de verplichting 
om een abonnement te kopen, zijn de prij-
zen enigszins aangepast. Het zou fijn zijn 
wanneer er veel abonnementen worden 
verkocht om het zwembad ook financieel 
te ondersteunen. 
Een gezinsabonnement bestaande uit 2 
volwassenen incl. 2 kinderen ≤ 16 jaar, kost 
dit jaar €75. Extra kind(eren) ≤ 16 jaar kost 
dit jaar €7,50 per kind. 
Een los abonnement kind(eren) ≤ 16 jaar 

kost dit jaar €30. 
Een los abonnement > 16 jaar kost dit jaar 
€35.

U kunt een abonnement bestellen via 
e-mailadres deblauwekamp@gmail.com. 
Hier graag bij vermelden om welk abonne-
ment het gaat en de namen plus geboorte-
datum vermelden. 
In de e-mail ook uw telefoonnummer, e-
mailadres en het totaalbedrag vermelden 
wat u overmaakt. U kunt dit totaalbedrag 
overmaken naar bankrekeningnummer 
NL16RABO0306457784 t.n.v. zwembad de 
Blauwe Kamp. Hierbij uw naam plus abon-
nement 2020 vermelden. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u bellen 
met Bindina Mulder, tel. 0615342731. Ook 
kunt u kijken op de website www.zwem-
badnijbeets.nl
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Jubileumboek KBS De Arke bezorgd
Het jubileumboek dat is samengesteld 
vanwege het 100-jarig bestaan van het 
christelijk basisonderwijs in ons dorp is de 
afgelopen weken bezorgd bij de bestellers. 
Het boek focust zich met name op de laat-
ste 25 jaar omdat bij het laatste jubileum-
feest al een uitgebreid boekwerk verscheen 
over de eerste 75 jaar. 
Plots blijkt er, vooral onder de ouderen, ook 
hier veel vraag naar. Het is dan ook niet 
ondenkbaar dat deze editie ook nog in een 
aantal nieuwe exemplaren wordt 
bijgedrukt. 

Aan het nieuwe jubileumboek is door 
een commissie, bestaande uit Marianne 
Elzinga, Koos Dijkshoorn en Mattie van 
Houten, een jaar lang hard gewerkt. Vele 

duizenden foto’s schoten door hun handen. 
Drukkerij Donkel & Donkel heeft het boek 
vormgegeven en gedrukt. Al 100 exempla-
ren zijn inmiddels bij de nieuwe eigenaren 
bezorgd. 
De eerste drie exemplaren werden over-
handigd aan de laatste drie directeuren: 
Jan Machiela, Pieter Nauta en Willem Jong-
sma. Die waren er bijzonder verguld mee. 
Even eerder was Jan al uitgebreid geïnter-
viewd door het Friesch Dagblad over zijn 
hoofdmeesterschap aan De Arke.
Wie ook nog een exemplaar van het 
jubileumboek wil bestellen kan een mail 
sturen naar: directeur@arke-nijbeets.nl . 
Bij 50 aanmeldingen of meer gaat het boek 
opnieuw ter perse.

Willem Jongsma, Pieter Nauta en Jan Machiela
                                                                     (foto: Bart Ledegang)
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                                  Van Plaatselijk Belang

  Genieten in Nij Beets

Op 1 juni zijn de maatregelen t.a.v. het coronavirus iets versoepeld. Wij zien weer blije 
mensen op het terras bij Café de Brêge zitten en ook It Damhûs mag gasten die gereserveerd 
hebben, begroeten. Je ziet weer vrijwilligers door het dorp fietsen met een doel. Ook de actie 
om het zwembad toch nog open te krijgen in de maanden juli en augustus is positief 
beantwoord door het dorp. U krijgt hierover informatie vanuit het bestuur van zwembad De 
Blauwe Kamp. Er is door bovenstaande weer meer mogelijk in de zomer in Nij Beets en wij 
vragen de inwoners van Nij Beets om hier gebruik van te maken: Breng eens een bezoek aan 
ons prachtige laagveenmuseum, pak een terrasje bij het café, eet een hapje bij Pier’s Hiem, 
loop eens binnen in de plaatselijke winkels, koop een abonnement voor het zwembad of pak 
gewoon de fiets en ontdek hoe mooi het is in en rondom Nij Beets. Kortom geniet samen van 
ons mooie dorp.

Op 15 mei lagen al vroeg de eerste vier boten voor de brug en tijdens het Hemelvaart- en het 
Pinksterweekend was het druk op het Polderhoofdkanaal. Door de brugwachter kan een 
ieder nu vlot door de handmatig geopende brug varen. Ja, er zijn nog wel enkele storingen 
in de Schouwstrasluis, maar deze worden veroorzaakt door haastige vaargasten die op de 
noodknop drukken. De sluis sluit niet meteen wanneer er een boot naar binnen vaart, het 
duurt even voordat de automatische bediening gaat werken en dat veroorzaakt stress bij 
haastige vaargasten. Dus ook hier geldt, geniet even van de mooie historische sluis en dan 
komt het goed.

Bouwbedrijf Mulder heeft aanlegringen geplaatst bij It Bjinstap en ook zijn er aanduidings-
bordjes op de wc- en douchedeuren geplaatst. Dit is mede mogelijk gemaakt door een enve-
lop met inhoud die wij kregen van de Watersportvereniging bij de opening van It Bjinstap. 
Wij verwachten dat de douches en wc’s vanaf 1 juli weer open mogen. En wij hopen dat vaar-
gasten die aan de steigers liggen, weer van het warme douchewater kunnen genieten. Het 
maaibeleid van de gemeente is veranderd. Er wordt meer gekozen voor biodiversiteit. Wan-
neer u denkt, wij willen toch graag onze berm (bijvoorbeeld langs het kanaal) netjes houden, 
pak het graag samen op en dit geldt natuurlijk ook voor het opruimen van zwerfvuil wat 
soms achteloos ergens wordt neergegooid. Dus erger u niet, maar help mee om iedereen te 
laten genieten van een schoon en netjes dorp.

Ondanks dat nog veel ondernemingen en verenigingen het moeilijk hebben, zien wij ook 
weer nieuwe initiatieven ontstaan en ondernemers die juist wel nieuwe bedrijvigheid 
opstarten in Nij Beets. Hier genieten wij als Plaatselijk Belang van. Wij wensen jullie allen 
een mooie zomer toe, blijf om elkaar denken en op elkaar passen en geniet van de vele mooie 
dingen in Nij Beets en haar prachtige omgeving.

                                  Van Plaatselijk Belang
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 De vrijwilligers van de Zonnebloem 
zetten zich in voor mensen met een fysieke 
beperking, ongeacht de leeftijd. 
Er worden uitstapjes georganiseerd of 
gezellige bijeenkomsten. 
De vrijwilligers benaderen de gasten 
persoonlijk om hen uit te nodigen voor de 
gezellige middag of het uitstapje, en halen 
en brengen zij de gasten mocht dit nodig 
zijn. 

Het jaar 2020 ging  goed van start. 
Voor het hele jaar waren er weer leuke 
uitjes en middagen gepland voor de gasten 
van de Zonnebloem.

Op 25 januari kwam de heer Visser 
enthousiaste verhalen vertellen over de 
vele reizen door Europa die hij, als 
reisleider/buschauffeur, had begeleid van 
o.a. OAD en de Jong Intra Vakanties. 
Dat was een gezellige middag in ’t Bynt.

In maart stonden de Piipegealtsje 
Sjongers uit Rottevalle op het programma. 
Dit moest helaas geannuleerd worden in 
verband met het corona-virus. 

We hadden toen nog hoop dat de 
bevrijdingsmaaltijd op 30 april wel door 
zou kunnen gaan. Maar ook dat moest 
helaas geannuleerd worden.

Zoals het er op dit moment uitziet 
kunnen we tot 1 september helaas niets  
meer organiseren.

Omdat we de gasten wilden laten weten 
dat er aan hen wordt gedacht, werden ze 
op 5 mei verrast met een mooie bos tulpen 
mede dankzij de Poeisz uit Boornbergum.
Hopelijk kunnen we in het najaar elkaar 
weer ontmoeten.

Mijn naam is Janneke Oosterloo en ben sinds kort vrijwilliger bij de 
Zonnebloem afdeling Boornbergum eo. Om het goede werk van 
de Zonnebloem wat meer bekendheid te geven, wil ik graag een 

verslag(je) van de georganiseerde activiteiten schrijven en dit in de 
dorpskranten publiceren. Op deze manier proberen we meer mensen 

uit de doelgroep te bereiken en bij te dragen dat ze niet in een 
(mogelijk) isolement terecht komen.
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Kettelen is een van 
de vele manieren 
waarmee je siera-
den maakt. Je doet 
dat door kralen aan 
elkaar te bevestigen 
met behulp van ket-
telstiften met een 
oogje waar je kralen 
aan rijgt. Zo maak je 
kettingen, armban-
den, hangers, etc. 
Ook tijdens vakan-
ties was het een van 
haar favoriete tijd-
verdrijven.

Haar voorliefde voor 
sieraden maken 
stopte daar niet. 
Creaties maken met polymeerklei was 
haar volgende stap. Hoewel het woord 
polymeerklei misschien bij sommigen een 
beeld oproept van ietwat nuffige tierlantij-
nen uit de jaren 80 van de vorige eeuw, is 
dat ondertussen toch echt wel veranderd. 
Polymeerklei (of fimo) is namelijk een mul-
titoepasbaar materiaal dat zich prima met 
allerlei andere materialen laat combineren. 
Jolanda heeft zich dan ook flink verdiept 
in de verschillende verwerkingsmethoden, 
zoals polymeerklei gecombineerd met alu-
minium. Dit geeft verrassende resultaten, 
vooral als je de klei verft zoals Jolanda doet.

Uiteindelijk was eigenlijk de tijd wel rijp 
voor meer verdieping van kennis en vaar-
digheden in de vorm van een cursus. In fe-
burari 2020 begon Jolanda met een cursus 
edelsmeden bij Jan Kerkstra in Heerenveen. 
Hier leerde zij meer over het ambacht. 

Hoewel de cursus 
bestond uit acht 
lessen, gooide 
ook hier het co-
ronavirus roet in 
het eten en werd 
de cursus on hold 
gezet.

Rond die tijd 
hoorde ze via de 
vriendin van haar 
schoonvader over 
een atelier in 
Leeuwarden waar 
een challenge 
werd georgani-
seerd onder de 
naam ‘sieraden in 
coronatijd’.  Kun-
stenaar Hennie 
Broers deed de 

oproep voor de challenge via haar nieuws-
brief. De deelnemers werden ingedeeld 
in twee groepen: ervaren en onervaren 
smeden, en iedere deelnemer mocht drie 
werken insturen. De challengde was om sie-
raden te maken van huis-, tuin- en keuken-
materiaal. Tsja, het was immers coronatijd, 
dus het leven speelde zich voornamelijk af 
in en om het huis, de tuin en de keuken. 
Jolanda ging aan de slag. Eerst trouwens 
voornamelijk in haar hoofd. Nogal afgeleid 
door al het nieuws over Covid-19 dwaalde 
ze wat door het huis en dacht na; een pro-
ces dat even wat tijd vergde. Het toeval wil 
dat de man van Jolanda nogal dol is op fiet-
sen. Nu iedereen toch thuis was, was er ook 
tijd om eens even wat aandacht aan deze 
hobby te besteden en de fiets eens goed 

Jolanda van der Woude en haar uit de hand gelopen hobby
Door: Gerrie Roorda

De interesse in sieraden en sieraden maken zat er bij Jolanda al van jongs af aan in. In 
plaats van buiten spelen en ravotten, hield zij zich vaak liever bezig met kralen uitzoeken, 
rijgen en kettelen. 

foto: Gerrie Roorda
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na te kijken. Dat bracht Jolanda ook op een 
idee. Iets met een rubberen binnenband, 
daar zat vast wel iets in. Het gedachtepro-
ces kreeg een richting. Ze ging daarna aan 
de slag met macaroni: ze plakte ongekookte 
macaroni met drie stukjes tegelijk aan el-
kaar, waarna ze het zwart verfde. Mooi, dat 
werkte. De macaroni werd op vierkante 
stukjes rubberen binnenband geplakt, en 
de stukjes binnenband werden vervolgens 
aan elkaar bevestigd met stukjes fietsket-
ting van nikkel. Als finishing touch maakte 
ze er ook nog bijpassende oorbellen van 
fietsketting bij. 

Maar er was 
natuurlijk nog 
meer te maken 
met alles wat 
je zoals in huis 
tegenkomt. 
Als je je ramen 
gaat wassen 

bijvoobeeld. Creatie nummer twee was ook 
een halsketting. De hanger maakte Jolanda 
van zeemleer met daarop satéprikkers in 
een aluminium vierkant. Het geheel werd 
bevestigd aan een stukje rubber van een 
binnenband en een veter. Maar ook een 
simpele koffiebeker van Starbucks inspi-
reerde om een halsketting van te maken. Ze 
brandde en schuurde het, waarna het werd 
geverfd. Jammer genoeg hield de verf niet 
perfect en ontstonden er blaren, maar het 
effect was wel heel mooi.

Terug naar de challenge. Hoewel Hennie 
de oproep via een nieuwsbrief deed en 
verwachtte dat alleen haar eigen cursisten 
zich zouden opgeven, ging de oproep on-
verwacht viraal en meldden zich deelne-
mers aan uit Sittard, Den Haag en andere 
plaatsen. In totaal waren er meer dan vijftig 
deelnemers De jury bestond uit drie per-
sonen uit de kunstscene, waaronder een 
kunstrecensent. Jolanda was de enige die 
het voor elkaar kreeg om met twee siera-
den tot de finale door te dringen, als dat 
geen mooie opsteker is. Haar fietshalsket-
ting eindigde op de 3e plaats en de oorhan-
gers op de 5e. En daarmee is het verhaal 
trouwens nog niet af, want tot slot worden 
de sieraden ook nog geëxposeerd. Het plan 
is om in augustus of september een eerste 
expositie van alle gemaakte sieraden te 
houden in De DOAS, een galerie en kweek-
vijver voor kunst in het centrum van Leeu-
warden. Deze expositie is voor de deelne-
mers en aanhang. Daarna gaan de sieraden 
nog naar een andere galerie in Leeuwarden 
waar ze voor iedereen te bezichtigen zullen 
zijn. Deze locatie is nog niet bekend. 

Mocht je meer willen zien van het werk 
van Jolanda, kijk dan op haar Instagram 
(jhsjewelry_) of etsy waar ze haar sieraden 
verkoopt.

foto: Gerrie Roorda

foto: Vincent Schiphorst
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Wist je dat… 
Het vaarseizoen weer los is gegaan? De 
eerste boot op vrijdag 15 mei door de brug 
voer? De brugwachter met z’n handen in 
de zakken de boel op z’n gemakkie over-
ziet?

Wist je dat… 
De terrasoverkapping bij de kantine de 
lucht in is gevlogen? De wind te sterk was 
voor de houten constructie? Het terras nu 
zelfs zonder versoepeling van de 
coronamaatregelen open is?

De helden van Blue Boys van weleer. Met hulp van Sietske Dijkstra konden de meeste 
blauwhemden worden geïdentificeerd: Geert Krist, Appie Huisman, Wieger de Vries, 
Jaap Hoekstra, Auke de Wagt, Geert Dan en Rus Rinzema. Jan v.d. Berg?, Klaas Schult-
ing, Sipke Boerstra, Gauke Veenstra en Theun v.d. Mei.

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

@kke Postma-van Dijk    1 juni 2020

Zou het kunnen… 

Zou het kunnen

dat deze tijd ons weer wat laat leren?

Zou het kunnen

dat we weer leren te onthaasten?

Zou het kunnen

dat we weer denken aan onze  
medemens?

Zou het kunnen

dat niets vanzelfsprekend is?

Zou het kunnen

dat we realiseren dat we allemaal  
gelijk zijn?

Zou het kunnen

dat De Liefde overwint?

Zou het kunnen

dat we het ook vast kunnen houden?

Zou het……..

Gezien in Nij Beets

Op de plek waar ooit de oude Adelskerk stond, in 
Oud-Beets, staat sinds kort deze poster die laat 
zien hoe de kerk er  uitzag.    
                       
      (foto Franke Kooijker)
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Vaste plek

Gelukkig heb ik een vast plekje in de Nijs 
Beetster. Je weet het tenslotte tegenwoor-
dig maar nooit. Voor je het weet moet dat 
ook opeens worden besproken. Dan bleken 
er meer geïnteresseerden om het laatste 
woord te hebben en was mijn pagina al 
volgeschreven door een ander.

Je bent tenslotte niet zeker van je plekje nu 
voor veel dingen moet worden ingeschre-
ven. Het vaste plekje aan de bar, het tafeltje 
in het restaurant of een bezoekje aan het 
Damshûs en zelfs de kerk staat niet zomaar 
voor iedereen open. Dat laatste voelt heel 
vreemd, want het gaat tegen het idee in 
dat iedereen welkom is in de kerk. Zo wordt 
het misschien niet altijd gevoeld, maar het 
is wel de bedoeling. Nu geldt ook daar een 
verplichting tot inschrijving en zijn er ook 
maar een beperkt aantal plekken beschik-
baar.

Je mist dan wel de spontaniteit die een  
belangrijk onderdeel is van het sociale leven 
van ons mensen en dus ook in Nij Beets. 

Bekend verhaal

Bij de nieuwe regeling voor de kerken en 
het opstellen van het gebruiksplan moest ik 
denken aan één van de bekendste verhalen 
over Jezus. Op een gegeven moment  
komen er ouders met hun kinderen en zij 
willen graag dat Jezus hen de handen  
oplegt om hen te zegenen. Dat zou nu niet 
eens mogen, maar toen was er niets op 
tegen. Hoewel de leerlingen van Jezus daar 
anders over denken. Jezus heeft het druk 
genoeg en de kinderen zijn in hun ogen niet 
zo belangrijk. Zij houden de mensen tegen, 
maar als Jezus dat ziet spreekt Hij hen erop 
aan. ‘Laat de kinderen tot Mij komen’, is 
wat Hij dan zegt. Iedereen is welkom wil Hij 
daarmee zeggen. Hij opent de armen voor  

 
 
 
 
 
 
 
 
deze kinderen en zegent hen. Een prachtig 
gebaar, waar helaas in de kerk niet altijd 
naar geleefd is, maar de boodschap is en 
blijft helder.

Vooruit kijken

Een actueel verhaal, juist omdat het nu zo 
anders gaat. Er is niet vanzelfsprekend plek 
voor iedereen, tenminste niet op plekken 
waar we anders wel konden samenkomen. 
Dat doet wat met ons en het raakt ons. Niet 
vreemd, omdat het zo tegen de gewone 
manier van doen ingaat. 

Toch zit er veel rek in de mensen en de 
samenleving. Niet bij iedereen en overal, 
maar de geschiedenis leert dat wij als men-
sen veel kracht hebben. Misschien  
halen we die kracht niet uit dezelfde  
dingen, voor mij is bijvoorbeeld het geloof 
heel belangrijk, maar dat geldt niet voor 
iedereen. Wat de bron van die kracht ook 
mag zijn, het is vooral van belang dat we 
elkaar kunnen vinden en helpen om nu door 
deze vreemde tijd heen te komen. 

Eerlijk gezegd wilde ik eigenlijk al niet meer 
over corona schrijven, maar dat is dus niet 
gelukt. Ik hoop wel dat we in het dorp de 
kracht en de rek hebben om na de zomer 
ook weer volop met andere dingen bezig te 
zijn.       

Ds. Jaap Vlasblom

Het laatste woord
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   Paulina Smids, juni 2020 

 

 Het levenstestament 
 

Sinds begin maart van dit jaar wordt ons leven gedicteerd door het 

corona virus, in de kranten en op televisie wordt over weinig anders 
meer gesproken.  

Vooral voor mensen op leeftijd kan dit een angstige en moeilijke 

tijd zijn. Nu wordt meer dan ooit duidelijk hoe kwetsbaar wij zijn. 
Zaken waar we liever niet over nadenken maar die wel van belang 
zijn. 
In de praktijk merken we dat mensen helaas vaak lang wachten 
met iets te regelen. Wanneer ouders bijvoorbeeld naar het 
verpleeghuis gaan en hun huis te koop wordt gezet, worden we 
vaak gebeld met de vraag wat er nog geregeld moet worden.  
Als ouders dan al dementerend zijn en niet in staat om een akte te 
ondertekenen, moet er met spoed bij de rechter een bewind worden 
aangevraagd. Dit gaat vaak minder snel dan gehoopt.  

Wanneer bijvoorbeeld het ouderlijk huis verkocht moet worden, 

kan middels een levenstestament een gevolmachtigde worden 
benoemd die namens de ouders de overdracht mag regelen en zo 
kan de gang naar de rechter worden voorkomen.  

Nog een belangrijke reden om nu alvast de zaken op orde te 

maken is de kans op financieel misbruik. 
Kwetsbare ouderen die financieel worden uitgekleed is schrijnend 
genoeg iets wat vaker voorkomt dan men denkt. Ouderen zijn vaak 
afhankelijk van anderen. De kans dat er misbruik wordt gemaakt 
van de situatie is aanwezig. Het beste wat mensen kunnen doen is 
nu al in actie komen en een levenstestament laten opstellen. 
Iemand die u volledig vertrouwt krijgt dan volmacht om namens u 
uw financiën te regelen op het moment dat het allemaal niet meer 
zo vlot gaat. 

Notaris Kooi kan een levenstestament voor u op maat maken. 

Maak gerust een afspraak voor een bespreking met haar om één en 
ander door te nemen. 

Folkertslân 68 
9244 ED  
Beetsterzwaag 
T 0512 38 24 15 
E info@notariskooi.nl 
I www.notariskooi.nl 
 
Openingstijden: 
 
Maandag tot en met  
donderdag van: 
08:30 tot 17:00 uur 
Vrijdag van: 
08:30 tot 16:00 uur 
 
Op afspraak: 
Woensdag- en 
donderdagavond 
open. 
 
 
Inloopspreekuur in 
de Bibliotheek aan 
het Lijteplein te 
Ureterp: 
Maandagmiddag 
van: 
13:30 tot 14:30 uur. 
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