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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:
1. Plaatsing van stukken houdt niet in dat de

5. Anonieme stukken worden niet gepubliceerd,

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 4 juni bij Tine
Heerlijke ijsjes van deze leuke meisjes.......(foto: Bart Ledegang)

2

De Nijs Beetster 15 - 9

Weetjes

•
•

Weetjes-die-u-waarschijnlijk-toch-nog-nietweet
Ik moet u iets bekennen: na zes weken corona
ben ik zelf inmiddels een beetje corona-moe
aan het worden. Qua nieuwsvoorziening
bedoel ik. Toen ik een bericht op televisie langs
zag komen over de explosief stijgende verkoop
van stoepkrijt, ben ik afgehaakt. De media
lijken bijna bang om niet-corona-onderwerpen
aan te snijden. Voor de verandering zou ik dat
een verademing vinden. We weten inmiddels
wel alles over het corona-virus. Nietwaar?
Of zal ik toch nog wat weetjes-die-u-waarschijnlijk-toch-nog-niet-weet met u delen?
Altijd handig tijdens familiefeestjes op anderhalve meter afstand:
• Het eerste symptoom van Corona is een
hoestje. Pas daarna stijgt je temperatuur.
• Een van de meeste ongewone symptomen
van corona is het verlies van smaak of geur.
• In de lucht blijft het coronavirus drie uur
actief besmettelijk.
• Iemand die zingt draagt het virus sneller
over dan iemand die spreekt. Journalist
Richard Read schreef een artikel in de Los
Angeles Times over hoe 45 leden van een
koor met 121 leden in Washington besmet
raakten na een koorrepetitie. Twee zijn
inmiddels overleden. In juni 2019 werd een
studie gepubliceerd in Nature’s Scientific
Reports waarin werd verteld dat het percentage virusdeeltjes dat wordt overgedragen tijdens de menselijke stem nauw
samenhangt met het volume ervan.
• De overdracht van het coronavirus is
duidelijk een binnen-aangelegenheid.
Overdracht buiten is een zeldzaamheid.
Een Chinees onderzoek onderzocht in 320
Chinese steden bij de uitbraak steeds drie
patiënten. Niet één bleek buiten de deur
besmet.
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•
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75% van alle opkomende infectieziekten
komt tot ons via dieren.
Je kunt hooguit twee à drie mensen besmetten. Het is dus niet zo dat je een heel
dorp kunt besmetten. Voor Nij Beets fijn
om te weten.
Bill Gates en zijn vrouw Melinda hebben
het patent op het nieuwe coronavirus. Het
is geregistreerd bij het Europees Octrooibureau onder nummer EP3172319A1 – voor
wie dat wil dubbelchecken. De Bill en Melinda Gates Foundation heeft eind vorig
jaar de uitbraak al gesimuleerd. Die oefening heette Event 201 en de voorspelling
was: ‘Tot 65 miljoen mensen zullen binnen
achttien maanden sterven’.
Lady Gaga heeft aan haar 81,2 miljoen
volgers op Twitter onze Minister Hugo de
Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport bedankt voor de 50 miljoen euro die
ons land bijdraagt aan onderzoek naar
een coronavaccin. "Bedankt Nederland en
Hugo de Jonge voor jullie steun voor een
coronavaccin en voor de Wereldgezondheidsorganisatie", schrijft de populaire
Amerikaanse zangeres in een tweet.
De totale schade van het coronavirus bedraagt wereldwijd 9000 miljard dollar.
Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven verwacht dat hun voortbestaan in
gevaar komt als de coronacrisis langer dan
een half jaar aanhoudt.
Dean Koontz, een Amerikaanse thrillerschrijver, heeft het allemaal al in 1981
voorspeld. Zijn sciencefictionroman’ The
eyes of darkness’ gaat over een biologisch
wapen met de naam Wuhan-400. Het
virus veroorzaakt ‘een zware longontstekingachtige ziekte’, die longen en bronchiale buizen aanvalt en ‘alle bekende behandeling weerstaat’.

			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 Leppedijk
komen tijdens een
fiets of
wandeltocht.
Halte
biedt
aan
Koffie,thee met huisgemaakt gebak, een ijsje of een kleine lunch.

Diverse soorten gebak

Fiets of wandelarrangement met een op maat gemaakte route.
High Tea vanaf 4 personen
Cadeaubon of theepakketjes
weg te geven.
versom
gemaakt
op bestelling

Diverse soorten gebak op bestelling voor informatie bel 06-20834213

Openingstijden: maandag
t/minformatie
zaterdag vanbel
10.00
tot 18.30 uur
Voor
06uur
20834213
Zondags vanaf 11.00 uur tot 18.30 uur. Op afspraak kunnen de openingstijden worden verruimt.
Ook in de wintermaanden geopend, in” De Halte” brandt dan de houtkachel.
Halte Leppedijk. Leppedijk 9, 9245 HB Nij Beets tel 06-20834213 www.halteleppedijk.nl
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De tropenweken van Geartsje Hoekstra op de corona-ic
Door Bart Ledegang

Al meer dan twee maanden is het alle hens aan dek bij de verpleegkundigen op de intensive care
van ziekenhuis Nij Smellinghe. Zowel fysiek als mentaal is het zwaar, vertelt dorpsgenote Geartsje
Hoekstra. Sinds 2010 werkt zij op de ic-afdeling, die de eerste coronapatiënten uit Brabant opving.
“Nee, ik ben zelf nooit bang geweest om besmet te raken want ik ben continu goed beschermd.
Het is minder riskant dan wanneer je nu door een willekeurige winkelstraat zou lopen.”
wintersport geweest
Nadat begin maart
en had zich daarna
het coronavirus in
in Brabant in het
Brabant wild om
carnaval gestort.
zich heen begon te
Maar er was niet
slaan, werden ook
veel meer van hem
de collega’s van Geover toen hij bij ons
artsje onrustig. “Ze
kwam.” De combizeiden: ‘het komt
natie van leefstijl en
straks ook hier
overgewicht bleek
naartoe,” vertelt ze.
niet bevorderlijk
“Toen zijn we ons
voor zijn weerstand
gaan voorbereiden.
tegen corona. Door
Na ruim een week Geartsje: ‘Het mooiste is natuurlijk als mensen de ic weer
de grote druk op de
tijd hadden we het verlaten.’
(foto: Bart Ledegang)
intensive care draait
materiaal op orde.
het personeel met dubbele bezetting. Zelfs de
Er moest namelijk extra beademingsapparacollega’s van de operatiekamers helpen mee.
tuur komen.” Bovendien, voor iedereen was
Geartsje: “Zelfs oude ic-verpleegkundigen die
het coronavirus compleet nieuw. Dus moesnu in het ziekenhuis andere functies bekleten Geartsje en haar collega’s snel geschoold
worden door de afdeling infectiepreventie. En den, helpen nu bij ons weer mee. Zonder hen
in korte tijd moest ze zich het werken met drie hadden we het niet gered.”
verschillende, voor ons nieuwe beademingsBabyfoons
machines eigen maken. Het aantal ic-bedden
werd uitgebreid van 6 naar 12. IC Zuid werd de Het werk van Geartsje is momenteel pittig te
noemen. “Het zijn natuurlijk hele zieke menruimte voor reguliere patiënten en IC Noord
werd gebombardeerd tot corona-ic. “En in een sen. Dat vraagt sowieso al meer van je. En je
werkt constant in een overal met mondkapje
week lag de hele corona-ic bij ons vol,” geeft
voor, haarnetje op, veiligheidsbril, dubbel
Geartsje aan. Het ging dus snel.
paar handschoenen. Als je daar drie uur in
werkt moet je gewoon afgelost worden. Het
Bezetting
is vreselijk benauwd allemaal. De eerste keren
En nu is ze verantwoordelijk voor de ic-pahad ik ook enorme hoofdpijn. Je ademt steeds
tiënten met corona. De eerste patiënt staat
weer je eigen lucht in.” Ook technisch wordt er
haar nog voor de geest. “Een man van rond
het nodige gevraagd: beademingsapparatuur
de vijftig. Beer van een vent. Hij was eerst op
De Nijs Beetster 15 - 9
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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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checken, patiënten in slaap houden, dialyses
uitvoeren. En dat alles in een beperkte ruimte.
“We zijn gebonden aan deze afdeling,” zegt
Geartsje. “We kunnen er niet steeds in -en
uitrennen. Dus we hebben wel hulp nodig van
buitenaf. Gelukkig gaf Philips ons 5 babyfoons
cadeau. Hiermee communiceren we nu met
de collega’s buiten.”
Videobellen
Inmiddels is één persoon op de afdeling aan
corona overleden. Met een aanzienlijk medisch dossier en extra complicaties in het ziekenhuis werd de kans steeds geringer dat de
patiënt het overleven zou. Hoogtepunten van
het werk zijn er gelukkig veelvuldig. Contact
met de families van patiënten bijvoorbeeld. In
het begin belde de arts dagelijks met de familie voor een update. Geartsje en haar collega’s
hielden één tot twee keer per dag de families
in het land op de hoogte via Whatsapp of
videobellen. “We vragen uiteraard wel eerst
aan de familie of ze de patiënt wel willen
zien,” vertelt ze. Logisch, want het is niet altijd
een prettig gezicht om je dierbare overgeleverd te zien aan een beademingsapparaat.
“Maar wat ik dan wel weer mooi vindt, is als
de patiënt niet meer aan de beademing ligt
en op eigen kracht zijn vrouw weer kan bellen.

Vorige week hebben we een patiënt verhuisd
naar de gewone verpleegafdeling. Toen hij
voor het eerst weer videobelde en zijn vrouw
sinds lange tijd zijn stem weer hoorde, kreeg
ik ook wel de tranen in de ogen.” Sinds kort
mag de familie ook weer langskomen om zich
over de gezondheid van hun naaste te laten
bijpraten. Eén familielid mag dan ook heel
even, volledig beschermd, de patiënt zien. Ook
dat zijn memorabele momenten.
Werkdruk
Maar het mooiste is natuurlijk als mensen de
intensive care mogen verlaten. “We zijn nu
zelfs alle patiënten op de corona-ic kwijt,” vertelt Geartsje. Maar uitbuiken is er vooralsnog
niet bij. Ze windt zich ook wel wat op bij de
beelden van overvolle parken en meubelboulevards. “Ik maak me hier best zorgen om. We
zijn er nog niet. Het virus is er nog steeds en
een tweede golf dit najaar is niet ondenkbaar.
En in het noorden hebben we nog nauwelijks
groepsimmuniteit opgebouwd. Daarom
houden we ook altijd nog ic-bedden vrij.” De
werkdruk zal dus ook nog wel even aanhouden, zo verwacht Geartsje. “Het management
vroeg ons of we ook onze vakanties willen
inleveren, maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben
wel aan rust toe, merk ik. Je hebt ook kinderen
die je aandacht verdienen. Bovendien, als je
altijd maar doorwerkt krijg je op gegeven
moment ook uitval.” Zo zit een collega inmiddels al thuis met rugklachten. De werkroosters
worden nu een week van tevoren gemaakt.
Ruimte om uitjes te plannen is er daarom ook
nauwelijks. “We zijn nu zeven weken verder
en daarvan ben ik één weekend vrij geweest,”
bekent Geartsje. “Ik hou het nog wel even vol
hoor. Maar onze oppas is momenteel wel haar
gewicht in goud waard.”

Nauwelijks nog herkenbaar... (foto:Bart Ledegang)
De Nijs Beetster 15 - 9
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Klaas Vaatstra onderwijst verpleegkundigen in COVID-19

‘Middelvinger naar de zorg?
Het is gewoon onwetendheid bij de mensen’
Door Bart Ledegang

Normaal gesproken is Klaas Vaatstra docent verpleegkunde aan ROC Friese Poort. Maar
toen de corona-uitbraak ook Friesland steeds meer in zijn greep kreeg, speelde zijn zorghart
weer op. Nu leert hij verzorgenden en verpleegkundigen in verpleeghuizen van Zorggroep
Meriant alles over COVID-19. Klaas: “Veel medewerkers zijn emotioneel. Zij vragen me:
komen de besmettingen door ons? Maken wij ze ziek?”
Het eerste mediaoptreden bij Omrop
Fryslân heeft hij al achter de rug. Want
het coronavirus moet in al haar facetten
belicht worden en dus was ook Klaas’
onderricht aan verpleegkundigen in de
ouderenzorg groot nieuws. “Nog voor het
coronavirus in Friesland toesloeg, kwam
vanuit school al de vraag aan docenten of
zij zich met hun zorgachtergrond ook in de
praktijk wilden inzetten,” vertelt Klaas.
Naast docent, verzuimcoördinator, contactpersoon voor de GGZ en Meriant bij het
begeleiden van studenten, zag hij ook dit
wel zitten. “Samen met een collega heb
ik me aangemeld voor de ouderenzorg
bij Meriant, dat onderdeel is van Alliade,”
begint Klaas. “Maar al gauw kwam de
directeur van Meriant met een beter idee:
‘Ik voeg jullie vanuit de samenwerking tussen het Friesland College, Friese Poort en
Stenden toe aan het ambulante
COVID-19 team.’” En zo ging Klaas aan slag
met een speciaal opgezet basisprogramma
om mensen alles te leren over dit virus.
Zijn publiek bestaat uit verplegenden
en verzorgenden, woon-leefassistenten,
schoonmaakdiensten en paramedici zoals
psychologen, ergotherapeuten en fysiotherapeuten.
De Nijs Beetster 15 - 9

“Het doel was om de onrust in de tehuizen
wat weg te nemen. Want die was er volop.”
Sluipmoordenaar
Ook bij Klaas, docent of niet, is er nog
steeds sprake van nieuwe feiten over het
virus. “Naast de typische klachten als
koorts, keelpijn zijn er atypische klachten
als diarree, verlies van reuk.
Dat was nieuw.” Met zoveel parate COVIDkennis ziet Klaas ook het grootste misverstand dat over het virus onder de mensen
leeft. “Dat het een gewoon griepje is,” vertelt hij. “Het is veel heftiger en grilliger dan
een griep. Het aparte van dit virus is: het
is een sluipmoordenaar. Je kunt al besmet
zijn zonder dat je klachten hebt. Iemand
zit aan tafel en van het ene op het andere
moment wordt hij doodziek.
Bij oudere mensen speelt het valrisico. Die
zakken plots door de benen als ze lopen.
Anderen krijgen fikse longontsteking en
krijgen last van kortademigheid waardoor
ze zelfs extra zuurstof krijgen toegediend.”
Dat de bewoners van de verpleeghuizen
geen bezoek mogen ontvangen, ook als ze
corona hebben, laat Klaas niet onberoerd:
“Iemand zei eens: ‘Ik ga nog liever dood
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

autobedrijf

autobedrijf
KROES

KROES

APK II keuringstation!

GORREDIJK
GORREDIJK

GORREDIJK
www.autobedrijfkroes.nl

Badweg 54 - 8401 BL Gorredijk - Tel.: 0513 - 46 19 52
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aan corona dan aan eenzaamheid.’ Nou, dat kan ik eigenlijk
best begrijpen.”
Flodders
Omdat de cursisten anderhalve
meter afstand tot elkaar moeten
houden, traint Klaas vier groepen van maximaal vijftien
mensen per dag. “Dat is ook
wel fijn want zo kun je goed
met elkaar in gesprek gaan en
ervaringen delen. Dat is belangrijk. Daarbij merk je ook steeds
het besef dat waar wij jarenlang
gezorgd hebben voor goede
zorg, we iemand gewoon in een
paar dagen kwijt kunnen zijn.
Machteloos staan we tegenover
een virus dat we niet de baas kunnen.” De
expertise van Klaas komt nu goed van pas
nu verpleeghuizen moeten leren omgaan
met virusprotocollen. Ziekenhuizen zijn
ingesteld op isolatie-verpleging met speciale sluizen die je veilig van de ene naar
de andere ruimte brengen bijvoorbeeld.
“Wat ik ze vooral bij dit alles leer…,” begint Klaas, “...is: probeer losse flodders te
onderscheiden van officiële, betrouwbare
informatie van onder andere het RIVM.”
Middelvinger
Dat Nederland inmiddels 17 miljoen virologen lijkt te tellen, is een gegeven dat
Klaas moet accepteren. Gelukkig houden
de meesten zich voorbeeldig aan de intelligente lockdown-afspraken. Maar anderen
lijken zich juist onaantastbaar te voelen.
Zij picknicken in het Vondelpark of overspoelen massaal de IKEA. Klaas neemt
het niemand kwalijk. “Wat je niet ziet,
realiseer je je ook niet,” begint hij. “Toen ik
besloten had om mee te helpen, stond ik de
volgende dag bij een verpleeghuis voor
De Nijs Beetster 15 - 9

een vaste deur. Ik besefte me ineens dat
achter deze deur een hele andere wereld
was. Hier ging men besmettingen te lijf.
Hier vochten mensen op de COVID-afdeling
voor hun leven. Hier zijn zelfs mensen
overleden. Maar als je dan weer buiten
bent, de vogeltjes hoort fluiten, mensen
ziet fietsen, blijkt het leven gewoon door te
zijn gegaan. Het is geen middelvinger naar
de zorg. Het is gewoon onwetendheid.”
Natuurlijk is Klaas dit avontuur ingestapt
omdat hij het zijn roeping vindt. En omdat
hij de ervaring van deze ingrijpende pandemie in de zorg niet wil missen. Maar wat
wil hij hier verder wijzer van worden? Hij
denkt even na en zegt dan: “Eigenlijk hoop
ik dat de samenwerking tussen school en
zorg ook straks in het nieuwe normaal
verder versterkt wordt. Dat zorgorganisaties nog vaker bij ons aankloppen met
de vraag of wij trainingen en cursussen
willen geven. En zo de kloof tussen zorg en
onderwijs verder dichten. Dat zou geweldig
zijn!”
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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

Snel en scherp
printen

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

Afhaal service
in het weekend:
zie website

Brugt en Ineke Jonker
Domela Nieuwenhuisweg 114 Nij Beets
T: 0512 461900 - info@piershiem.nl - www.piershiem.nl
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Wethouder Anko Postma als vraagbaak voor ondernemers

“We willen zo dicht mogelijk bij onze ondernemers en inwoners zijn”
Door Bart Ledegang

Vanaf het moment dat minister Koolmees van Werkgelegenheid geld beschikbaar stelde
aan noodlijdende ondernemers, schoot het college van de gemeente Opsterland in de actiemodus. “Als gemeente wil je de ondernemers op de goede route krijgen,” zegt wethouder
voor ondernemers en dorpsgenoot Anko Postma.
Uit de ondernemersverhalen komen soms
“Ik maak me zorgen om het bedrijfsleven
schrijnende feiten naar boven. “Liquiditeit
in onze gemeente,” gaat hij verder.
is overal het grootste probleem,” concluMeteen na Koolmees’ steunbetuiging gingen op het gemeentehuis alle bellen rinke- deert Anko. “Als gemeente hebben we
meteen alle belastingen die ondernemers
len. De gemeentesecretaris stelde meteen
raken, opgeschort. Toch zijn er grote
een corona-crisisteam samen. Anko: “Het
bedrijven die met voorraden in de maag
college van burgemeester en wethouders
zitten. Of met leveranciers. En wat denk je
komt nu twee keer per week
van de horeca met het terrassenbeleid?
samen. Want tussen zo’n persconferentie
Gelukkig kunnen die straks aangepast
en daadwerkelijk beleid zit nog wel flink
weer mensen ontvangen.” Maar de gewat werk. Voor veel inwoners en ondernemers is er ook nog veel onduidelijk.” Samen meente hoeft het niet allemaal alleen te
doen. Zo is er het Bureau Zelfstandigen
met de ondernemersadviseurs startte
Fryslân (BZF) die kleine zelfstandigen
Anko een intensief communicatietraject.
(ZZP-ers) helpt met financieringen of
“We gingen veel nieuwsbrieven schrijven
financieringsproblemen. Grote bedrijven
met ondernemersverhalen, informatie en
tips. En we klommen meteen in de telefoon krijgen maatwerk via de gemeente of de
branchevereniom onderneging. Voor alle
mers te bellen
ondernemers
om naar hun
heeft Anko
verhaal te
nog wel een
luisteren. Dat
advies: “Prowerd bijzonder
beer zoveel
gewaardeerd.
mogelijk alles
We hopen
lokaal te doen.
straks zo’n 200
Je bestellingen
ondernemers
en inkopen.
op deze manier
Je klussen en
benaderd te
diensten. Want
hebben om hen
het werk moet
te helpen.”
Wethouder Postma opent het jubileumjaar van restaurant Pier’s
Hiem. Eigenaren Brugt en Ineke zijn flink getroffen door de gevolgen wel gedaan. En
van de coronapandemie maar mogen straks gelukkig weer open.
regel het met
Lokaal
(foto: Bart Ledegang)
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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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je bank en de gemeente.” Hij verwijst naar
de website van de gemeente Opsterland
waar een aparte corona-rubriek al een
schat aan informatie bevat.
“En kom je er niet uit met de routing naar
de juiste regeling, dan helpt de gemeente
je altijd verder.”

de tuin. Huizen werden opgeknapt. In de
milieustraat stonden hele files. Ook bij de
gemeente kwamen veel meer aanvragen
binnen voor kleine aanpassingen, meer
sloopvergunningen ook. Dat sociale en als
gezin bij elkaar zijn, vind ik dan wel weer
een mooie kant.”

Particulier
Niet alleen bedrijven, ook particulieren beleven spannende tijden want als het werk
terugloopt, ben je dan nog wel zeker van je
baan? “Ook daarin denken we mee,” zegt
Anko. “De afdeling Werk en Inkomen behandelt alle aanvragen secuur. We willen
op alle vlakken zo dicht mogelijk bij onze
mensen zijn.” Zelf zag hij ook een dynamiek ontstaan die hem wel beviel. “Toen de
echte impact van de pandemie doordrong
zag je opeens dat iedereen thuis was. Voor
ons huis kwamen voortdurend wandelaars
en fietsers langs. Mensen deden veel in

Als wethouder en dorpsgenoot heeft Anko
wel vertrouwen in het tweede deel van
het jaar. “Wij mogen wel blij zijn dat we
hier wonen. In de ruimte. Hier kunnen we
met anderhalve meter afstand van elkaar
samen leven. In de grote stad is dat haast
ondenkbaar. Maar gelukkig hebben we nog
een seizoen. Ik denk dat het hier in Friesland nog heel druk gaat worden. Half mei
gaat het kanaal weer open en dan kan het
weleens heel erg druk gaan worden. Het
schept misschien weer veel nieuwe kansen
voor Nij Beets. Voor wie creatief is.”

Dorpsagenda

mei
Door het coronavirus is de agenda leeg.
Alle bijeenkomsten zijn afgelast of uitgesteld.

Kerkdiensten Doarpstsjerke
Voor actuele informatie over de kerkdiensten
kunt u kijken op de website van de
doarpstsjerke: www.doarpstsjerke.nl
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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
Praktijkadres:
Bjirk 2A, 9245JD 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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Van Plaatselijk Belang
		Denk om elkaar en om jezelf
De wereld staat al ruim twee maanden op zijn kop. Het coronavirus zorgt er voor dat veel
dingen op dit moment niet meer kunnen. Wij zitten in een zogenaamde intelligente lockdown. De eerste zeven weken werd er zowel door kinderen als ouderen thuis gewerkt en
bleef het rustig op straat. Vorige week zijn de basisscholen weer gedeeltelijk opengegaan en
werden een aantal noodmaatregelen versoepeld.
Voor veel mensen is het een bizarre tijd. Er zijn zorgen over gezondheid, financiën, werk en
eenzaamheid. Ook in Nij Beets zijn er ondernemers die hun zaak moeten sluiten en Brugt en
Ineke van Piers Hiem hadden zich het honderdjarige jubileum van hun bedrijf heel anders
voorgesteld. Aan de andere kant zijn er ook mooie initiatieven. Krigel zorgde er bijvoorbeeld
voor dat alle inwoners van Nij Beets op zaterdag 18 april een bosje tulpen kregen en ontroerend was de erehaag bij het afscheid van de veel te jong overleden Arjan Bok.
In maart is er huis aan huis een lijst verspreid met namen van mensen die boodschappen willen halen voor een ander, willen helpen bij kleine klusjes, of gewoon gebeld kunnen worden
voor een praatje. Ook de komende tijd staan deze vrijwilligers paraat voor mensen die alle
geboden hulp hard nodig hebben. Fijn om te horen is dat in vele gevallen familie, vrienden
of buren al een helpende hand of luisterend oor bieden. Zo kunnen wij er samen voor blijven
zorgen dat niemand in een isolement komt te zitten. De maatregelen mogen dan wel versoepeld worden, voorlopig verandert er nog niet veel. Bij veel mensen blijft er angst heersen voor
het coronavirus. Eenzaamheid blijft op de loer liggen omdat familie en vrienden niet langs
mogen komen en omdat dat gezellige praatje in de Dagwinkel of met de buren niet gemaakt
kan worden.
Wij moeten met z’n allen in deze moeilijke tijd ook denken aan de verenigingen en de plaatselijke ondernemers. Ook zij hebben onze steun hard nodig. Veel activiteiten en evenementen zijn afgelast of uitgesteld. Het zou fijn zijn wanneer de sponsors, donateurs en leden,
indien mogelijk, wel blijven doorbetalen. En wij vragen de inwoners van Nij Beets vooral
gebruik te maken van de aanwezige voorzieningen in eigen dorp.
Er zijn veel hartverwarmende acties geweest de afgelopen maanden op nationaal niveau,
maar ook in Nij Beets en omgeving. Deze situatie maakt dat de mensen hun manier van
denken en doen creatief ontwikkelen. Het bestuur van Plaatselijk Belang denkt graag met
iedereen mee om samen op een goede manier door deze onwerkelijke tijd te komen en dit
dan ook door te zetten als het normale leven weer z’n gewone vormen aan begint te nemen.

Update Plaatselijk Belang
Vergaderen en overleggen is moeilijk in deze vreemde tijd. Toch hebben wij maandelijks een
Plaatselijk Belang vergadering via videobellen. Eén van de punten die bovenaan de agenda
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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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/ krigelnijbeets
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staat is: ‘De gevolgen en mogelijke oplossingen van de strenge maatregelen rondom coronatijd’. Bij de gemeente Opsterland heeft Plaatselijk Belang Nij Beets er op aangedrongen om
niet alleen de maatregelen die genomen moeten worden, naar de verenigingen, stichtingen
en ondernemingen te sturen, maar ook iedereen goed te informeren over oplossingen en
(financiële) steun die ze kunnen krijgen van o.a. de gemeente Opsterland.
Verdrietig waren wij toen Siepie Plaatselijk Belang vertelde dat Halte Leppedyk gaat sluiten.
Wij hopen met Franke en Siepie dat er straks toch weer nieuwe mogelijkheden voorbijkomen
om iets met hun droom en passie te kunnen doen.
Het Polderhoofdkanaal is op 15 mei ‘gewoon’ weer open gegaan en na uitgebreid overleg met
de gemeente Opsterland is er nu gekozen voor een brugwachter. Deze vacature is inmiddels
ingevuld. De gemeente Opsterland zal hierover publiceren in de media. Wij hopen dat hierdoor vaargasten, die de vorige jaren ons mooie kanaal meden, nu wel in Nij Beets komen.
Het douche-/wc-gebouw zal tot 1 juli gesloten zijn. Voor de ondernemingen die onze gasten
iets kunnen bieden en vanaf 1 juni weer meer mogelijkheden krijgen, is het goed om dit te
publiceren. Dit kan o.a. in de vitrinekast bij It Bjinstap. Stuur graag een A4 met info naar
pj.nauta@ziggo.nl
Ook staat Wonen elke keer hoog op de agenda en is hierover regelmatig (video)contact met
de verantwoordelijke ambtenaren. Voor het Gebiedsfonds is een stichting opgericht. Groen
en Wegen komt ook elke keer aan bod.
Voor vragen en opmerkingen zijn wij te bereiken op ons e-mailadres pbnijbeets@gmail.com
of spreek één van onze bestuursleden (Anne-Esther Alstein, Jolanda Kuper, Rick van Houten,
Jan de Jong of Pieter Nauta) even aan.

Het formulier met dorpsgenoten die de handen uit de mouwen willen steken voor een ander, prijkt
inmiddels op menig muur.
(foto: Bart Ledegang)

De Nijs Beetster 15 - 9

19

Oud-dorpsgenoot Petro Ballemans tijdens Spaanse noodtoestand:

‘Ik vrees voor een grote sociale crisis en een ramp voor ons bedrijf’
Sinds 2005 organiseert oud-Beetster Petro Ballemans actieve vakanties in Spanje. Sterker
nog, Casa Camaleón is dé reisagent voor fiets- en wandelvakanties in Zuid-Spanje, als we
hem mogen geloven. Maar van enig fietstoerisme is momenteel geen enkele sprake. De
coronacrisis hakte er in Spanje flink in. En ook bij Petro. Een persoonlijk verslag vanuit een
land waar de noodtoestand is uitgeroepen.
“Hola Beetsters,
Hopelijk zijn jullie
allemaal nog in goede
gezondheid! Want wat
beleven we een vreemde,
maar ook angstige tijd
op onze aardbol. Via de
Nederlandse media zullen er vast wel berichten
over Spanje jullie bereikt
hebben. Spanje is zwaar
getroffen en alles is hier ook misgegaan.
De politiek zat tegen, de regelgeving, onervarenheid, trage besluitvorming, bureaucratie: snel optreden en daadkracht kregen
gewoon geen kans in het zwaarst getroffen
land van Europa.
Op zondag 8 maart bijvoorbeeld, precies
één week voordat het hele land veroordeeld wordt tot binnen zitten, wordt in de
Spaanse steden nog met tienduizenden
tegelijk gedemonstreerd voor de vrouwenrechten. In hetzelfde weekend worden er
voetbalwedstrijden gespeeld met tienduizenden toeschouwers. Om nog maar te
zwijgen van alle stapavonden met vrienden en familie-etentjes – met de kussen
ter begroeting en ten afscheid die daarbij
horen in Spanje. Het virus neemt een
belangrijke voorsprong.
Vanuit Nederland worden sommige coronapatiënten overgeplaatst naar een intensive care in Duitsland. Maar in Spanje is het
20

ons nog niet eens gelukt
om ernstig zieken over te
brengen van de ene regio
naar de andere. Ook
dat heeft te maken met
het gedecentraliseerde
zorgsysteem. Spanje is
verdeeld in 17 comunidades (ook wel autonome
regio's of zelfstandige
gewesten genoemd) als
het ware 17 aparte landjes in een land met
allemaal hun eigen politiek en besluitvorming.
Nederland kiest voor de zogenaamde
‘intelligente of targeted lockdown.’ Spanje
bevindt zich in een ‘estado de alarma’ of
noodtoestand die door velen omschreven
wordt als een ‘complete lockdown’. Het
feit dat Nederland als een van de weinige
Europese landen geen complete ‘lockdown’
heeft afgekondigd is bij veel Spanjaarden
ook onbegrijpelijk en wordt dat als een te
lakse en niet serieuze houding gezien. De
tijd zal het leren!
Het binnenzitten is voor mij persoonlijk
niet zo´n probleem, mede dat we veel
grond om het huis hebben waar wij ons
vrij kunnen bewegen. Maar de meeste woningen in Spanje zijn vaak te klein, hebben
nauwelijks ventilatie, een balkon, natuurlijk licht en ruimte voor jezelf. Twee maanden thuis doorbrengen met het hele gezin
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zorgt dan ook voor veel spanningen en zijn
er veel meldingen van huiselijk geweld.
Nu verzinnen ze allerlei trucs en smoezen
om tóch even hun neus buiten de deur te
kunnen steken. Ze maken daarbij listig
gebruik van de paar uitzonderingen die er
zijn gemaakt, zoals de hond uitlaten, boodschappen doen of een hulpbehoevende
verzorgen. Zo werden op de verhuur- en
verkoopsites honden te huur aangeboden,
zodat de potentiële huurder toch even
gerechtvaardigd een blokje om kan om
'zijn hond uit te laten'. De prijzen voor een
huurhondje varieerden, maar hier en daar
liepen ze op tot 50 euro per dag. Het moet
niet gekker worden maar Spanjaarden zien
het als een welkome reddingsboei. Even
weg van de familie. Van de kinderen. En
vooral weg van het leven
tussen muren. Want het
huis is voor veel Spanjaarden vooral een plek om
te slapen; een exclusief
domein, alleen toegankelijk voor naasten. Het
hondenuitlaat-excuus
heeft inmiddels al tot veel
bizarre taferelen geleid. In
Valencia werd een man aangesproken door
de politie die op straat een speelgoedhondje achter zich aan sleepte. In Girona ging
iemand met een geit aan een halsband de
straat op. Anderen probeerden hetzelfde
met varkens en vogeltjes. Het mag allemaal niet. Ook is het niet de bedoeling om
dertig keer per dag de hond uit te laten,
benadrukken de autoriteiten. Dit zijn natuurlijk bizarre taferelen!
Het uitbundig gevierde sociale leven in
Spanje is een cliché dat klopt. Maar dat
speelt zich vooral buitenshuis af. In de
trappenhuizen. Op straat. In de horeca. En
in talloze clubjes en verenigingen. Spanje
heeft niet voor niets de grootste bardichtDe Nijs Beetster 15 - 9

heid ter wereld. Na één week lockdown om
het coronavirus in te dammen, snakken
veel Spanjaarden al naar buitenlucht. De
door de autoriteiten toegestane bezoekjes
aan supermarkt, apotheek of bank bieden
nauwelijks soelaas. Soms vraagt de politie
hier met enige achterdocht om een bonnetje om er zeker van te zijn dat niemand de
hele dag door de straten dwaalt, met een
tas al eerder gekochte boodschappen, om
zo de quarantaine te omzeilen. Ik heb deze
controle zelf nu al twee keer meegemaakt.
Bij dit schrijven (11 mei) zijn we beland in
fase 1 van de de-escalatie. De de-escalatie
gaat plaatsvinden in 4 fases tot de nieuwe
normaliteit. Elke fase duurt 2 weken en
bij elke overgang wordt er gekeken of de
ziekenhuisbezettingen
niet uit de hand lopen. Na
aanleiding daarvan worden
de overgangen van de fases
eventueel bijgesteld. Als
alles goed gaat, moet eind
juni de laatste fase zijn
bereikt: fase 4, ofwel de
normaliteit. Dan moet de
bevolking nog wel afstand
tot elkaar bewaren. Kunnen ze dat wel? Dat
zal nog moeilijk worden. Het is onnatuurlijk voor de bevolking om zo afstandelijk te
zijn. Wat je wel ziet is dat mensen massaal
mondkapjes dragen. Ze accepteren dat om
het aantal besmettingen terug te dringen
maar ook om nog enig contact met elkaar
te kunnen hebben.
Hoe het verder moet met de economie,
is nog onduidelijk. De Spaanse regering
denkt aan een scenario waarin de grenzen langer gesloten blijven en er een hele
zomer lang geen buitenlandse toeristen
toegelaten zouden worden. Deze maatregel zou een ramp betekenen voor de - al
fragiele - Spaanse economie: toerisme
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Van Eedenstrjitte 7
9245 HL Nij Beets
T: (0512) 46 12 11
www.pedicurehendrika.nl
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is één van de voornaamste bronnen van
inkomsten en dus ook een ramp voor ons.
Ik vrees voor een grote sociale crisis. De
werkloosheid is door de lockdown al gestegen met een miljoen mensen. De regering
probeert de crisis te verlichten met een
soort bijstandsuitkering, die bestond nog
niet in Spanje. In dat opzicht staat Spanje
mijlenver van Nederland.
Iedereen vraagt zich af wat er gaat gebeuren met het toerisme na de coronacrisis.
Het mag inmiddels wel duidelijk zijn dat
het toerisme, de toeristen, de manier van
reizen en op vakantie gaan de komende
maanden en misschien wel jaren niet
meer hetzelfde zullen zijn dan voor de
corona-crisis. Maar is het antwoord op
het zogenaamde ‘turismo de playa’ ofwel
strandtoerisme het ‘turismo rural’ ofwel
het plattelandstoerisme? Als tegenhanger
van het strandtoerisme zitten wij als plattelandstoerisme in de natuur, bergen, dorpen en accommodaties waar het normaal
gesproken veel rustiger is en waar de kans
op besmetting veel kleiner is, wel goed. Laten we het hopen dat we weer snel mensen
mogen ontvangen. Stay safe!”
Petro

Het anderhalve meter afstand houden is in Spanje
al eerder ingevoerd, maar dan betrof dit bij het passeren van fietsers.

www.fietsvakantieinspanje.nl

Onze Mensen Onze Kracht

Feansterdyk 49
8491 BV Akkrum
T. +31(0)566 - 625 730
I. www.groenoordbv.nl
E. info@groenoordbv.nl
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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

M: 06 130 74 789

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

Riperwei 56, 8406 AK TYNJE

Tramweg 19, 8456 HC De Knipe
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Vincent de Bois en het geheim van de Zirbenkiefer-dennenboom
Door Gerrie Roorda

Het is bijna een jaar geleden dat Vincent de Bois en zijn vriendin Berber neerstreken in Nij
Beets, om precies te zijn in het huis van Patricia en Marc aan de Leppedijk. Patricia en Marc
vertrokken voor een jaar met hun gezin naar Amerika, waar Marc (landmacht) een cursus
volgt. Via via hoorden Vincent en Berber dat ze huurders zochten voor hun huis mét hond.
Met de grote schuur was het bovendien de perfecte plek voor het jonge bedrijf van Vincent,
Allpine.
wordt toegeschreven. Zo heeft het antiVincent (toepasselijke achternaam troubacteriële eigenschappen en is de heerlijke
wens, de Bois (Frans voor hout of bos)) is
geur rustgevend en bloeddrukverlagend.
24 jaar oud en heeft de mbo-opleiding
Onderzoekers hebben aangetoond dat
engineering gevolgd. Na afronding van
mensen in een bed van Zirbenkieferhout
deze opleiding begon hij aan een vervolgstudie, werktuigbouwkunde, maar dat was beter slapen met een langzamere hartslag.
Ideaal dus voor ons vaak drukke en haastoch niet helemaal wat hij op dat moment
tige leven. Bovendien heeft het hout een
zocht. Een jaar of 15 geleden hadden zijn
insectenwerend effect.
ouders een oud huis in Oostenrijk gekocht
dat grondig moest worden opgeknapt. VinGeur
cent en zijn ouders waren hier af en aan
Hoewel het hier volgens mij niet echt
al een tijd mee bezig geweest en Vincents
bekend is, is het hout van de alpenden
ouders waren er ondertussen permanent
enorm populair in Duitsland en Oostenrijk.
gaan wonen. Een uitgelezen kans dus om
Nadat Vincent zich in de eigenschappen
hen te volgen en verder te helpen met de
had verdiept, besloot hij ook een bed van
verbouw van het huis. En zo kom je nahet hout te bouwen. Dat overtuigde hem
tuurlijk de nodige mensen tegen. Van een
meteen van de positieve effecten van het
plaatselijke timmerman hoorde hij dat
materiaal. Vervolgens kwam Vincent op
in het gebied de zogenaamde Zirbenkiehet idee een lamp te ontwerpen op basis
fer – de alpenden – voorkomt. Deze boom
van deze houtsoort. Niet zomaar een lamp,
groeit in de alpen van Duitsland, Oostenmaar een lamp
rijk, Zwitserland
die de positieve
en Noord-Italië in
eigenschappen
gebieden vanaf 1500
van het hout in
meter hoogte. Omzich draagt en
dat deze bomen erg
ook uitdraagt:
langzaam groeien,
een mooi vieris het hout heel
kant ontwerp
geconcentreerd. Het
met uitgefreesheeft ook een hoog
de openingen
gehalte aan natuurwaardoor het
lijke olie waar goede
Voor
Vincent
kent
de
alpenden
geen
geheimen
meer.
licht mooi naar
eigenschappen aan
				(foto: Internet)
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Zakelijk:
Oplossingen in
Personeelsbeleid en Verandering
Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching

Dierenartsenpraktijk Beetsterzwaag is een moderne
praktijk voor:

•Gezelschapsdieren

(inclusief diervoeding & voedingsadvies)

•Melkveehouderij
(inclusief begeleiding, voedingsadvies)

•Paarden
(inclusief vruchtbaarheidsbegeleiding)

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

•Landbouwhuisdieren
Molenlaan 8a Beetsterzwaag
WAAR IEDER DIER TELT!

Tenten - Catering
Sarah & Abraham
Karaoke- Accessoires
www.partytentverhuurnijbeets.nl

0512-461868 / 06-28486017

NUMMER

29

Zakelijk of particulier
Wij maken uw drukwerk
met veel plezier
De Bou 29 - Beetsterzwaa
Tel. 06 1568 2764

Vergaderruimte
Flexwerkplekken
Exposities

T: 0512 46 22 05 E: info@aepos.nl
I: www.galerieaepos.nl
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buiten stroomt. De lamp is verkrijgbaar in
drie maten: klein, middel (33 cm hoog) en
groot (65 cm). De twee grootste hebben een
ventilator waarmee de heerlijke geur van
het hout wordt verspreid. Hoewel de geur
lang blijft, wordt hij na verloop van tijd
natuurlijk wel wat minder. De lamp wordt
daarom geleverd met houtkrullen en een
flesje olie. De houtkrullen gaan in de lamp
waar de ventilator zorgt voor verspreiding
van de geur, eventueel met een extra
drupje olie op de krullen. O, en de lamp kan
met een afstandsbediening ook nog eens
worden ingesteld op elke gewenste kleur.

Overname
Ondertussen heeft Vincent een nieuwe
partner in Oostenrijk die geïnteresseerd
is in het bedrijf en de productie van de
lamp wel wil overnemen. Vincent zou dan
een bepaald percentage aan royalties
krijgen. Op zich is dat best een idee, want
deze partner heeft een enorm netwerk
van meer dan 3000 mensen waar hij mee
samenwerkt, wat nogal een markt met
zich meebrengt. Vincent kan zich dan weer
meer gaan richten op het bedenken en
ontwerpen van nieuwe producten.

In de werkplaats zie ik nog een voorraad
van een ander houten model liggen. Ik
Wat begon als een minifamiliebedrijf is
vraag Vincent wat het is. Het blijkt de beinmiddels uitgegroeid tot een behoorlijke
huizing voor een klok te zijn, maar dat liep
onderneming. Vincent en Berber vertellen
niet zo goed. Vincent is geen man die tijd
hoe ze in Oostenrijk in de eerste periode
verspilt, zo blijkt, dus wat niet loopt gaat
alles zelf deden, van de houtbewerking tot
uit het assortiment. Als ondernemer blijkt
het in elkaar zetten van de ledlampjes en
hij ook uit het juiste hout gesneden.
ventilatoren en het verpakken van houtMeer weten over alpenden?
krullen. Het kwam regelmatig voor dat
Kijk dan op Vincents website:
ze samen met Vincents ouders tot diep in
https://www.allpine.at/nl/)
de nacht bezig waren in een woonkamer
die was omgetoverd in een lampenwarenhuis om alle bestellingen af te krijgen. Ze
kijken er met plezier op terug, maar zijn
blij dat ze de productie van de lamp zelf, de
ledlampjes en de ventilatoren ondertussen kunnen uitbesteden
aan bedrijven in Slovenië, China en Duitsland. De verschillende
onderdelen worden nu
op pallets in Nij Beets
geleverd, waarna alleen
nog maar de ledlampjes
en ventilatoren erin te
hoeven worden geklikt.
Mooie verpakking erom
heen en dan zijn ze
klaar voor verzending.
Uiteraard slaapt Vincent ook in het therapeutische bed.
					(foto: Gerrie Roorda)
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Gezien in Nij Beets

Foto (Bart Ledegang)

Paniek bij Gepke en Pieter de Raaf na een
telefoontje van de buurvrouw.
Die belde lichtelijk bezorgd dat er wel heel
veel rook uit de schoorsteen van de De
Raafjes kwam.
Even een blik naar buiten geworpen en
daarna gauw de brandweer gebeld. Die
was snel ter plaatse, vooruitgesneld door
de politiehelikopter die vanuit de lucht een
beeld schetste van de woonwijk en het gevaar van overslaan. De schoorsteenbrand
kon zo voorkomen worden.
Waar rook was, was ditmaal geen vuur.
Wel zorgde de veegwerkzaamheden van
de spuitgasten ervoor dat eerst de rager
knapte en bleef hangen in de pijp. Daarna
werd de kogel ingezet maar ook die bleef in
de pijp steken. Verder liep het dus gelukkig
met een sisser af.

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 mei 2020

Adem,
De wereld
houdt
zijn
adem in………….
Maar
ondertussen
komt
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Moeder Aarde
op adem…………
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Advertorial

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik mij via deze weg kort aan u voor te stellen.
Mijn naam is Hielke Jan Meijer, 40 jaar oud en woonachtig in Drachten. Vanaf 2015 ben
ik werkzaam in de uitvaartzorg. Sinds april dit jaar werk ik vanuit huis als zelfstandig
uitvaartverzorger.
In de afgelopen jaren heb ik ervaren hoe belangrijk het voor nabestaanden is om een vertrouwensband op te bouwen met de persoon
die in een periode waarin verdriet overheerst,
bij je over de vloer komt. Een open houding
hebben, een luisterend oor bieden en vervolgens samen een afscheid vormgeven; kenmerken en vaardigheden die onmisbaar zijn voor
een goede uitvaartverzorger. Ik kan u helpen
en ontzorgen tijdens de periode van overlijden
en uitvaart. Of u nu wel of niet bent aangesloten bij een uitvaartvereniging of verzekerd bent
voor uw uitvaart, u bent altijd vrij om een eigen
uitvaartbegeleider te kiezen.
Hoewel de dood een onderwerp is waar we
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liever niet over praten, is het wel verstandig het
er met uw directe naasten eens over te hebben. Weten zij wat uw wensen zijn? En weet u
zelf wat er mogelijk is? Door bij leven keuzes
vast te leggen, ontlast u uw naasten enorm. Om
die reden heb ik een wensenboekje ontwikkeld.
Een hulpmiddel dat u stap voor stap leidt langs
de aspecten die na een overlijden aan de orde
komen. Interesse? Vraag het boekje vrijblijvend
en kosteloos bij mij aan. We kunnen het gezamenlijk invullen of doet u het op een moment
als u er klaar voor bent. Mijn contactgegevens
vindt u in de advertentie in deze Nijs Beetster.
Met hartelijke groet, Hielke Meijer.
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Keninginne Froukje fan de Ripen
Door Hester Dijkstra

Er gebeurde vorige week wat bijzonders op
de Ripen. De oudste inwoner van Nij Beets
werd op 13 mei jongstleden 99 jaar en dat
heeft ze geweten!
Zelf vond Froukje Nijsingh-Riedstra haar
verjaardag niet zo speciaal ('ik bin ommers
noch gjin 100!'), maar de buurt dacht er
anders over. Zo rond half tien 's morgens
begon de feestelijke dag met een aubade.
Getooid met vlag en wimpel, met muziekinstrumenten en geoefende stemmen
zongen de goed gespreide buurtbewoners
vanaf het grasveld hun jarige buurvrouw
toe. Zo'n hoge leeftijd was sinds het ontstaan van de Ripen nog niet eerder door
een buurtgenoot bereikt. Dat vroeg om
een afsluiting met het Friese volkslied en
een korte toespraak van voorzitter Nynke
van der Heide. Buurvrouw Nijsingh nam de
huldeblijken en de bloemen vrolijk in ontvangst, zittend achter de glazen wand van
het terras. Op gepaste afstand, uit een tas
aan het eind van een hengel, overhandigde
de jongste aanwezige, Berber Roorda,
een bijzondere oorkonde aan 'buurvrouw
Nijsingh'. Met die oorkonde toonde de

buurt 'útsûnderlike wurdearring foar har
ferbinende krêft en har strieljende foarkommen' en nam de buurtcommissie van
De Lange Ripen 'it goed trochtochte beslút'
om Froukje Nijsingh te benoemen tot
'Keninginne fan De Ripen'.
Zo'n koninklijke erkenning vraagt om
oranjekoek en dat was er. Uit de koude
wind en in de grote schuur was er voor alle
aanwezigen een koninklijke tractatie.

Oarkonde

As blyk fan ûtsûnderlike wurdearring foar har treflike
oanwêzigens, har ferbinende krêft, har strieljende
foarkommen, wêr't se al jierrenlang ús buorskip mei
represintearret yn ûs eigen omkriten en fier dêrbûten yn de
fierdere wrâld, hat de buertkommisje De Lange Ripen it goed
trochtochte beslût naam om

Froukje Nijsingh

yn'e respektabele âldens fan 99 jier, te beneamen ta

KENINGINNE
FAN DE RIPEN

13-5-2020
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Andere tijden in Nij Beets (1895-1920). DEEL 12.
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.
VERMAAK IN DE VRIJE UURTJES.
De schemeruurtjes waren ’s avonds heel
prettig. In die tijd hadden wij een schoolbibliotheek met kinderboeken, maar ook
met gewone boeken. Het lenen van een
boek voor een week kostte per boek 1 cent.
Mijn broer Klaas kon heel goed lezen en las
dan voor uit een boek. Verder verveelden
wij ons nooit en hielden van gezelligheid.
Wij hadden het dam- en molenspel en
gebruikten ook vaak de speelkaarten. Het
dambord maakten we zelf en voor de schijven gebruikten wij knopen. We hoefden
niet de hele avond te breien, dus bleef er
ook nog wel tijd over voor deze spelen. De
winter was wel altijd een gezellige tijd,
want de turf was van het land en er was
niets meer te doen. Als er geen ijs was,
hadden we rust.
SCHOOLRESULTATEN.
Ik kon heel goed leren, net als mijn oudere
broers en zussen. Er was slechts een jongen in mijn klas, die iets beter kon leren.
Hij kon beter “schoonschrijven”; dat was
een vak, dat ook werd beoordeeld. Voor
rekenen, taal en lezen waren wij met ons
tweeën de beste van de klas. Onze bovenmeester vond het dan ook jammer, toen
ik klaar was met de lagere school en met
vader mee moest naar het turfland. In de
winter van 1906-1907 kwam de bovenmeester op een zondagmiddag op visite.
Na eerst de alledaagse dingen te hebben
besproken, kwam de aap uit de mouw.
Meester vond het jammer, dat hij de school
zou verlaten en met leren zou stoppen. Hij
De Nijs Beetster 15 - 9

zag wel een goede toekomst voor mij en
zou het jammer vinden, dat ik mijn leven
tussen de turven zou moeten slijten. Vader
luisterde dan wel aandachtig, maar moest
mijn meester teleurstellen. Mijn broers
en zussen gingen ook mee naar de turf en
dus veranderde hij niet van mening. Vader
vond het wel heel mooi, dat ik goed kon
leren en dat mijn meester zijn best deed
voor mij. Vader kon het niet maken, dat ik
b.v. onderwijzer zou worden en dat hij zijn
andere kinderen naar het turfland had gestuurd. Mijn meester had ook niet anders
verwacht. In april 1907 moest ik meteen
al mee naar het turfland. Moeder vond,
dat dit gesprek nogal duur was geweest,
omdat meester twee sigaren had gerookt
in die korte tijd en vader kreeg ook nog een
sigaar. Dat kostte vijf centen. Vader rookte
eigenlijk helemaal niet en sigaren waren
al helemaal te duur. Voor de visite was er
thuis wel tabak. Op school ging het dus
heel goed, maar dat betekende niet, dat ik
geen kwade streken uithaalde net als de
andere jongens.
VISSEN.
Als wij naar school gingen zochten wij
onderweg al wormen om te vissen. Voor
het bewaren van de wormen namen we
een klein busje mee. Soms vergaten wij
dan een busje mee te nemen. De wormen en spekrupsen stopten we dan in ons
jaszak. We zaten dan in de schoolbank met
de wormen in de zakken. Wel moesten we
steeds opletten, dat ze niet uit de jaszak
kropen. Toch gebeurde dat wel eens en dat
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zorgde voor veel hilariteit in de klas. De
meisjes zagen de wormen ook wel over de
vloer of bank kruipen. Zij waarschuwden
dan de meester en wij moesten de wormen naar buiten brengen. Er liepen ook
wel eens minder onschuldige diertjes op de
bank.

Bij sommige kinderen tierden de luizen
welig. “Meester, er loopt een diertje over
de bank”, klonk het regelmatig in de klas.
Zonder iets te zeggen, pakte meester dan
een papiertje en verwijderde het “object”.
Zoiets was hij wel gewend.
Hij kende de moeilijkheden van de ouders
en kinderen thuis wel. Van overheidswege
was er toen geen controle.

Luizen

We hebben een paar zaken die we via de nieuwe rubriek willen aanbieden.
Betreft:
LCD colour TV Flatscreen SONY-BRAVIA
Type: KLV-S32A10E maat 79x56x11 cm. Gebruikt en nog in goede staat.
Bauknecht wasdroger, type 341,
luchtafvoer, voorlader. Gebruikt en nog in goede staat.
Prijs: nader overeen te komen
Nynke van der Heide, nynkehvdh@gmail.com, tel. 0512-461504
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Nijs Beetster Nijs

Burgemeester deelt complimenten uit
Burgemeester Ellen van Selm bezocht op
maandag 11 mei basisschool De Arke om de
leerlingen een compliment te geven voor
hun voorbeeldige gedrag tijdens hun acht
weken thuisisolatie. Van Selm vindt het
zeer in de kinderen te prijzen dat ze zich
zo snel aanpasten aan het thuisonderwijs
met alle digitale mogelijkheden dat een
beloning wel op zijn plaats was. Iedereen
kreeg daarom een medaille en oorkonde
voor ‘bewezen diensten.’ De leerlingen van
de school gaan nu om de dag naar school
waardoor ze 50% van de onderwijstijd op
school zijn, vertelt Van Selm. De helft van
de kinderen loopt de komst van de burgermoeder dus ook mis. “Maar iedereen krijgt
zijn medaille met oorkonde,” stelt ze deze
kinderen gerust. Gelukkig kregen Benthe
Kooistra en Roan Landmeter als eerste leerlingen de onderscheidingen overhandigd.
De Nijs Beetster 15 - 9

Met een grijper kon burgemeester Van Selm keurig
met anderhalve meter afstand de oorkonde overhandigen.
(foto: Marianne Elzinga)

Zussen Gerrie en Rianne beginnen ijskraam
Het zoveel mogelijk thuiszitten maakt creatief. Dat bewijzen de zussen Gerrie (12) en
Rianne (9) Smedes maar weer eens.
Zij zijn voor de boerderij aan de Krúswei
een bedrijfje in ambachtelijk boerenijs begonnen. “Onze vader wilde een ijsmachine
kopen,” vertelt Gerrie. Aldus geschiedde.
“De eerste partij was veel te zoet. Te veel
suiker gebruikt,” blikken de zussen op het
eerste probeersel terug. Maar nu smaakt
het ijs voortreffelijk, ondervinden we zelf.
Komt het door de verse melk van eigen
koeien? Topijs! Wandelaars en fietsers
die de bordjes ‘Boerenijs’ op de toegangswegen naar de pleats volgen kunnen de
ijskraam van de zussen eenvoudigweg niet
missen. Als ze eenmaal halt houden
33

’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

“Ouder worden hoeft geen zorg te zijn”
Wonen

Zorghotel

Dagverzorging

Maaltijdvoorziening

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

Wilt u meer weten?

Bezoek onze website op www.boarnsterhimstate.nl of bel op 0566-631294

www.medifitweb.nl | info@medifitweb.nl

Boarnsterhim State | Wjitteringswei 67 | 8495 JM | Aldeboarn
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Franke en Siepie stonden vlakbij hun
gasten en er was voor ieder een luisterend
oor. Bij die werkwijze past geen afstand
van anderhalve meter en daarom valt het
doek voor de theetuin. Even hebben ze nog
overwogen om te investeren in aanpassingen die het voortbestaan mogelijk zouden
maken, maar dat bleek niet haalbaar. 'Myn
hert wol trochgean, mar soms moat jo
ferstân foarop', zegt Siepie.
foto: Bart Ledegang)

kunnen ze voor een 1 euro kiezen uit de
smaken banaan, kiwi, caramel, aardbei, vanille en framboos. Extra bolletjes kunnen
natuurlijk ook. Dan kan er nog gekozen
worden uit een bakje, hoorntje of kuipje.
Wat rest is een uiterst geriefelijke tuinbank
die vrij uitzicht biedt op de weilanden.
Genieten met een grote ‘G.’

Anderhalve meter nekt Halte Leppedijk
Aan de Leppedyk in Nij Beets ligt een
groene, beschutte theetuin waar vorig jaar
zo'n 4000 mensen verpozing zochten.
Halte Leppedijk, gerund door Siepie de
Jong en Franke Kooijker, is een plek waar
men ongedwongen kon genieten, waar
verhalen ontstonden en waar gehecht
werd aan het sociale aspect van het
verblijf.
Daar komt een eind aan nu het corona
covid 19 virus ons land in z'n greep heeft
en een anderhalve meter-aanpak voor
Halte Leppedijk geen perspectief biedt.
De theetuin gaat dicht maar Siepie blijft
wel 'sels makke' producten aanbieden.
Een makkelijk besluit was het niet. 'Wy ha
sokke bysûndere tiden meimakke', zegt
gastvrouw Siepie. 'Us grutte tafel wie foar
de ferhalen en wy koene ús gasten in thúsgefoel biede. Wy binne o sa tankber foar
wat wy fan ús besikers weromkrigen'.
De Nijs Beetster 15 - 9

Sluiting van de theetuin betekent niet dat
Siepie en Franke afscheid nemen van Halte
Leppedijk. De theetuin gaat dicht, maar
de naam blijft en de website ook. Onder
de naam Halte Leppedijk gaat Siepie zich
richten op 'sels makke' producten. Er kan
nog steeds gebak besteld worden en in
het 'huisje' langs de weg staan heerlijke
jamsoorten en verse scharreleitjes. En
natuurlijk blijven in de wintermaanden
de bekende 'snertdagen' en de heerlijke
kerststollen.

Gelukkig zijn de vermaarde taarten voortaan nog
wel gewoon te krijgen bij Siepie.
			(foto: Halte Leppedijk)

'Wy hiene graach oars ôfskie nimme wollen', vertelt Siepie. Ze hoopt dat, wanneer
de corona-regels weer iets vrijer worden,
hun vaste gasten nog eens langs komen.
'Dat soe ik fijn fine, mar oant dat moment
sis ik: Pas goed op elkoar!'
www.halteleppedijk.nl
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Bestuur gymnastiekvereniging K&V zoekt
versterking!
Na het aftreden van bestuurslid Trientsje
Boonstra bestaat ons bestuur nog maar
uit vier leden. Dit betekent dat wij op zoek
zijn naar versterking, een frisse wind die
meedenkt en zaken oppakt.
Wij zijn een actief en gezellig bestuur, we
vergaderen ongeveer eens per zes weken
en we zijn contactpersoon van de leden en
trainsters. De taakverdeling is afhankelijk
van persoonlijke voorkeuren en hier gaan
we dus ook flexibel mee om.

Al met al een goede zaak.
Iedereen die groene stroom afneemt van
Energie van Ons, zorgt er voor dat Krigel
€75 per jaar, per afnemer, krijgt.
Deze bijdrage gebruiken we voor ons dorp.
Denk aan het bankje bij de Dagwinkel, de
ledlampen actie en kortgeleden de tulpenactie. Als lid kunt u meebeslissen over deze
acties.
Kies daarom voor 100% duurzame energie
van eigen bodem en steun daarmee uw
eigen dorp! Samen zorgen we goed voor
elkaar.

Lijkt het je leuk of ken je iemand die ons
bestuur wil komen versterken? Of heb je
naar aanleiding van deze oproep nog vragen? Stuur dan een mail naar kvnij-beets@
live.nl en één van onze bestuursleden
neemt contact met je op!

Mocht u nog vragen of hulp nodig hebben
bij het overstappen, wij zijn graag bereid
om u hierbij te adviseren.
(info:www.krigel.nl)

voor en door het dorp
energieneutraal 2030

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

/ krigelnijbeets

KRIGEL, onze Doarpskoöperaasje van Nij
Beets
Veel van onze producten worden geïmporteerd uit het buitenland. Zo ook energie.
Om niet afhankelijk te zijn van derden,
vinden wij het als Krigel heel belangrijk
om lokaal en 100% groene stroom op te
wekken en het lokaal te kunnen leveren.
Energie van Ons is onze energieleverancier.
Krigel is een coöperatieve organisatie.
Bij deze vorm stroomt het kapitaal niet
weg naar externe aandeelhouders en of
buitenland. Bovendien kan Energie van Ons
qua prijs, goed concurreren met de andere
energiemaatschappijen.
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De tulpenbossen die Krigel huis-aan-huis
uitdeelde...
(foto: Hilbert Hoekstra)
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Het boekje is bedoeld om samen met je
ouders, pake en beppe of je oudere broertje of zusje te lezen. Dit levert gesprekstof
op over onderwerpen als democratie,
discriminatie, vrijheid, herdenken, vluchtelingen en Tweede Wereldoorlog.
En het is nog leuk ook!
Schrijver Folkert Oldersma heeft in de
verhalen Friese situaties en gebeurtenissen
gebruikt. De aansprekende illustraties zijn
van Heleen van den Broek. Het boek is ook
zonder het project zeker de moeite waard
om (voor)gelezen te worden. En ook na 5
mei blijven deze verhalen actueel.

Vertel het door! Trochfertelle!
‘Mama, wat is dat?!’, vroeg een verbaasde
Fleur toen ze tijdens het uitlaten van de
hond met haar zusje Lotte en haar ouders
op 4 mei bij Bureau Levend Leren aan de
Krûme Swynswei 26 de vlag halfstok zag
hangen naast een stapel leesboekjes.
De uitgeverij van Levend Leren werkte
afgelopen jaar aan de ontwikkeling van het
onderwijsproject “Vertel het door! Trochfertelle!”.
Een week voor de gedwongen sluiting,
ontvingen alle basisscholen in Fryslân het
(voor)leesboek “Fedde en Naomi leven vrij
en blij”. Door de coronacrisis dreigde een
stapel boekjes onbenut op de plank te blijven liggen. ‘Zonde!’, vond Jimke Nicolai van
Levend Leren. Lezers en voorlezers die op 4
en 5 mei de Krûme Swynswei passeerden,
konden gratis het voorleesboekje meenemen.
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Stichting Lepel nam het initiatief tot de
ontwikkeling van het project en werd
daarbij financieel ondersteund door het
Vfonds.
Op de site van Stichting Lepel (www.stichtinglepel.nl) is meer informatie te vinden.

Partytentverhuur Nij Beets vooreerst gesloten voor catering tot 1 september 2020.
Ook voor mijn bedrijf heeft de coronacrisis consequenties. Eerst wacht je even af,
wie weet zijn de regels van het RIVM van
korte duur. Maar al snel wordt duidelijk dat
het allemaal veel langer gaat duren. Tot 1
september mogen er geen evenementen,
feesten (vanaf 1 juli alleen met afstandregels) e.d. georganiseerd worden.
Het blijft voor mij lastig in te schatten hoe
de zomerperiode zal gaan verlopen.
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Daarom heb ik besloten om tot 1 september
en indien nodig voor een langere periode
op zoek te gaan naar een tijdelijke baan
en dat is gelukt! De cateringwerkzaamheden kan ik niet met zekerheid inplannen
in mijn nieuwe werkzaamheden dus stop
ik daarmee tot 1 september. Het verhuren
van tenten, statafels, Sarah, Abraham,
stoelen enz. gaat gewoon door op afspraak.
Voor de toekomst moeten we alle ontwikkelingen maar rustig afwachten, u hoort

t.z.t. meer van mij. Het verhuren van de
materialen gaat door op afspraak zie www.
partytentverhuurnijbeets.nl
PS: Degenen die een reservering hebben
gemaakt voor de maand september
kunnen zonder tegenbericht er vanuit
gaan dat dit gewoon doorgaat.
Fimke Kooijker

Bedankt!

Langs deze weg wil ik KRIGEL
bedanken voor de mooie geste om een
bos tulpen aan ons te laten bezorgen
in deze vreemde corona-tijd. Prachtig
om een ieder op deze wijze een hart
onder de riem te steken.
Groet, Nynke van der Heide

foto: Bart Ledegang
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Wist je dat…
Er vanaf 1978 al glascontainers staan in
Nederland? Er nog steeds mensen zijn die
niet weten dat er ronde gaten in zitten?
Deze mensen verwachten dat een ander hun afval wel opruimt dat naast de
glascontainer wordt gezet? Een schoon
dorp hun zorg niet is?

Wist je dat...
Jesca Veenstra onlangs langs de waterkant haar hengel had uitgeworpen? Zij
dit in de vooravond deed? De zonsondergang bij het nog verlaten ooievaarsnest
haar aanspoorde tot het maken van een
prachtige foto? Wij u deze niet willen
onthouden?

(foto: Pieter Nauta)

Wist je dat...
De robotmaaier bij It Damshûs zo nu en
dan stilstaat?
De vrijwilligers niet precies weten waar de
begrenzingsdraad loopt?
Deze draad wel eens wordt geraakt met
een schep?
De luxe van een robotmaaier nu wel
enigszins verdwenen is?

(foto:Jesca Veenstra)
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Vogelwacht zoekt vrijwilligers

foto: archief

Het bestuur van de vogelwacht Nij Beets/De
Veenhoop doet hierbij een oproep aan u om
zich aan te melden als vrijwilliger.
Op ZATERDAGMORGEN 13 JUNI 2020 wordt de
PROVINCIALE JEUGDVOGELWACHTDAG
gehouden bij It Damshûs en boerderij
Hoekstra aan de D.N. wei te Nij Beets.
Hiervoor hebben we nog een aantal vrijwilligers nodig om er een geslaagde dag van te
maken.
Voor nadere info kunt terecht bij
• Arend Hoekstra tel. 461825 of
• Durk van der Heide tel. 461504.

40

De Nijs Beetster 15 - 9

Gezien in Nij Beets

Het was een landelijk initiatief om op Koningsdag om 10.00 uur het Wilhelmus te spelen.
Maakt niet uit op welk instrument. Op deze manier zou door heel Nederland op Woningsdag op precies dezelfde tijd ons volkslied klinken. In de huiskamer of voor op straat. Voor
dat laatste koos de familie Poelstra van de Swynswei: vader Meinze en dochters Wieta en
Ankie deden het blazend.

“Zonder jou tikt de klok even snel
maar de tijden veranderen wel”
Wij willen iedereen die tijdens het ziekzijn en na het overlijden
van onze sterke Arjan bedanken die er voor hem en ons zijn geweest.
In welke vorm dan ook, het voelde als een warme deken!
Arjan zal in vele harten blijven voortbestaan, dat stilt ons verdriet.
Een hartelijke groet,
Anne en Joukje
Annet, Johannes en kinderen
Minke
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Het laatste woord
Op verhaal komen
Moet ik weer iets schrijven over corona of is
het misschien mooier om een verhaal te vertellen. Voor dat laatste heb ik gekozen.
Er was eens een koning die op een dag drie
knechten bij zich riep en zei: ‘Knechten,
binnenkort ben ik 25 jaar koning en ik wil de
mensen een heel bijzonder cadeau geven.
Jullie moeten voor mij op zoek gaan naar iets
dat ik kan uitdelen aan mijn volk en nooit
opraakt.
Jullie hebben vier maanden de tijd en zorg dat
je op tijd terug bent!’
Zo gingen de knechten op pad en binnen de
maand kwam de eerste terug. De koning was
verbaasd dat het zo snel gelukt was. De knecht
stond voor een wagen vol met zakken. ‘Wat
heb je bij je?’, vroeg de koning.
‘Beste koning,’ zei de knecht met een diepe
buiging, ‘ik had heel veel geluk, want ik heb
een grote partij goud op de kop kunnen tikken. Dat kunt u uitdelen onder de mensen en
dan zullen ze u heel goed vinden.’ De koning
keek nog eens naar de wagen en schudde zijn
hoofd: ‘Ten eerste is dat te weinig voor iedereen en ten tweede geeft iedereen het direct uit
en is het weer op.’ Met een diepe zucht keerde
de koning zich om en liep weer naar binnen.
Een maand voor het jubileum kwam de tweede knecht terug. Deze had twee volle wagens
bij zich.
‘Kijk’, zei de knecht, die de buiging vergat van
opwinding, ‘ik heb een grote partij graan
op de kop kunnen tikken. Als u iedereen een
handje geeft dan kunnen de mensen dat
planten en wordt het steeds meer.’ De koning
knikte en zei toen: ‘Een mooi idee, maar één
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handje graan voor iedereen is wel erg weinig en
het duurt bovendien lang
voordat iedereen daar
zelfs maar een brood van
kan bakken.
Waarschijnlijk is het voor die tijd al opgegeten
door vogels of verdroogd in de zon.’
De koning liep hoofdschuddend naar binnen
en nu kon hij niets anders doen dan wachten.
Het duurde lang voordat de derde knecht
terugkwam. De koning begon de hoop al op
te geven, maar op de dag voor het jubileum
zag hij een man op een paard aankomen. De
koning ging snel naar buiten en zag dat het
inderdaad de derde knecht was. De knecht
stopte voor de koning en sprong van zijn
paard. Hij maakte een diepe buiging. De koning gebaarde ongeduldig dat hij omhoog
moest komen en vroeg: ‘Wat heb jij bij je,
want ik zie helemaal niets?’ De knecht zei met
een glimlach: ‘Dat klopt, want ik heb niets
bij me.’ De koning greep naar zijn zwaard,
maar de knecht zei snel: ‘Wacht even. Ik heb
namelijk iets ontdekt. Ik was voor u op zoek
naar iets dat je aan iedereen kunt geven, waar
iedereen iets aan heeft en dat nooit opraakt.
Weet u wat u dan moet doen. Geef liefde aan
uw mensen. Wanneer u hen liefde geeft, dan
kunnen zij die weer doorgeven aan anderen
en iedereen wordt er beter van en het raakt
nooit op!’
Ds. Jaap Vlasblom
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De onbekende erfenis
E

en ver familielid is komen te overlijden en u blijkt één van
de erfgenamen te zijn. Aanvankelijk lijkt dit een financiële
meevaller voor u. Daarom begint u alvast de spullen van de
overledene te sorteren: waardevolle spullen worden
meegenomen en waardeloze spullen worden naar de stort
gebracht. Hoe omvangrijk de nalatenschap precies is, daar
komt u later wel achter.

M

aar pas op, dit kan weleens vervelend voor u uitpakken!
Wanneer u zich bij een onbekende erfenis als erfgenaam
gedraagt, wordt u namelijk geacht de nalatenschap zuiver
te hebben aanvaard.

Met een zuivere aanvaarding, aanvaardt u de gehele

nalatenschap (dus zowel de eventuele schulden als de
eventuele baten). Als de overledene toch meer schulden
blijkt te hebben dan bezittingen, wordt u opgezadeld met
een negatieve nalatenschap waar u - door de zuivere
aanvaarding - ook nog eens met uw eigen vermogen
aansprakelijk voor bent.

Gedraag u daarom niet direct als erfgenaam en laat eerst

de omvang van de nalatenschap uitzoeken. Mocht de
omvang van de nalatenschap onduidelijk blijven, dan kunt u
er voor alle zekerheid voor kiezen om de nalatenschap
onder het voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden,
ook wel "beneficiaire aanvaarding" genoemd. Door
beneficiaire aanvaarding aanvaardt u eventuele baten en
verwerpt u eventuele schulden. Hiermee voorkomt u dus
dat u aansprakelijk bent voor de schulden van de
nalatenschap, indien die meer bedragen dan de baten.

Beneficiair aanvaarden kan uitsluitend door het afleggen

van een verklaring bij de Rechtbank en is uitsluitend
mogelijk zolang u zich nog niet heeft gedragen als een
erfgenaam die zuiver heeft aanvaard. Aan een beneficiaire
aanvaarding zijn wel griffiekosten verbonden.

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.

Op afspraak in de
Bibliotheek aan het
Lijteplein te Ureterp:
Maandagmiddag

van:
13:30 tot 14:30 uur.

Ons kantoor kan u helpen bij het uitzoeken van de omvang
van een nalatenschap, danwel adviseren over het
aanvaarden van een erfenis. Neemt u hierover gerust
contact met ons op.
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