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Het team van de Nijs Beetster is een werkgroep van Plaatselijk Belang
We hanteren de volgende regels met betrekking tot de kopij:
5. Anonieme stukken worden niet gepubliceerd,
1. Plaatsing van stukken houdt niet in dat de
redactie de daarin weergegeven zienswijze
onderschrijft.
2. De redactie is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de aangeleverde kopij.
3. De redactie behoudt zich het recht voor om de
toegezonden kopij aan te passen met behoud
van de strekking van het geschrevene.
4. Ook behoudt de redactie zich het recht
voor aangeleverde kopij niet te plaatsen als
deze kwetsend of grievend is of kan zijn. De
inzender zal hiervan op de hoogte gebracht
worden.

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

Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren
voor donderdag 3 oktober bij Tine

Een uitglijdertje maken tijdens het Dorpsfeest, terwijl zoveel dorpsgenoten toekijken.
Je moet maar durven...... (foto Bart Ledegang).
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Portugal
Deze zomer bezocht ik tijdens mijn vakantie
vrienden in Portugal. Ze zijn twintig jaar
geleden met een oud camperbusje door
Europa gereden op zoek naar een prettig
land om zich te vestigen. Gewoon ‘op ‘e dolle
roes.’ Uiteindelijk stapten ze uit bij een oude,
vervallen quinta (landgoed) in het dorpje
Acipreste aan de Costa da Prata. Die hebben
ze nu omgetoverd tot een paradijselijk onderkomen waarbij ze Nederlandse vakantiegangers verwelkomen in twee appartementen,
een Yurt, een rondavel of gewoon in een
tentje op het gazon. In die twintig jaar hebben ze ook een aardige kijk gekregen op ‘de
Portugees’. Dat komt omdat ze zich redelijk
hebben ondergedompeld in het dorpsleven.
Loek ging, om zijn Portugees op te krikken, bij
de Assessao. Zeg maar het Plaatselijk Belang
in Acipreste. Francine begeleidde dagelijks de
buurvrouw die in dienst was genomen voor
het schoonmaken van de appartementen. En
geregeld werden er klussers ingehuurd om
het landgoed verder te ontwikkelen. Soms
een verdwaalde Rus maar meestal Portugezen.
De Portugees is naast vriendelijk en behulpzaam ook erg op zichzelf en, naar landgenoten toe, wat minder toeschietelijk. Je komt bij
Portugezen niet snel over de vloer. Veel zaken
worden bij de deur afgehandeld. ‘Portugezen
bemoeien zich niet of nauwelijks met elkaar,’
concludeert vriend Loek. Misschien dat ook
de leegstand in de dorpen en steden niet
alleen economische oorzaken heeft, maar
misschien ook sociale.
Hoe anders was dat deze zomer in Nij Beets.
Rondreizend geboefte in en om ons dorp
bracht het beste in ons boven. De buurtapps
draaiden overuren en in elke wijk was men
alert op ongenode gasten bij buren of bij
zichzelf. Zo kreeg een familie aan de Geawei
bezoek van een zilverkleurige Ford Mondeo
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met drie mannen en twee vrouwen met
‘Oost-Europees uiterlijk’ die op zoek waren
naar een B&B. Ze gedroegen zich opdringerig
en agressief maar maakten snel rechtsomkeert. Even later werd de auto ook gesignaleerd op de Prikkewei. Zeer langzaam rijdend.
Op de Esk registreerde een camera twee
mannen op de oprit die aan de portieren van
de auto’s morrelden. Een andere camera aan
de Peppel filmde hoe midden in de nacht een
auto stopt en een bestuurder van de achterbank zes dode kippen haalt en deze over een
willekeurige (?) schutting smijt. Dat je het
bedenkt is één, maar dat het vervolgens doet
is nog opmerkelijker. En zo waren er nog wat
incidenten die ons dorp in beroering bracht.
En we letten zorgvuldig op elkaar en elkaars
bezit.
Eenzelfde saamhorigheid was zichtbaar (en
hoorbaar) in de wijken die druk bezig waren
met de buurtversiering. Het klinkt wat afgezaagd maar het drukke geklus wordt door
veel Beetsters elke keer weer als bijzondere
teambuildingsactiviteit gezien. En daar is het
de organisatie van het dorpsfeest natuurlijk
vooral om te doen. Dat alle buurtversiering
maandag met dezelfde teamgeest alweer
keurig was opgeruimd, past daar naadloos
in. Daar kunnen Portugezen ook nog wat
van leren, volgens vriend Loek. ‘Die ruimen
zelden hun rotzooi op en laten dat dan nog
liever door buitenlanders doen.’
Als redactie van de Nijs Beetster gaan wij ook
weer met een opgeruimd gemoed het nieuwe seizoen in. Met een nieuwe vormgever
namelijk Oege Kooijker. We zijn enorm blij
dat hij het stokje van Paul Roorda wil overnemen en dat we zo de Nijs Beetster voor alle
dorpsgenoten kunnen blijven maken.
Bart Ledegang

3

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

4

De Nijs Beetster 15 - 1

Fysiotherapeut Herman Pel trekt zijn handen af van Nij Beets
Door Bart Ledegang

Toen de verzoeken om zijn BIG-registratie en zijn CKR-registratie te verlengen weer op de deurmat vielen, hakte hij de knoop door: ‘Ik vroeg me zelf af: ga ik nog vijf jaar door? En toen was
het antwoord gauw gegeven. Nee.’ En zo verlaat fysiotherapeut Herman Pel op 1 januari na 38
jaar Nij Beets. ‘De familie heeft er wel vrede mee. En ik zelf ook.’

Waarom begon de jonge, pas
afgestudeerde fysiotherapeut
zijn werkzaamheden nou in zo’n
klein, slaperig veendorp? Die
vraag zal hem in 1981 ongetwijfeld vaak gesteld zijn. Gelukkig
had de jonge Pel een zeer plausibel antwoord. ‘Ik studeerde in
1977 af en kon op mijn stageadres
in Drachten blijven werken. Mijn
vrouw studeerde toen weer en
we kregen ons eerste kindje. Die
wilden we samen opvoeden,
hadden we besloten.’ Boog de
werkgever eerst nog wat mee,
toen Hermans echtgenote was
afgestudeerd verwachtte hij de jonge Herman
weer fulltime op de zaak. ‘Want parttime
werken was toen erg ongewoon,’ zegt Herman
(64). ‘Dus besloot ik voor mezelf te beginnen.
Mijn vrouw en ik wilden allebei een halve
baan hebben, dus ik moest een niet al te grote
plaats hebben anders zou ik het niet aan kunnen. Een collega tipte me dat men in Nij Beets
iemand zocht. Dát was mooi te doen vanuit
Drachten. Ik belde naar dokter Schram en die
was meteen enthousiast.’
Werkruimte
Ietwat gespannen verschijnt hij later voor het
Groene Kruisbestuur maar die ballotage doorstaat Herman glansrijk. Hij somt de bestuursleden uit die tijd zo op: Zuster Groen, Rollema,
Geert en Arjen Dijkstra, mevrouw Poortman.
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Herman Pel: ‘Geen afscheidsfeestje.
Gewoon de deur achter me dicht doen...’
		
(foto Bart Ledegang).

En aldus begint hij op 1 mei 1981 Pel Fysiotherapie. Met één patiënt, die hij uit Drachten
meeneemt. De dokterskamer van het Groene
Kruisgebouw is zijn praktijk. ‘Aan het eind van
de werkdag moest ik al het materiaal weer
achter een gordijn zetten, want het bureau
van de dokter moest weer gewoon op zijn plek
staan voor de volgende dag, voor het peuter/
kleuterbureau’ lacht Herman. Al gauw neemt
de klandizie toe. Maar als de familie Dijkstra
er komt wonen en later ook Janny en Guus
er hun intrek nemen, is er voor fysiotherapie
geen ruimte meer. ‘Tja, dan is het 2003 en
vind dan maar eens wat,’ mijmert Herman. ‘Ik
wilde persé in het dorp blijven. Voor de oudere
5

www.mulderbouwbedrijf.nlinfo@mulderbouwbedrijf.nl

Voor al uw agrarische werkzaamheden
grondwerk & kraanverhuur
OONBEDRIJF

AGEVEEN

Swynswei 32
9245 HG Nij Beets
www.loonbedrijflageveen.nl

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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mensen moest ik bereikbaar zijn. Dan komen
Martien en Carolien Piet op de valreep. Achter
hun huis aan de Prikkewei 57 is wel ruimte.
Herman: ‘Het bleek een groot grijs betonnen
blok. Dit was de werkplaats van Harm Poortman geweest, de gereedschapsspecialist waar
geen ‘nee’ te koop was. Later zijn het ook nog
paardenboxen geweest en zo zag het er ook
uit. De ruimte was echter mooi en Martien
heeft alles verbouwd en aangelegd zodat ik
erin kon. En daar heb ik tot de dag van vandaag tot volle tevredenheid gezeten.’
Welvaartsklachten
Fysiek is de mens niet veranderd in die 43 jaar.
Dat durft Herman wel te stellen. ‘Maar het vak
fysiotherapie wel. Ik begon ooit met werken
op 20 minuten schema’s. Drie mensen per uur
behandelde ik dan en dan moest ik tussendoor
aan de overkant nog een apparaat aanzetten.
Mijn koffiepauze schoot er steevast bij in. Ik
dacht: dat wil ik in mijn eigen praktijk niet.
Dus heb ik altijd op half uur-basis gewerkt en
soms is dat nog tekort.’ Verder speelt uiteraard de tijdsgeest een rol. Rugklachten zijn er
natuurlijk altijd maar het zware fysieke werk
van vroeger bestaat nauwelijks nog. ‘Mensen
liepen vaak krom’ vertelt Herman. ‘Je liep in
die houding om de pijn te vermijden. Boertjes
liepen daarom vaak voorover. Nu niet meer
gelukkig. Ook de komst van de sportcentra
heeft ervoor gezorgd dat mensen steeds fitter
zijn geworden.’ Daar komen echter wel nieuwe
klachten voor terug: muisarmen, veegduimen.
Welvaartsklachten. De fysiotherapeut: ‘Tegenwoordig zitten we meer dan vroeger waardoor
je weer rugklachten krijgt om dat je te passief
bent. Je rugspieren worden slapper. Kreeg je
vroeger rugklachten van teveel spanning op de
spieren, nu is dat soms door te weinig bewegen.’ Niet voor niets luidt het motto op zijn
visitekaartje ook: ‘Leven is bewegen’.

Wijzer
Hoeveel mensen hij door de handen heeft
gehad, kan Herman niet meer achterhalen.
Maar het zijn er velen geweest. Ze werden
vaak doorverwezen door de vier huisartsen
waarmee hij heeft samen gewerkt: dokter
Schram, Oepke Haagsma, Lex van Waning Bolt
en Peter Stadt. Tegenwoordig is de fysiotherapeut direct toegankelijk. ‘Ik had er een prima
baan aan. Alleen is het nu wel moeilijk om hier
opvolging voor te krijgen. Het zou mooi zijn
als dit interview wellicht een jonge fysiotherapeut voor Nij Beets oplevert.’ De goedlachse
Pel weet nog niet wat hij in zijn vrije tijd gaat
doen. ‘Ik ben begonnen aan een cursus zonnewijzerkunde. Thuis heb ik een muur waar
ik altijd nog een zonnewijzer op wil hebben.
Maar hoe doe ik dat? De materie is best pittig
dus daar ben ik maar even mee gestopt. Pak
ik later wel weer op. En in het huis en de tuin
moet van alles gebeuren. Ook hebben we twee
prachtige kleinkinderen waar we op passen.
Nooit gedacht dat ik dat zó leuk zou vinden.
Gewaardeerd voelt Herman zich wel, maar een
feestelijk afscheid, dat zit niet zo in zijn aard.
‘Ik ben hier in stilte gekomen en vertrek weer
met stille trom. Geen borrel. Ik trek gewoon de
deur achter me dicht en dat is het. Toch wil hij
nog even het woord tot zijn klanten richten:
‘Nij Beets en De Veenhoop met z’n inwoners
zijn voor altijd in mijn hart opgenomen. Ik zal
met warme gevoelens aan deze tijd terugdenken in mijn verdere leven. Vanaf deze plek
wil ik eenieder bedanken voor het gestelde
vertrouwen. Het ga jullie allemaal goed, in
goede gezondheid!’

.(foto Bart Ledegang)
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Siska en Hans Thierry:

‘Met een mooi bestuur en veel hulp houden we het zwembad in bedrijf’
Door Hester Dijkstra

‘Zonder Siska en Hans geen zwembad’ kreeg de redactie van de NijsBeetster op de mail van
een tipgever. ‘Bist wol oan it goeie adres? Sa bysûnder fiel ik my net!’, was Siska’s reactie. We
praten met het echtpaar Thierry over ‘nut, nocht en toekomst’ van zwembad De Blauwe
Kamp.
Je staat er niet altijd bij stil, maar wat is het
bijzonder dat we in een klein dorp als Nij
Beets een openluchtzwembad overeind kunnen houden. Dat vraagt veel van een groot
aantal vrijwilligers. Siska en Hans Thierry
zijn daar twee van en bepaald niet de minst
aktieve. Siska (47) is bestuurslid en Hans
(51) is voor broodnodige ‘hand- en spandiensten’. ‘It is mar goed dat hy der ek foar
fielt’, weet Siska, ‘dat wurket foar my in stik
nofliker!’ En, wat voor haar heel belangrijk
is: ‘Wy ha in moai bestjoer en wy ferdiele de
taken sa goed mooglik’. Het bestuur van De
Blauwe Kamp bestaat momenteel uit: Shirley
Landmeter, Durk Feenstra, Bindina Mulder,
Marco van Houten, Siska Thierry en Leon van
Kesteren.
Toezicht
Het zwembad heeft een goed seizoen gedraaid. Weliswaar met wat minder bezoekers
dan vorig jaar, maar wel met een groeiend
aantal uit omliggende dorpen. Hoeveel precies weten Hans en Siska nog niet, maar in de
volgende NijsBeetster volgt een cijferlijstje
over het toeristisch zomerseizoen. Het succes
van De Blauwe Kamp hangt nauw samen
met de beschikbaarheid van vrijwilligers. Eén
woensdagmiddag is het bad dicht gebleven
omdat er niemand was voor de kassa en
het winkeltje. ‘Dat is zo jammer!’, zegt Siska.
Maar het is de consequentie van roosters die
ze, ondanks alle moeite, niet rond kunnen
krijgen. Siska, die werkzaam is bij Talant en
de Thuiszorg, houdt zich als bestuurslid bezig
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met de personele kant van het zwembad en
dan vooral met het betaalde toezicht. ‘Wy
hiene dit jier twa hiele leuke badmeesters,
mar se mochten noch gjin swimlessen jaan.
Dat wolle wy graach wer oanbiede kinne,
want mei it kanaal sa tichtby moatte bern
it swimmen leare, it moat fertroud wêze!’
Ook al betaalt De Blauwe Kamp ‘gjin dikke
leanen’, het toezicht blijft een fikse kostenpost. Vrijwilligers mogen wel toezicht
houden mits ze een cursus volgen en jaarlijks
bijgeschoold worden. ‘Dat is ek net om’e
nocht’. Dus voorlopig zal Siska in het voorjaar
nog wel ‘stad, land en collega’s’ bellen om
voldoende toezicht aan te kunnen stellen.
Klussen en acties
Hans is werkzaam voor AB Vakwerk en van
vele markten thuis. Samen met nog enkele actieve Beetsters heeft hij in het vorig
winterseizoen het snoeiwerk aangepakt,
waarbij vooral de grote bomen zijn verwijderd en het overige groen is ingekort. ‘Dan
binne jo wiis mei minsken dy’t byspringe
lykas Eize mei de verrijker en Lageveen mei
it grutte ark’. Met genoegen ziet Hans nu
alles weer uitlopen en ‘smûk’ worden. Hij
herinnert zich ook hoe ze zeven mensen
sterk het grote bad in de verf hebben gezet.
En dan die jaarlijkse acties….. Siska en Hans
weten alles van potgrond en oliebollen en ze
hebben aan hun lijf ervaren dat met zakken
potgrond sjouwen geen dagelijks werk is:
‘Dêr ha je lang wille fan’. Naast deze acties
doet de Blauwe Kamp mee aan de financiële
9

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
www.friesewouden.nl
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stimulansen van bijvoorbeeld de Rabobank
en een supermarktketen. Bovendien worden
voor sommige klussen fondsen aangeschreven. ‘Ik tink wol gauris ‘dat kinne wy sels wol
dwaan’ mar jo kinne net alles fan frijwilligers
freegje. Dan wurdt it tefolle en slagget it
net om De Blauwe Kamp oerein te hâlden.
Fondsen en jild-aksjes binne de krinten yn’e
brij!’, zegt Siska. Hans voegt daar de lokale
ondernemers nog aan toe: ‘Wat geweldich
dat se sa aktyf sponsorje’.
Toekomst
Het actieve zwembadbestuur kan zomers
weliswaar nog meer vrijwilligers gebruiken, maar mist bovenal een voorzitter. ‘Elk
bestjoerslid docht syn part, mar wy misse
noch ien dy’t it gehiel en de struktuur fan

it fergaderjen yn’e gaten hâldt’, zegt Siska.
Het gevarieerde zomerprogramma komt wel
rond, de storingen worden wel opgelost en
er is redelijk zicht op het onderhoud, maar
een goede voorzitter die de lijnen mee uitzet
om ook voor de toekomst het zwembad in
bedrijf te houden, is heel welkom en kan zich
melden bij het bestuur!
Voor het komende winterseizoen staat onder
meer een nieuwe grasmat op het programma en dan is ook de grote glijbaan aan een
onderhoudsbeurt toe. Ondertussen raakt de
machinekamer verouderd en zou het bestuur
nog wel meer energie willen besparen. Hans
en Siska en al die andere actieve vrijwilligers
kunnen dus nog even vooruit.

Hans en Siska: ‘Om een bestuurslid met vergadervingers zitten we nog te springen.’
(foto: Wobbe de Vries)
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GARAGE J.R. PAULUSMA
NIJEWEI 59
BOORNBERGUM
0512 - 381626
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
8:00 tot 17:00

voor een nieuwe of gebruikte auto
onderhoud
reparatie
APK keuringen

Uw uitvaartverzorger voor De Laatste Eer in Nij Beets

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

Behandeling volgens afspraak.
Vrije toegankelijkheid( dus zonder
verwijzing van de huisarts).

Openingstijden:
Op ochtend :
ma. t/m vrij. 8.00 -12.30 uur
Op middag:
woensdag 14.00-18.00 uur
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Dorpsfeest was feest voor iedereen
Door Bart Ledegang en Elisabeth Mulder

Het leek wel alsof er meer dan ooit naar het dorpsfeest in de eerste week van september was
uitgekeken. Voorbereidingen in de buurten en straten waren maanden voor het feest al in alle
hevigheid losgebarsten en datzelfde kon gezegd worden van de organisatie en de vele vrijwilligers. Het resulteerde in een doldwaze week waarin er voor alle leeftijdsgroepen wat wils was.
Op woensdag 4 september
was de buurtversiering in
alle straten geïnstalleerd
en stonden de erepoorten
in volle glorie te shinen of
te wapperen. In de avond
barstte het geweld meteen
los met een pubquiz die,
de vorige editie indachtig,
op veel belangstelling kon
rekenen. Liefst 49 (!) teams
deden mee. Peer Jochems
praatte het geheel aan elkaar en toen de stofwolken om half elf waren
opgetrokken bleken er twee gedeelde eerste
plaatsen te zijn: de Tûke Tokkies-vriendenploeg en de Populier. Een schattingsvraag
over de exacte omtrek van het dorp bracht
de Tokkies de overwinninig. Zij wonnen een
cadeaubon van Bol.com. De Populier tijgt 22
september voor een palingrokerij met drank
en versnaperingen naar sponsor Pier’s Hiem.
Een dag later werden de senioren onder handen genomen. Op de oergezellige 50+ochtend kwamen bijna 50 belangstellenden
om oudhollandse spelletjes te spelen onder
de hypnotiserende accordeonklanken van
Willem Zijlstra. Wieger Tolsma ging er met
de eerste prijs vandoor, de tweede prijs was
voor Jappie Ruiter en Tjitske van der Kooij
werd derde.
In de middag stond de mini-playbackshow
gepland, maar deze bleek met 3 deelnemers
wel heel erg mini. Afgelast. De Bingo bracht
’s avonds bijna het hele dorp op de been.
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Als dat maar goed gaat... (Outdoor Games)
(foto: Dorpsfeest)

Even voor achten waren de wegen in het
dorp bezaaid met fietsers en wandelaars die
allemaal maar één doel hadden: Bingo! Al
hun verbetenheid ten spijt was het de jonge
Jilke Mulder (zal hij al twaalf zijn?) die er met
de hoofdprijs vandoor ging: een copieus
zes gangen diner inclusief overnachting &
ontbijt bij Restaurant de Molenaar van onze
dorpsgenoot Martin Kooijker. Wie zal hij mee
nemen?
Vrijdag was het de beurt aan de schooljeugd.
Maar liefst 95 kinderen van de onderbouw
streken neer in de tent voor de Sowieshow
en hebben erg genoten van de show van Professor Propkop en Clown Bogus vol liedjes,
humor en spectaculaire goocheltrucs.
De wat potiger bovenbouw kon zich storten op de Outdoor Games die door Copini
Buitensport uit Leeuwarden perfect verzorgd
waren. De begeleiding van de soms pittige
onderdelen zoals survivalklimnet,
13

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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bouwbanen en kickbikes was bij hen in
vertrouwde handen. En gelukkig waren de
weergoden die middag genadig en begon
het pas na afloop te regenen.
Omdat de Playbackshow voor volwassenen
eveneens was afgelast, was het de taak aan
DJ Maarten en Jelle B om de vrijdag toch in
stijl af te sluiten. Gelukkig, dat lukte.
Met of zonder kater, meldden tal van buurtteams zich de volgende dag voor de buurtbattle. De Spultsjescommissie had weer
een groot strijdveld vol actieve spellen en
denkspellen bedacht en vanaf het begin
kletsten de teams er met gestrekt been in. De
eerste prijs ging naar het team van de Kastanjeleane, de DN-wei West werd tweede en
de Wetterspetters waren goed voor de derde
prijs.Tot diep in de nacht kon er daarna met
licht rozige wangetjes worden meegedeind
op de 200 hits die coverband Exposure als
een geweersalvo op het publiek afvuurde.
Muziek voerde ook de boventoon in de Tentdienst op zondagmorgen. Tussen de weeë
bierlucht van de voorgaande avond danste
dominee Vlasblom met een team gelegenheidsdansers op Joodse Klezmermuziek van
Samoosara. Ook Euterpe uit Beetsterzwaag
speelde vrolijk mee.
Rond de klok van
twaalf blies iedereen
de aftocht om in de
tent plaats te maken
voor het matinee. Met
een prachtige gig van
drie jonge Beetster
rockstars: Peke, Bas en
Kaey werd de tent al
opgewarmd waardoor het voor Melody
slechts een intikkertje
was om de feestweek
waardig af te sluiten.

Tevens werd de uitslag van de buurtversiering bekendgemaakt. Geldprijzen van 25, 50
en 75 euro wachtten de top 3. Grote winnaar
bleek de Swynswei met haar thema duurzaamheid. De jury vond de versiering divers
en verrassend en alle facetten van duurzaamheid kwamen erin voor. Tweede prijs
was voor Froskepôle met ‘Heel Froskepôle
bakt’ (er was overigens ook een Gietersewei
bakt...) en de derde prijs ging naar Tolhekbuurt met ‘Plastic Soep.’

De organisatie bedankt iedereen voor zijn
medewerking, steun en opkomst en voor een
prachtig verlopen Dorpsfeest 2019. Fijn dat er
zoveel mensen meededen voor en achter de
schermen. Zonder vrijwilligers en sponsoren
was het zeker niet gelukt. En de collecte niet
te vergeten, deze heeft € 3345,95 opgeleverd!
Al met al dus een geslaagd dorpsfeest. Foto’s
en video’s zijn te bewonderen op facebookpagina: www.facebook.com/dorpsfeestnijbeets.

De Tûke Tokkies klinkt wat pretentieus. Maar ze bleken écht slim (pubquiz)
(foto: Dorpsfeest)
De Nijs Beetster 15 - 1
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Praten en mijmeren op Stoppeldei
Door Pieter Nauta

Klaas de Jong van de Ripen heeft met zijn zonen drie oude Hanomag trekkers uit hun grote
verzameling weer rijklaar gekregen voor de Stoppeldei. Hij staat trots over de motoren en de
trekkracht van deze degelijke Duitse trekkers te praten. Praten dat is één van de hoofdingrediënten op Stoppeldei 2019. Het is een dag van ontmoeten en eindeloos praten over de oude
landbouwwerktuigen en de mooie tijd van vroeger.
grote werkpaarden naar de
oogstmarkt. Een zeer geliefde
kraam is die van Gjalt de Groot.
Gjalt verkoopt gerookte paling en tijdens het verkopen
vertelt hij over de boeken die
hij schrijft. Hij is nu bezig met
een boek over het honderdjarig
bestaan van aaisikersklub De
Ald Hij uit Dearsum. Marjan
Jacobi uit De Veenhoop staat
dit jaar voor de eerste keer op
de markt. Zij maakt prachtige
natuurfoto’s en verkoopt deze
op canvas. Vooral de foto’s van
het Polderhoofdkanaal met een
ondergaande zon, worden snel
Praten over Hanomags is bijna nog leuker dan erin rijden.
(foto: Pieter Nauta) verkocht. Wytse de Haan zit
een kraampje verder mensen
warm te maken om Freon van It Damshûs te
Ruim 600 betalende bezoekers genieten
worden. Ze krijgen, wanneer ze lid worden,
zaterdag 31 augustus van paarden en een
een gratis kalender en mogen uit de pot
stoomtrekker die voor de ploeg het land
met ulevellen snoepen. De negentigjarige
omkeren, mannen die met de zeis aan het
Ruurdtje de Vries komt even kijken of de
maaien zijn en een door stoom aangedrevrouwen van de Nierstichting goede zaken
ven houtzaag. Dit werken op het land met
doen en Cees Haan van ‘t Boerehiem prode oude machines is kenmerkend voor
Stoppeldei. Ouders kunnen zo hun kinderen beert zo veel mogelijk kalebassen te verkopen. Krijgen de bezoekers trek, dan is er
laten zien hoe het landwerk in hun jeugd
ambachtelijk ijs te koop en Bjinze Brandinga
ging. Er worden veel sterke verhalen verteld
bakt aan de lopende band hamburgers.
en ook wordt er zo nu en dan een kind op
een oude trekker getild, waar heit of pake
Om vier uur hoor je de eerste motors van
vroeger mee op het land werkte. Ook de
de oude trekkers ploffen. De boeren moeten
twee platte karren vol met melkbussen van
terug naar hun koeien. Om vijf uur zijn de
30 liter zorgen voor stoere verhalen. Van de
meeste bezoekers ook naar huis en kunnen
ronkende trekkers loop je langs een paar
16
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Pieter van Houten, Alex en Erwin Groen
en de vele vrijwilligers terugkijken op
een zonnige en
geslaagde Stoppeldei.

De broers Groen zijn de immer actieve initiatiefnemers van Stoppeldei
(foto: Pieter Nauta)

De Nijs Beetster 15 - 1

17

Nijs Beetster Nijs
De 50+ middagen stoppen op 1 december
Het einde van de middagen voor 50-plussers in Nij Beets is in zicht. Vorig jaar hebben we deze middagen via een mailing nog
eens extra onder de aandacht gebracht.
Hierin hebben we toen aangekondigd dat
de voortgang van deze middagen in gevaar
kwam vanwege de geringe belangstelling.
Dit heeft geen resultaat opgeleverd, het
bezoekersaantal is weer gedaald. Vanwege
de geringe belangstelling is het dan ook
niet meer haalbaar deze middagen te organiseren en heeft het bestuur besloten om
met ingang van 1 december te stoppen met
de organisatie van deze middagen.
In Beetsterzwaag en Gorredijk worden
ook deze middagen georganiseerd, u bent
hier van harte welkom. In Gorredijk is elke
dinsdagmiddag ouderensoos van 14.00 tot
16.15 uur. Ook het Nut in Gorredijk organiseert leuke middagen, op bladzij 21 van
het programma van de Skâns staan alle
activiteiten vermeld.

Wij bedanken alle donateurs hartelijk voor
hun financiële bijdrage en het bezoeken van
de 50 + middagen al die jaren.

Vriendelijke groeten,
Annie Bergsma, Lies Bootsma, Wietske
Vinke en Sia v.d. Honing

Visceral Class bij Acupunctuur Bertha
Elzinga
Sinds de start van haar eigen acupunctuurpraktijk aan de Krûme Swynswei blijft
Bertha zich scholen en kiest ze nieuwe methoden. Afgelopen maanden volgde ze een
wel heel bijzondere reeks cursussen. Die in
Visceral Class. ‘Visceral betekent weefsel.
Naast yin stromingen, yang bewegingen,
zijn er ook diverse soorten weefsels. Vetweefsel, maar ook orgaanweefsels (zoals:
hart, nier, longen, galblaas, milt, verschillende delen van de darm, lever en de maag,
maar ook blaas, prostaat en baarmoeder),
verder nog buik- en bekkenvliezen, botstructuren en tussenliggende ruimtes,’
vertelt ze. ‘We leren voelen naar de weefsels van het lichaam. Alles in het lichaam
beweegt, wij zijn immers ook continue in
beweging. We herkennen dit onder andere
aan ons ademen, de hartslag pompt het
bloed rond, urine en ontlasting worden
afgevoerd. Ook de organen kennen een beweging, elk in hun eigen ritme en ruimte.’
‘Nog specifieker kan ik nu voelen waar
een stagnatie kan zitten. Een naald kan ik
nu nog gerichter zetten en meteen checken of die het gewenste resultaat geeft.
Daarnaast kan ik naast de geplaatste
naalden die het systeem weer beter laten
functioneren, ondersteuning geven met
mijn handen aan specifieke structuren. Als
extra, naast de naalden. Door technieken
en de juiste plek opsporen van hiaten in
het lichaam, helpt dit (oude) stagnaties
oplossen.
Deze cursussen sluiten heel mooi aan bij
de stijl van acupunctuur die ik beoefen:
Engaging Vitality. Deze stijl is voornamelijk

18

De Nijs Beetster 15 - 1

Nijs Beetster Nijs
gericht op het openen, laten doorstromen
van stagnaties in het lichaam. Wanneer
alles vrij kan bewegen en doorstromen,
kan een mens functioneren. Wanneer er
(niet zichtbare) obstructies ontstaan in
het lichaam, ontstaat er pijn en ongemak.
Het functioneren wordt nu belemmerd. De
klachten die nu worden opgemerkt kunnen
zich overal in het lichaam en emotioneel
uiten. Met de kennis als acupuncturist,
aangevuld met kennis uit de cursussen van
Engaging Vitality (waar belangrijke onderdelen uit osteopathie wordt geleerd) en nu
ook kennis over de visceraal therapie, kan
ik gerichter acupunctuur op maat aanbieden.
Ik vind het mooi te ontdekken dat het
lichaam zelf goed aangeeft waar en hoe
acupunctuur toegepast dient te worden.
De stagnatie laat zich voelen door de
visceraal therapie/osteopathie, ik kan het
opsporen via voelen met mijn handen.
Heb ik het juiste punt gevonden wat ik
kan prikken, pas dan prik ik de naald. Met
meerdere stagnaties kunnen meerdere
punten actief zijn, maar vaak is er maar
één die dan meerdere stagnaties oplost.
Op die manier hoef ik maar circa 3 naaldjes
per behandeling te prikken om het herstel
van het lichaam en geest (emoties) te herstellen. Na een aantal behandelingen (per
persoon verschillend) neemt het lichaam
de balans weer over.

Circustheater De Ripen:
‘Zag je wat voor podiumbeest ik was?’
Een gezamenlijk idee van Zorgboerderij De
Ripen en Stichting De Ripen groeide uit tot
een theaterproject met zes voorstellingen,
twintig acteurs en actrices (het merendeel met een beperking), met tientallen
vrijwilligers en meer dan 500 bezoekers.
Het gebeurde in de laatste week van juni
en de eerste week van juli. In het weiland
achter de boerderij stond twee weken lang
een grote oranje-witte tent, vrolijk aangekleed met kleurige banen stof, honderden
vlaggetjes en prachtige collages van viltlapjes, die door de hulpboeren zelf waren
gemaakt.
Sfeer
Het feestje begon al bij de binnenkomst op
het erf van Zorgboerderij De Ripen. Rode
klaprozen, blauwe korenbloemen en veelkleurige duizendschoon bij de ingang van
het sfeervolle erf verwelkomden de bezoekers. In de struiken en op de heg hingen zebra’s en leeuwenkoppen. Buurman Wolter
had z’n weiland beschikbaar gesteld voor
het parkeren, het weiland van buurman
Zwaagstra kon gebruikt worden voor aanen afvoer en zo nodig voor noodvervoer.
Het zag er allemaal piekfijn uit en de sfeer,
de muziek, het drankje en de gesprekken
op en rond het terras vormden een passende inleiding op het moment waarop
regisseur Rudi Stuve de gasten meenam
naar de voorstelling.
Voorstelling
De zes voorstellingen werden een unieke
belevenis voor publiek en deelnemers. Het
waren prachtige avonden waarover op het
terras van de zorgboerderij nog lang
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Transparant werken met goede samenwerking van
scholen en andere vormen van zorgverlening zijn
voor mij de sleutel tot succes bij het behandelen
van logopedische problemen van “jong en oud”.

OMFT (Logopedie & tandheelkunde) | Slikken
| Spraak | Adem | Stem | Taal | Auditieve
verwerking | Lees- & spellingsproblemen |
Dyslexie (Onderzoek & Behandeling)
Mw. J. Kuper-Gjaltema
Praktijkadressen:
Mr. C.J. Trompstraat 35a, 8561 BA Balk
Dorpsstraat 10, 9245 HP Nij Beets
Telefoonnummer: 06 42 119970

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

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

E: info@bouwdiensten.nl
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nagepraat. Circus De Ripen bood sketches,
muziek, een dierenact, clownesk optreden,
een ludiek vlogverhaal op film waarin het
syndroom van Clown werd geïntroduceerd,
een ontroerend gedicht, een prachtig lied
en kostelijke, soms ondeugende moppen.
Circusdirecteur Pieta hield de touwtjes in
handen en toneelmeesters Sjors en Sjimmie hielden de boel proper. De voorstelling
duurde een uur.
Met het theaterproject Circus De Ripen
werd de hulpboeren-met-wat-voor-beperking-dan-ook unieke ervaringen geboden
en werd een ‘brede mienskip’ bedankt voor
de steun die aan het werk van de zorgboerderij wordt geboden. De hulpboeren hebben laten zien waartoe ze, met alles wat ze
wél kunnen, in staat zijn: een voorstelling
maken die ertoe doet! Zorgboerderij De Ripen en Stichting De Ripen namen de hoed
van de circusdirecteur af voor alle vrijwillige helpers bij het theaterproject. ‘Zoveel
medewerking daar raken wij ondersteboven van!’ klonk het na afloop.

De Nijs Beetster 15 - 1

Help de diaconie helpen

Als diaconie van de PKN kerk in Nij Beets
proberen zij hun taken zo goed mogelijk te
doen. Dit betekent concreet: ogen en oren
openhouden om signalen binnen Nij Beets
op te vangen met betrekking tot mensen
die problemen hebben op financieel vlak of
op een andere manier hulp nodig hebben,
wanneer de reguliere instanties niks kunnen bieden.
Waar mogelijk zoeken zij wegen om hen
verder te helpen. Kent u iemand of zit u
zelf in zo’n situatie, schroom niet en stuur
een mailtje naar diaconie@doarpstsjerke.
nl of u kunt een brief deponeren in de
brievenbus bij de kerk t.a.v. de diaconie.
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Dorpsagenda
vanaf 7 sept

Expositie Walter Stoelwinder en Coba Martens in Sudergemaal van natuur in De Deelen; sep/okt op za. en zo. van 13.30 tot 16.30 uur

za. 21 sept

Vanaf Damshûs varen met de turfbok door het Koningsdiep naar Pier’s
Hiem (reserveren 0683694045); 14.00 uur

za. 21 sept

Teenoclub en Soos, opening seizoen (vanaf gr.7), opg. voor 18 sep. teenoclubnijbeets@gmail.com, verzamelen op plein voor It Skûlhoal; 17.3021.00 uur

za. 21 sept

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

zo. 22 sept

Concert Vocaal Ensemble in het Houten Himeltsje; 14.00 uur

zo. 22 sept

Palingrokerij en proeverij bij Pier’s Hiem; 16.00 uur

vr. 27 sept

Skimerjûn bij It Damshûs

za. 28 sept

Open dag/Pompoenfair op Zorgboerderij ’t Boerehiem-Kinderopvang
Lyts Boerehiem, Kanaalwei sud 12; 11.00-16.00 uur

za. 28 sept

Fiets- en steptocht De Veentoertocht, startlocatie: De Kan Hoeve,
Drachster Heawei 38, 9215VS De Veenhoop. Tijd: 09.00-13.00 uur.

za. 28 sept

Soos (vanaf 1e klas v.o.) in ‘t Skûlhoal; 19.30 uur

zo. 29 sept

Vanaf Sudergemaal varen met de turfbok naar Pier’s Hiem (arrangement, reserveren 0683694045); 14.00 uur

za. 5 okt

Vanaf Sudergemaal varen met de turfbok naar Pier’s Hiem (tapas arrangement, reserveren 0683694045); 14.00 uur

za. 5 okt

Soos (vanaf 1e klas v.o.) in ‘t Skûlhoal; 19.30 uur

di. 8 okt

Lezing De Traanjagers in It Damshûs door Anne Goitske Breteler;
20.00 uur

za. 12 okt

Soos (vanaf 1e klas v.o.) in ‘t Skûlhoal; 19.30 uur

wo. 16 okt

50+ middag in ‘t Trefpunt mmv de heer en mevrouw Weisenbach (reis
door Noorwegen); 14.00 uur
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do. 17 okt

Passage in de Rank mmv Nienke Roskammer (lymfoedeem); 19.45 uur

vr. 18 okt

Folkert Wesseling met voorstelling De Wolf in It Damshûs; 20:00 uur

za. 19 okt

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

do. 31 okt

Halloween fakkeltocht voor de kids langs ’t Alddjip; 16.00 uur

Zie voor meer informatie rond de verschillende activiteiten de
rubriek ‘Wat is er te beleven’ elders in deze Nijs Beetster
In verband met nascholing is Huisartsenpraktijk ‘de Hoek’ gesloten op
donderdag 3 en vrijdag 4 oktober
Wij verzoeken u vriendelijk om uw medicijnen op tijd bij ons te bestellen.
Uitsluitend voor spoedeisende zaken overdag belt u
de huisartsenpraktijk te Beetsterzwaag via tel. 381301.
Uitsluitend voor spoedeisende zaken na kantooruren en in het weekeinde is
de dokterswacht te bereiken via 0900-112-7-112.
Voor dringende vragen en herhaalmedicatie welke niet kunnen wachten tot
ma. 7 oktober belt u de Fundatie via tel. 381301.
Bestelde medicijnen kunt u daar 2 dagen later ophalen, bestel dus tijdig bij ons.
Bij voorbaat dank,
Team de hoek

Kerkdiensten Doarpstsjerke
zo. 22 sept

9.30 uur:

Ds. J. Vlasblom, Startzondag

zo. 29 sept

9.30 uur:

Ds. J. Vlasblom, Avondmaal

zo. 6 okt

9.30 uur		
19.30 uur

Da Y. Slik, Balk, Israëlzondag
Ds. J. Vlasblom, gespreksdienst

zo. 13 okt

9.30 uur		

Ds. J. Vlasblom

zo. 20 okt

9.30 uur		

Dhr. K. Dijkshoorn

zo. 27 okt

9.30 uur		

Da A. Klomp-Hogeterp, Marum, Bijbelzondag

De Nijs Beetster 15 - 1
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Aankondiging pepernotenactie Sinterklaascommissie

Sjonge by de krystnachttsjinst

Het duurt nog even voordat de Sint weer
in Nederland én in Nij Beets aankomt,
maar bij deze wil de sinterklaascommissie
graag een vooraankondiging doen voor de
pepernotenactie die ze dit jaar wederom
organiseren om geld in te zamelen. Vorig
jaar konden ze er door de royale afname
van de pepernoten, een mooie intocht van
maken.
De pepernotenactie zal plaatsvinden in de
tijdsperiode van 28 oktober tot en met 10
november. Dit jaar komen ze weer meteen
met de pepernoten langs zodat u er direct
van kunt genieten! Ook is het mogelijk om
via een bestelformulier, te vinden in de
volgende NijsBeetster, bij de commissieleden zelf te bestellen. Meer informatie volgt
in oktober.
Met een feestelijke groet van de Sinterklaascommissie

Lijkt het je leuk om eens in een koor te
zingen? Dan is het nu je kans want er
wordt dit jaar een gelegenheidskoor voor
de kerstnachtdienst opgericht. Plezier staat
voorop, dus iedereen is welkom! Dirigent
Jan Andries Dijkstra zoekt de mooiste
kerstliedjes uit en zal het koor in 6 repetitieavonden klaarstomen voor de kerstnachtdienst.
Pakt u de agenda er maar even bij. Er
wordt op vrijdagavond 15, 22, 29 nov. en
6 dec. en zondagavond 15 en 22 dec. in de
Doarpstsjerke van 19.30 tot 21.30 uur geoefend. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Voor meer informatie en/of opgave:
Jochum Hoekstra, De Bjirk 10
(jochum.h@hotmail.com)
Gatske van Houten, Kanaelwei Noard 42,
(sjoukegatske@gmail.com )
Ankie de Groot, Leppedyk 7,
(degrootdeboer@kpnmail.nl)
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Gezien in Nij Beets

Nieuw bedrijf in Nij Beets. als tweede tak, voor erBij. (foto Bart Ledegang)

Wat is er te beleven?
Vanaf 7 september
Expositie Walter Stoelwinder en Coba
Stoelwinder-Martens
Walter Stoelwinder exposeert vanaf 7
september in museum het Sudergemaal
een serie schilderijen van natuurgebied de
Deelen. “Sfeer en karakter, dat is voor ons
belangrijk”
Sfeer in de betekenis van stemming, uitstraling of karakter is een veel gebruikte
term in de kunst, als het gaat om het
benoemen van een bepaalde kwalificatie. Sommigen spreken zelfs van een ziel.
Met de opkomst van het impressionisme
De Nijs Beetster 15 - 1

werd het uitdrukken van een gevoel of
stemming belangrijker gevonden dan de
precieze weergave van een object. Als men
spreekt over een sfeervol object heb je
meestal een positief beeld voor ogen, maar
sfeer kan ook breder worden opgevat. Een
kunstwerk voldoet aan een bepaalde sfeer
als het in staat is emoties op te roepen,
hetzij positief dan wel negatief. De oorzaak
hiervan zijn herinneringen en ervaringen
uit het verleden, bewust of onbewust. Het
is de kracht van de goede kunstenaar om
de eigen gevoelens zodanig tot uitdrukking
te brengen, dat deze ook door anderen
kunnen worden ervaren.
25

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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Kunstenares Coba Stoelwinder-Martens
heeft ook gekozen voor de Deelen als
onderwerp, zij het op een meer indirecte
manier. Als voormalig natuurfotograaf
heeft ze kennis en ervaring opgedaan in
het fotograferen van vogels en andere
dieren. Haar expertise is tegenwoordig het
schilderen van deze dieren en in dit geval
dieren die je in de Deelen tegen zou kunnen komen.
Geopend tijdens expositie zaterdags en zondags: 13.30-16.30 uur, tel.
0031683694095.

deze oude teksten (Kyrie, Cloria, Credo…)?
Waarom raakt deze muziek ons? Geniet
deze middag van het mooie museumterrein en strijk even neer voor dit juweeltje
in het authentieke kerkje. Het begint om
14.00 uur en de toegangsprijs is € 5,Reserveren is niet nodig.

Zaterdag 21 september
Start klaverjasseizoen 2019/2020
Na de zomerstop start het klaverjassen in
de Blue Boys kantine op zaterdag 21 september weer. Voor de liefhebbers volgen
hier de data voor het hele seizoen zodat ze
deze avonden alvast in hun agenda kunnen reserveren: 21 september, 19 oktober,
23 november, 14 december, 18 januari, 15
februari, 14 maart en 4 april. Hierbij is er
rekening gehouden met de thuiswedstrijden van Heerenveen.

Zondag 22 september
Hemelse muziek uit het veen...
Het programma van It Damshûs wordt
deze middag opgeluisterd met een bijzonder concert in het Houten Himeltsje. Het
Opsterlands Vocaal Ensemble voert dan
de ‘Missa Brevis’ van Haydn uit. Het koor
uit Nij Beets brengt de oeroude christelijke
tekst van deze korte mis tot leven door het
te combineren met poëzie en kleine mijmeringen. Wat zien wij als neutraal koor in
De Nijs Beetster 15 - 1

Zaterdag 28 september
Allereerste editie De Veentoertocht
Recreatieve fietsers en mensen met een
step oftewel autoped voor volwassenen,
kunnen op zaterdag 28 september gaan
genieten van de allereerste editie van De
Veentoertocht in de omgeving van Nij
Beets en De Veenhoop. Halte Leppedijk, De
Kan Hoeve en Pier’s Hiem hebben de route
uitgezet en organiseren deze recreatieve
tocht. Na gezellig brainstormen hebben ze
vorig jaar bedacht de mooie omgeving en
natuur op de kaart te zetten aan de hand
van een mooie fiets- en steptocht.
Als start- en eindpunt is gekozen voor De
Kan Hoeve op De Veenhoop. Met onderweg de rustpunten Halte Leppedijk en
Pier’s Hiem te Nij Beets. Er zijn drie routes
uitgezet met als afstanden 25, 40 en 60
kilometer.
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Van Eedenstrjitte 7
9245 HL Nij Beets
T: (0512) 46 12 11
www.pedicurehendrika.nl
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Je meandert als toertochtdeelnemer door
de indrukwekkende turfwingebieden van
vroeger. Met als decor een oude Amerikaanse windmolen en spannende oversteekplaats die met een pont overwonnen
moet worden.
Bij de startlocatie ontvangt u een routebeschrijving.
Na afmelding ontvangt u een mooie herinnering.
Inschrijfgeld volwassenen: € 5,kinderen t/m 12 jaar € 2,50.
Startlocatie: De Kan Hoeve, Drachster
Heawei 38, 9215VS De Veenhoop.
Informatie: frankekooijker@gmail.com of
461221. Tijd: 09.00-13.00 uur.

zaterdag 28 september
Open Dag Pand Aepos

Pand Aepos wil graag nog meer laten zien
en horen wat zij doen.
Welke bedrijven zitten er aan de Dorpsstraat 10 te Nij Beets in Pand Aepos?
Wat doen zij? Welke dienstverlening kan
je bij hen halen. En kan er ook vergaderd
worden? Of kun je er terecht voor een leuke
workshop of een interessante lezing?
Daarom organiseren de gezamenlijke
bewoners van Pand Aepos op 28 september
een Open Dag. Onder het genot van een
hapje, een drankje en mooie muziek van
pianist Lars van der Meer, laten zij dan van
hun kunnen zien, vertellen ze over hun
bedrijf en kun je deelnemen aan verschilDe Nijs Beetster 15 - 1

lende workshops.
Zo kom je alvast spelenderwijs in de sfeer
van de reeks “Energie met Aepos”, het
programma met lezingen, workshops, en
andere interessante activiteiten gedurende
het seizoen 2019-2020.
Laat u overtuigen door de gastvrijheid en
het feestelijke programma.
Dat luidt als volgt:
13.00 uur
Officiële opening Open Dag Pand Aepos
13.30 uur
Opening expositie “Kwetsbaarheid”
van schilderes Linda Cohen Cordes
15.00 uur
Start informatierondes en workshops door
het pand
- Esther Postma-Zijlstra, trainer en (loop
baan)coach
- Jolanda Kuper, logopediste
- Anja van Renselaar, (ouder)coach en
kinderyoga docent
- Geert van der Velde, schaak-expert
Daarnaast presenteert een aantal lokale
ondernemers zichzelf.

zaterdag 28 september
Open dag & Pompoenfair ‘t Boerehiem
Op zaterdag 28 september openen Zorgboerderij ’t Boerehiem en Kinderopvang
Lyts Boerehiem zoals ieder jaar hun deuren
voor het publiek.
Aan de Kanaalwei sud 12 is iedereen die
een kijkje wil nemen op de boerderij en
kennis wil maken met Hans en Akkie Tolsma en hun hulpboeren van harte welkom.
Ook om de hoek kijken bij de kinderopvang
kan. Het concept van kinderopvang op de
boerderij is nog steeds een groot succes.
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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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Tussen 11.00 en 16.00 uur staat er koffie,
thee of limonade voor u klaar.

in het bestuderen van een blad, een hand
of een gezicht. Die eigenschap komt nu
goed van pas.

www.lytsboerehiem.nl
“Tekenen en schilderen heeft me altijd
geïnteresseerd, maar ik heb er tot een paar
jaar geleden weinig mee gedaan. Totdat ik
een moment in mijn leven kreeg waarin ik
echt op zoek ging naar waar ik van hield.
Los van mijn gezin, kwam daar het tekenen
en schilderen bij. Ik kan me nu geen leven
zonder voorstellen…”
www.boerehiemnijbeets.nl

Zaterdag 28 oktober
Opening expositie “Kwetsbaarheid” van
Linda Cohen-Cordes
Een expositie die de titel “Kwetsbaarheid” heeft, lijkt wat tegenstrijdig. Want
door werk van jezelf te tonen maak je je
immers bijzonder kwetsbaar. Toch durft
Linda Cohen-Cordes het bij Galerie Aepos.
De officiële opening van haar expositie vol
magische schilderscreaties zal op zaterdag
28 september worden ingeleid door Patriz
de Bruijn. Patriz volgde dezelfde opleiding
als Linda en is eigenaar van Galerie Bruelle
in Ee.
Linda Cohen-Cordes (Leeuwarden 1979)
stelt zich in deze expositie van haar meest
kwetsbare kant op. Als kind had zij al veel
oog voor detail en kon ze volledig opgaan
De Nijs Beetster 15 - 1

foto: Linda Cohen

Haar schilderijen zijn portretten van het
leven: soms heel sober en subtiel. Op
andere momenten weer heel duidelijk en
sterk. Maar altijd met een kwetsbaarheid
van het leven zelf. Zelf zegt Linda daarover:
“Krachtige kwetsbaarheid draait om de
moed jezelf te laten zien met al je fouten
en gebreken. Dit is een onderwerp wat ik
heel boeiend vind en verwerk in mijn portretten. De kwetsbaarheid van jong leven
of doorleefd leven. Ik probeer de essentie
31

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

Vergaderruimte
Flexwerkplekken
Exposities

T: 0512 46 22 05 E: info@aepos.nl
I: www.galerieaepos.nl
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van de persoon vast te leggen met meerdere facetten die op verschillende momenten getoond worden. Het is voor mij een
uitdaging om dat zo goed mogelijk vast te
leggen.”
De opening valt samen met de Open Dag
van Pand Aepos en iedereen is om 13.30 uur
van harte welkom aan de Doarpsstrjitte 10.

ber, in zeeën van walvisbloed.
Zo ver weg en toch nog zo dichtbij.
En daar dan monter over schrijven.”
Midas Dekkers
De lezing is
in It Damshûs
en begint om
20.00 uur. De
toegangsprijs is
€ 6,-

Dinsdag 8 oktober
Lezing Anne-Goaitske Breteler over haar
boek ‘de Traanjagers’
Als scholier werkte Anne-Goaitske Breteler
in café De Bûnte Bok in het Friese dorpje
Lioessens, voorheen een walvisvaarders-café. De ornamenten in het café en de sterke
verhalen en bijnamen van de stamgasten
maakten dat ze gefascineerd raakte door
het recente walvisvaartverleden. Een
verleden waaraan wij tegenwoordig niet
graag meer denken, ondanks dat de walvisvaart in de tijd van wederopbouw een
trotse bijdrage leverde aan de Nederlandse
economie en identiteit. Breteler bezocht
een handvol nog levende walvisvaarders
thuis en hoort de herinneringen die zij op
hoge leeftijd nog hebben. De sfeer aan
boord, de achtergronden en motieven van
de vaarders, en de avonturen in de havens
die onderweg werden aangedaan passeren
de revue. Evenals de walvisjacht zelf. Maar
ook de twijfel en ambivalentie die tot op
de dag van vandaag als een schaduw over
deze jeugdherinneringen hangen.

foto: Cora Hendriks

Woensdag 18 oktober
Folkert Wesseling met voorstelling ‘De
Wolf, back in town
Deze voorstelling in It Damshûs is een
monoloog over de Canis Lupus en is naar
een idee van Folkert Wesseling en Herman
van Veen.
U kunt kaarten reserveren via www.
damshus.nl. en indien nog voorradig voorafgaand aan de voorstelling aan de balie.
De entree bedraagt €10 (incl. koffie) en het
begint om 20.00 uur.

“Anne-Goaitske schrijft of ze erbij was. En
u. Daar en toen. Het is of je meebladert in
het geheugen van de jongens die zich, net
uit de Friese klei getrokken, opeens aan de
Zuidpool bevonden, op schepen vol blubDe Nijs Beetster 15 - 1
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’t Boerehiem

Lyts Boerehiem

Vakantieappartementen
Zorgboerderij

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

Snel en scherp
printen

“Ouder worden hoeft geen zorg te zijn”
Wonen

Zorghotel

Dagverzorging

Maaltijdvoorziening

Wilt u meer weten?

Bezoek onze website op www.boarnsterhimstate.nl of bel op 0566-631294
Boarnsterhim State | Wjitteringswei 67 | 8495 JM | Aldeboarn
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posters
flyers
dorpskranten
almanakken
scripties
drukwerk

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

of online: www.donkel-donkel.nl
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Gezien in Nij Beets

De gehele wereldproblematiek en de onrust die daarbij hoort wist de Prikkewei goed te verbeelden
tijdens de buurtversiering voor het dorpsfeest. Zelfs de muur van Trump ontbrak niet...
		
					
(foto: Bart Ledegang)

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

Na 99 jaar nog springlevend.
Volg onze website voor de jubileum
activiteiten gedurende 2020.
Openingstijden vanaf september
Maandag en dinsdag geopend voor gezelschappen
vanaf 10 personen
Woensdag tot en met vrijdag vanaf 17.00 uur
Zaterdag vanaf 16.00 uur
Zondag vanaf 12.00 uur
Keuken geopend tot 20.30 uur

Hebt U een aanhangwagen
nodig wij hebben wel 1 voor U
Wij verhuren met of zonder
huif geremd en ongeremd
C.Broersma Transport Tijnje
Volharding 22
8406 HA Tijnje
Tel. 06 53269122

Brugt en Ineke Jonker
Domela Nieuwenhuisweg 114 Nij Beets
T: 0512 461900 - info@piershiem.nl - www.piershiem.nl
De Nijs Beetster 15 - 1

35

Blue Boys
Blue Boys opent nieuwe seizoen met oefenwedstrijd tegen Delfstrahuizen
Delfstrahuizen: 22-8-2019
Door Fokke Veenstra

De Nij Beetsters startten hun serie oefenwedstrijden (3) tegen vierdeklasser za.
Delfstrahuizen, in het recreatiedorp aan het
Tjeukemeer. De thuisploeg was duidelijk de
bovenliggende partij. Dit was vrij logisch,
want Blue Boys verscheen met een mix van
de selectie aangevuld met spelers van het
reserve-elftal (gelegenheids elftal). Dankzij
het voortreffelijke keeperswerk van Eise
Tolsma (met zijn goede timing) keken de

Blue Boys

Winst voor Blue Boys tegen Oosterstreek
Oosterstreek: 24-08-2019
Door: Fokke Veenstra

blauwhemden bij rust nog maar tegen een
2-0 achterstand aan.
Na de thee verscheen good old Harm Tolsma
(vader van Eise) binnen de lijnen. Waarschijnlijk een onvergetelijk moment en Harm
voerde zijn taak als verdediger goed uit. De
snoeiharde vrije trap (30 m) van Jelle van der
Leeuw op de lat ketste weer terug in het veld.
De attente Mats Wouters kopte de bal keurig
in de touwen, 2-1. Uit een penalty kwamen
de withemden in de 70-ste minuut op 3-1,
terwijl keeper Eise met een beetje geluk de
penalty had gestopt. Het snoeiharde schot
verdween via de paal in de touwen. In de
slotfase brachten onze jonge gastheren de
eindstand nog op 5-1.

Blue Boys

Blue Boys bouwt aan steeds meer zelfvertrouwen in oefenwedstrijd
Berlicum: 27-08-2019
Door Fokke Veenstra

Twee dagen na de eerste oefenwedstrijd
traden de blauwhemden in het strijdperk
tegen het elftal van Oosterstreek, waar John
Blaauw ook trainer is geweest. Het was nog
net geen reünie. De van vakantie teruggekeerde spelers completeerden nu het elftal,
waardoor er nu meer strijdlust werd geleverd. De oude looppatronen keerden nu weer
zo langzamerhand terug. Blue Boys won
dan ook nog met 0-4 van onze gastheren uit
de Stellingwerven. Het scoreverloop zag er
als volgt uit: 0-1, Kevin de Boer, 0-2, Martin
Lageveen jr., 0-3, Lars v.d. Wolf, die met een
wervelende solo-actie de verdediging van
zich afschudde, 0-4, Mats, die ook al voor een
doelpunt in Delfstrahuizen tekende (lekker
bezig!).
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In de laatste oefenwedstrijd toonden de
blauwhemden steeds vaker de oude spelpatronen. Onder een heerlijk temperatuurtje
en op een fraai sportcomplex bonden ze de
strijd aan met de reserves van derde klasser
Berlicum. Je moet het maar durven!!! Minne
Dekker liet al vroeg op sublieme wijze zelfs
de openingstreffer aantekenen, 0-1. Op slag
van rust kwam de thuisploeg echter weer op
gelijke hoogte. Na een gelijkwaardige strijd
in de tweede helft liet youngster Rutger
Lageveen (A-junior) de 1-2 aantekenen (snoeihard in de benedenhoek). Die dappere Mart
Wouda dacht even later “dat kan ik ook wel”
en scoorde een fraai doelpunt, 1-3. M.a.w. de
wisselspelers lieten van zich horen. Lars v.d.
Wolf bracht in de slotfase van deze sportieve
wedstrijd de uitslag op 1-4. Is Blue Boys nu
voldoende voorbereid op de bekerwedstrijden? Binnenkort zullen we het weten.
De Nijs Beetster 15 - 1

Blue Boys

Gedachtenspinsels

Blue Boys lastige opponent voor TLC in bekerwedstrijd.
Nij Beets: 1-9-2019

Dit seizoen zal er elke maand een gedachtenspinsel met miniem woordental van Akke
Postma in de NijsBeetster staan.
‘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’.

Door: Fokke Veenstra

Na drie oefenwedstrijden met een positief
resultaat bond Blue Boys vandaag de strijd
aan met de derde klasser TLC (Tolbert Leek
Combinatie). De verdediging van Blue Boys
kreeg het druk, maar maakte geen fouten
in de eerste helft. Blue Boys kwam zelfs op
voorsprong, maar dit doelpunt werd wegens
buitenspel afgekeurd. De ruststand was 0-0.
Na de thee eigenlijk hetzelfde spelbeeld. LTC
speelde aanvallend, terwijl Blue Boys ook
goed partij gaf. Er was nauwelijks sprake van
een groot niveauverschil. Blue Boys kwam
bijna op voorsprong, toen vrije trappenspecialist Bart Jonckers de vrije trap op de rand
van het strafschopgebied nog net over de
doellat schoot. Iedereen verwachtte nu dat
het duel in een gelijkspel en doelpuntloos
zou eindigen, maar toch viel in de slotfase de
winnende treffer voor onze gasten uit Leek.
Beide ploegen beschouwen de bekerstrijd als
een extra oefenwedstrijd, maar toch ………

Prikbord

			

Akke Postma-van Dijk

Bijna geheel
ondergedompeld
in de
ochtendnevel
prijken
de koeienkoppen
als
pronkstukken
er
boven uit.
De, nu nog,
waterige zon
zal straks
in kracht
versterken
om
hen terug
terug
te toveren.

Gezocht
Helpende handjes
wanneer: za. 28 september
tijd:
van 8.00 tot 13.00 uur
locatie:
`t Trefpunt
Voor koffie en lunch wordt gezorgd
info & opgave: trefpuntnijbeets@gmail.com
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Van Plaatselijk Belang
Na het zomerreces zijn wij weer begonnen met vergaderen. Wij vergaderen
altijd de eerste maandag van de maand in ‘t Trefpunt. Wanneer jullie vragen hebben gesteld via de mail of aanvragen hebben voor het dorpsbudget, dan wordt dit op zo’n
vergadering besproken en proberen wij zo snel mogelijk een antwoord te geven.
Op de eerste vergadering in september hebben wij informatie gekregen van Rob van de
Holst over code Hans. Zij hebben op 1 juni 2019 het jongerenwerk van Timpaan Welzijn
overgenomen in de gemeente Opsterland. Hun insteek is om de jongeren op te zoeken
en om te luisteren naar wat deze jongeren tegenkomen en wat ze willen ondernemen. Ze
maken in het najaar een tour door Opsterland om met zoveel mogelijk jongeren een gesprek aan te gaan.
Op de agenda stond ook ‘De storingen bij de Doarpsstrjittebrug en de twee sluizen’. In juli
zijn wij benaderd door verschillende media en hier hebben wij duidelijk laten horen dat wij
na vier jaar wachten er nu echt vanuit gaan dat de gemeente Opsterland met een oplossing komt. Wij hebben hierover goed contact met de gemeente en weten dat een externe
adviseur meedenkt over een definitieve oplossing. Dit jaar is nog een keer gekozen voor
een tijdelijke oplossing met het aanstellen van een brêgewipper. Wij hopen dat door de
straks gekozen oplossing niet de uitbreiding van de vaartijden in gevaar komt. Het zou
zeer wenselijk zijn voor de inwoners van Nij Beets en de toeristen wanneer zij tot negen uur
’s avonds door de sluizen en bruggen kunnen varen. Gelukkig hebben nog redelijk veel vaargasten aangemeerd in Nij Beets. Zij waren erg tevreden over de gratis voorzieningen zoals douches
en wc’s, elektriciteitspunten bij de steigers en een buitenwaterkraan bij It Bjinstap. In de Dagwinkel
waren deze zomer regelmatig toeristen aan het winkelen. Hieronder waren ook toeristen die op de
fiets Nij Beets verkenden of wandelaars die genoten van de wandelroutes die door Nij Beets lopen.

In het kader van toerisme is het goed dat er op het chaletpark weer enkele chalets zijn
bijgebouwd. Dit geeft mensen vanaf 2020 gelegenheid om wat langer in Nij Beets te verblijven. Nij Beets ontwikkelt zich steeds meer tot een dorp dat aantrekkelijk is voor toeristen. Enkele ondernemers beginnen dit te merken en spelen hier al op in. Wij hopen en
verwachten dat er de komende jaren nog meer nieuwe initiatieven te zien zijn.
Tijdens de pubquiz op het dorpsfeest merkten wij dat het goed is om regelmatig te vertellen wie in het bestuur van Plaatselijk Belang zitten. Pieter Nauta (voorzitter), Astrid Koot
(secretaris), Jan de Jong (penningmeester), Jolanda Kupers, Rick van Houten en AnneEsther Alstein. U kunt ons altijd benaderen met een vraag of een idee. Ook kunt u dit kwijt
op ons e-mailadres pbnijbeets@gmail.com
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Nog even nagenieten...........
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Wist u dat?
Wist u dat...
’t Trefpunt benieuwd is of er behoefte bestaat aan een 50 +Café voor een gezellige
vrijdagmiddag? Er hier naar hartenlust een
spelletje kan worden gedaan, muziek gemaakt of geluisterd, een praatje kan worden gemaakt onder het genot van een kopje
koffie of thee of zelfs worden gebridget? U
voor ideetjes of suggesties hiervoor terecht
kan bij Atje de Grouw? U dan gewoon even
belt met: 06-46518468/0512461947?
Wist u dat...
U kans kon maken op een leuke prijs als
u de rebussen bij de buurtversiering aan
de Dumnysbosk oploste? Het hier om het
thema Sprookjes en Rebussen ging? De
buurtvereniging bij de vele inzendingen zag
dat er 4 inzendingen waren die maar 1 fout
hadden? Zij inmiddels al een prijs hebben
ontvangen? Wij desalniettemin de namen
nog even willen noemen? Het fam. Kuipers
van de Van Eedenstrjitte, fam. Van Kesteren
van De Esk, Manon en Syfra Poesiat van de
DN-wei en fam. Kooi van de Dr. Heawei zijn?

Fiets- en steptocht

De Veentoertocht
zaterdag 28 september
Start vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur
Sluitingstijd 17.00 uur
Afstanden 25, 40 en 60 km
Startlocatie
De Kan Hoeve,
Drachtster Heawei 38
9215VS De Veenhoop

Inschrijfgeld
Kinderen t/m 12 jaar € 2,50
Volwassenen € 5,-

Meer informatie
E-mail: frankekooijker@gmail.com
Tel. 0512 461221

www.kanhoeve.nl

Wist u dat...
Hulpboer Jeen dagelijks op zorgboerderij De
Ripen in de weer is met het zaaien en verplanten van de gewassen in de moestuin?
Hij dit jaar zich vooral op de pompoenen
heeft gestort? Deze nu in alle soorten maar
vooral alle maten uit de grond schieten?
Er zelfs een flesvormige pompoen viel te
bewonderen? Er echter gewoon pompoensap uit de fles kwam? Jeen hier wel om kon
lachen?

foto: Wobbe de Vries
De Nijs Beetster 15 - 1
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Het laatste woord

Eikenprocessierups
Voor de zomer zijn deze beestjes fors in het
nieuws geweest. De plaag in Nederland
wordt steeds groter en ook Nij Beets is niet
ontkomen aan de opkomst van deze rups.
De rood-witte lintjes verschenen in hoog
tempo om heel veel bomen. Soms kon je de
grote bollen met rupsen zo op de stam van
de boom zien zitten.
In de media was er veel te doen om de gevolgen van de brandhaartjes. Deze kunnen
jeuk en andere overlast geven. Wie overgevoelig ervoor is kan zelfs problemen met de
ogen krijgen.
Gelukkig heb ik er nog geen last van gehad
en ben ik niet met de brandhaartjes in
aanraking gekomen. Tegelijk is er wel iets
vreemds aan de hand, want eigenlijk word
je er soms ook nieuwsgierig van. Hoe zou
het dan in het echt zijn en hoeveel jeuk krijg
je ervan?
Overigens ben ik tot nu toe nog niet zo
nieuwsgierig geworden dat ik onder een
nest ben gaan staan en zal ik het zeker niet
opzoeken.
‘Gympie Gympie’
Deze nieuwsgierigheid bij mezelf deed me
opeens denken aan ‘Gympie Gympie’. Een
grappige naam, maar het is een Australisch
plantje dat brandhaartjes heeft die enorme
pijn veroorzaken. Daar is niets grappigs
aan, want je schijnt er letterlijk gek van te
kunnen worden. In 2016 heeft de Hortus
Botanicus in Leiden zo’n plantje weten te bemachtigen. Volgens mij was het de directeur
die toen in een interview vertelde dat hij
eigenlijk ook wel nieuwsgierig was naar het
effect van die brandharen. Ergens was hij
heel benieuwd hoe het zou voelen, maar hij
had het nog niet geprobeerd.
Verstandig natuurlijk, want waarom zou
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je de verhalen over de
pijn en last niet geloven
en zou je dat zelf willen
meemaken.
Waarom? Misschien
omdat het spannend en
interessant lijkt om het
in het echt te ervaren.
Onderzoeken
Die spanning hoort bij de interesse van ons
mensen. De manier waarop wij dingen te
weten willen komen. Kijk ook maar eens
hoe kleine kinderen op onderzoek uitgaan
en alles vastpakken en in de mond steken.
Gewoon om te voelen en zo te ontdekken.
Een heel menselijke eigenschap dus deze
nieuwsgierigheid. Dat zal de reden zijn dat
er ook in de Bijbel een tekst te vinden is, die
hierbij aansluit. In de eerste brief aan de Tessalonicenzen zegt Paulus: ‘Onderzoek alles,
behoud het goede.’
Een goed advies, want het is niet goed als je
dingen bij voorbaat afkeurt of afwijst. Kijk
er eerst maar eens goed naar en onderzoek
het, voordat je een oordeel uitspreekt. Toch
weet ik niet of je dan alles zelf moet uitproberen. Je kunt ook door wat je hoort en ziet
een goed beeld krijgen. Onderzoek, maar
dan meer op afstand. Niet alles hoef je zelf
te ervaren of proefondervindelijk vast te
stellen.
Laten we in ieder geval het advies in het
achterhoofd houden en, op wat voor manier
ook, op onderzoek blijven uitgaan. Eerst
goed kijken en dan het goede behouden.
Ds. Jaap Vlasblom
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Notariskantoor Kooi

Mocht u overdag moeilijk vrij kunnen krijgen
voor een afspraak, dan is het ook mogelijk een
afspraak te maken op donderdagavond.
Wij zijn u graag van dienst !

Hoeveel kan ik mijn kinderen en
kleinkinderen schenken ?

Moet ik nog huwelijksvoorwaarden
maken of heeft de wet dat al
geregeld ?

Wie regelt mijn zaken als ik dat zelf niet meer kan ?

Allemaal onderwerpen waar u niet dagelijks mee
bezig bent.
Met al deze vragen en uiteraard met andere zaken die
u bezig houden kunt u -geheel vrijblijvend- op ons
kantoor terecht. Vind u het plezieriger om thuis, in uw
eigen omgeving, over deze zaken te praten ? Dan kan
dat ook. De notaris komt graag -zonder extra kostenbij u een kopje koffie drinken.

Het team van

Moeten de erfdelen van de kinderen
worden vastgelegd na het overlijden
van de eerste ouder ?

Is uw testament nog bij de tijd ?

Kan ik mijn kleinkinderen in mijn testament opnemen ?

Kan ik maatregelen nemen
tegen de hoge bijdrage
(maximaal € 2.400,= per maand)
in de zorg ?

Is een testament nog nodIg ?

Moeilijke vragen
“Mogelijk hebt u wel eens een brief door de brievenbus gekregen met moeilijke vragen, zoals:

donderdagavond open.

Op afspraak:

Vrijdag van:
08:30 tot 16:00 uur

donderdag van:
08:30 tot 17:00 uur

Openingstijden:
Maandag tot en met

Folkertslân 68
Beetsterzwaag
T 0512 38 24 15
E info@notariskooi.nl
I www.notariskooi.nl
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