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

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

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

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

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

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

Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren 
voor donderdag 5 december bij Tine

We hanteren de volgende regels met betrekking tot de kopij:

Het team van de Nijs Beetster is een werkgroep van Plaatselijk Belang

Voor Bas en Kaey is de opduwer zeker niet hun laatste boot.
         (foto Bart Ledegang).

De Nijs Beetster online 

op www.nijbeets.info
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Ka-belangen

Inwoners van de Leppedyk die op een och-
tend hun gordijnen open schoven, keken wat 
vreemd op toen er ineens nieuwe graafwerk-
zaamheden voor hun deur werden verricht. 
De grond in de berm was nog rul van de glas-
vezelwerkzaamheden van Kabelnoord of de 
volgende bodemprocedure werd al gestart. 
Het bleek om de aanleg van glasvezel van 
het waterbedrijf Vitens te gaan. Vitens heeft 
een snelle internetverbinding nodig naar 
de dichtbijgelegen punten waar drinkwater 
wordt gewonnen. Maar omdat het bedrijf 
geen toestemming van Kabelnoord kreeg 
om gebruik te maken van haar kabel, vond 
de firma Van Gelder Telecom namens Kabel-
noord ineens de onderaannemer van Vitens 
aan haar zijde. Van achtergesteld voeteneind 
van Nij Beets is de Leppedyk nu ineens de best 
bekabelde straat van Opsterland. 
Tegelijk met de lobby in de buitengebieden 
naar gegadigden voor glasvezel (snel inter-
net) luidt drinkwaterbedrijf Vitens in 2018 de 
noodklok. De vraag naar schoon (drink)wa-
ter groeit in Friesland harder dan in andere 
Vitens-provincies. Dat komt door de sterk 
aantrekkende economie en de warmere zo-
mers waarbij we meer water verbruiken. Op 
zoek naar een nieuwe waterwinlocatie valt 
haar oog op Heerenveen en Nij Beets. Naar 
dit laatste punt is een internetverbinding 
nodig en die is nu dus gelegd.
Ook Kabelnoord heeft er geen gras over la-
ten groeien en is direct na de gunning aan 
de slag gegaan met de aanleg van glasvezel 
naar 20.000 percelen in het buitengebied. 
Van Gelder Telecom heeft een leuk filmpje 
op haar site waarin projectleider Alexander 
Heldoorn uitlegt hoe het bedrijf namens 
Kabelnoord in tien Friese gemeenten liefst 
4300 kilometer aan kabelgoten gaat graven. 
Daarvan ligt 360 kilometer in Opsterland.  

Het wordt duidelijk drukker in de boden en 
de ondergrond. De provincie houdt al het 
gewroet in de grond daarom goed in de ga-
ten. Uitgangspunt in haar Streekplan is een 
zorgvuldige omgang met bodem en onder-
grond. “We zijn tegen nieuwe opsporingen 
en winningen van diepe delfstoffen zoals olie 
en gas. Nieuwe ontgrondingen waar zand en 
grind worden gewonnen, zijn allereerst ge-
richt op andere doelen zoals natuurontwik-
keling, waterberging, of (vaar)recreatie.”
Er staat nauwelijks iets over drinkwater-
winning terwijl juist daarbij voor Nij Beets 
nog een addertje onder het gras zit. Ingeni-
eursbureau De Overlaat in Wirdum heeft 
namelijk in kaart gebracht welke gebieden 
in Friesland zich lenen voor drinkwaterwin-
ning. In haar rapport schrijft ze: “We moeten 
rekening houden met verzilting in Friesland. 
ln de bronnen van Noardburgum en Garyp is 
verzilting opgetreden, hetgeen een volledige 
uitnutting van de waterwinvergunning op 
deze locaties niet mogelijk maakt. Aanvul-
lend bestaat het risico dat op de winlocatie 
Nij Beets ook verzilting kan gaan optreden en 
daarmee de beschikbare zuiveringscapaciteit 
in Friesland verder afneemt.”
Het kan dus heel goed zijn dat niet al het 
beoogde water uit de grond kan worden 
gehaald. Terwijl die verzilting (het zouter 
worden van de grond) er wel voor zorgt dat 
de grondwaterkwaliteit en de bodemvrucht-
baarheid afneemt. Verzilting kan gewassen 
en ondergrondse werken aantasten en is een 
groot gevaar voor de drinkwaterwinning. 
Het vernatten van het land kan helpen om 
deze verzilting te voorkomen. Maar dat kan 
weer grote gevolgen hebben voor de land-
bouw en ander ruimtegebruik. Ik hoor de 
boeren al brommen….

Bart Ledegang
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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 
 

Tjipkje Lageveen
Domela Nieuwenhuisweg 15
Nij Beets
voor een afspraak of informatie:
0512 461 992  |  06 49 80 19 48  |    
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Was het maar weer zomer......                                                       (foto Familie Aerts)

De klinkhamertjes van Nij Beets
Door Bart Ledegang

Ze maakten deze zomer behoorlijk de blits met hun opduwer, de neefjes Bas en Kaey Aerts. 
Op het water in en rond Nij Beets was de boot met zijn opvallende vorm en luide geronk ook 
nauwelijks te missen. Inmiddels raken de twee ook niet meer in paniek van wat technische 
malheur.

Op het erf aan de Janssenstichting staat de 
opduwer te wachten op een nieuw vaar-
seizoen. ‘Het is niet een echte opduwer,’ 
corrigeert Bas (12) meteen. ‘Het is een tot 
opduwer omgebouwde reddingssloep. De 
vorige eigenaar heeft er een kajuitje opgezet 
en een motor ingebouwd.’ Zijn neef vult hem 
aan: ‘Een Deutz dieselmotor met 15 Pk. Dus 
hij vaart 8 kilometer per uur.’ 

Accu
Zoals een aap aan vlooien komt, zo komen 
Bas en Kaey (12) twee 
jaar geleden aan hun 
boot: stom toeval. ‘We 
gingen op een woens-
dag naar muziekles 
en toen zagen we bij 
Terwispel een mooi 
bootje liggen. Toen zijn 
we gestopt bij het huis 
waar hij voor in het 
water lag. Het bleek 
hun bootje te zijn. 
“Maar we doen er niet 
veel meer mee,” zeiden 
ze.’ Meer hoefden de 
heren niet te horen. 
Met foto’s werden 
de vaders overtuigd 
en het eerstvolgende 
weekend stonden de twee weer voor de deur 
met hun noest gespaarde geld. Ze mochten 
hem hebben. Bas: ‘We haalden een accu op, 
installeerden hem in de boot en hij startte in 

één keer! Dus we konden meteen naar huis 
varen.’ De opduwer of opdrukker (een naam 
heeft hij nog niet) blijkt er slechter aan toe 
dan gedacht. Maar hij is net goed genoeg 
om er in de zomer meteen mee te varen. In 
de winter wordt hij uit het water gehaald 
en zetten Bas en Kaey er nieuwe bankjes in. 
‘De heren hebben hem zelf geschuurd en ge-
verfd,’ vertelt Bas’ vader Jaap. ‘ Ze zijn beide 
best technisch. Het laswerk doe ik, maar voor 
de rest redden ze zich prima.’ 

In het voorjaar, tijdens ‘Botendag’, is het 
duw- en sleepbootje weer in de vaart ge-
bracht. Dan komen zo’n twintig man met 
hun boot naar de Rolbrêge en takelt een 



De Nijs Beetster 15 - 36

www.mulderbouwbedrijf.nl info@mulderbouwbedrijf.nl

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

Onze specialiteit: Friese
streekproducten zoals:
oranjekoek, duimpjes,

suikerbrood en kruidkoek.

Fryske bakkery
Westerbuorrren 4

Boornbergum
0512-381215.

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

Swynswei 32
9245 HG Nij Beets
www.loonbedrijflageveen.nl

Voor al uw agrarische werkzaamheden
grondwerk & kraanverhuur

OONBEDRIJF 

AGEVEEN 
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grote kraan de vaartuigen in het kanaal. 
‘Alles wordt geregeld door Watersportver-
eniging Nij Beets,’ vertelt Jaap. Hier doet zich 
voor Bas en Kaey een prachtige gelegenheid 
voor. Kaey: ‘Er was een man die ons vijftig 
euro bood als we zijn boot zouden wegbren-
gen. Dat vonden we geweldig want daar is 
onze opduwer voor gemaakt natuurlijk.’ Bas: 
‘Ik vertelde mijn vader dat het stuur het niet 
deed. Maar die is nogal eigenwijs dus die 
deed niets. Toen we de motor startten deed 
het stuur het dus inderdaad niet en voeren 
we zo stuurloos het riet in.’
Afgelopen zomer maken de neven goede sier 
met hun boot. ‘We kregen veel leuke reac-
ties,’ vertelt Bas (12). Kaey: ‘Vooral als we aan 
de kant lagen, kwamen er altijd wel mensen 
kijken en vroegen dan wat voor motor we 
hadden. Ze horen ons ook wel het dorp in va-
ren want hij maakt flink wat lawaai doordat 
het motorgeluid nogal nagalmt.’ Hebben de 
heren wel een vaarbewijs?  ‘Eigenlijk mogen 
we er nog niet mee varen,’ bekent Bas. ‘Maar 
er mag zoveel niet.’

Pech
Enkele pechgevallen hebben het duo inmid-
dels ook danig gevormd. De eerste keer 
was er nog regelrechte paniek. Midden op 
het water slipte zomaar de V-snaar om de 
versnellingsbak. Dobberde het duo hulpeloos 
op het water. Een visser die net zijn biezen 
had gepakt, zag de twee jongens scheldend 
en mopperend in hun bootje. Bas: ‘Met een 
half afgebroken peddel zijn we naar de kant 
geroeid. Toen heeft die visser ons thuisge-
bracht. In de avond zijn we met mijn vader 
teruggegaan en toen hebben we de snaar 
strakker gezet. Bleek hij ineens veel harder te 
gaan.’ Vader Jaap: ‘De vorige eigenaar had de 
V-snaar waarschijnlijk wat losser gezet met 
de winter in aantocht.’ 

Vakantie
Terwijl Kaey met ouders Jolanda en Bart op 
een grote boot vakantie viert, trekt Bas er 
deze zomer met de opduwer op uit. Verge-
zeld door vader Jaap, een tent en proviand. 
Het wordt een bescheiden tocht naar Eerne-
woude maar het avontuur is er niet minder 
om. Bas: ‘De boot ligt al heel laag in het 
water maar met alle spullen erin…’
“En je vader,” vult Jaap hem lachend aan.
‘… en mijn vader ja,’ gaat Bas verder. ‘Lag de 
boot heel erg diep in het water. Toen we het 
meer over moesten, sloegen de hoge golven 
als een gek over de reling. Ik was kletsnat 
toen we aankwamen.’ Gelukkig is de op-
duwer een veilig vaartuig, ‘Er zitten twee 
luchtbakken van 2 kuub in dus hij kan nooit 
zinken,’ vertelt Kaey. ‘Dat komt omdat het 
een reddingsboot is geweest. Hij blijft altijd 
drijven.’ Voor de ouders een geruststellende 
gedachte. ‘Maar sowieso moeten ze wel altijd 
zwemvesten aan hoor,’ zegt Jaap.  
In de wintermaanden zal de opduwer nog 
eens goed onder handen genomen worden. 
‘We moeten de hele bodem nog verven en de 
motor moet nog nagekeken worden,’ somt 
Kaey op. Zo te horen ambiëren de twee wel 
een loopbaan in de scheepvaart. Maar nee. 
‘Ik wil later muzikant worden,’ bekent Kaey 
die inderdaad al zeer verdienstelijk de elek-
trische gitaar bespeelt. Bas wil misschien wel 
aan auto’s gaan sleutelen. ‘Zolang het maar 
niet met elektriciteit te maken heeft,’ bena-
drukt hij. Voorlopig eerst maar wat kluserva-
ring opdoen aan het opduwertje. ‘Maar die 
houden we niet heel lang hoor,’ waarschuwt 
Kaey. ‘We willen ooit nog wel een grotere 
boot met een kajuit zodat we er in kunnen 
slapen.’ Twee paar glunderende pretoogjes 
aan de keukentafel verraden dat we nog wel 
meer van onze eigen schippers van de Kame-
leon zullen gaan zien. En horen.
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Willeke Kramer heeft eigen praktijk aan de Kanaeldyk

Je lichaam ‘resetten’ met een ontspannende massage
Door Hester Dijkstra

‘Een regelmatige massage zou net zo gewoon moeten zijn als naar de kapper gaan’. Willeke 
Kramer merkt in haar eigen praktijk (‘Natural Massage Nij Beets’) hoeveel baat mensen heb-
ben bij ontspanning. ‘Iedereen wil er goed uitzien, maar je wilt je toch ook goed voelen?’

Ze woont nu ruim 12 jaar in Nij Beets aan de 
Kanaeldyk 39. Haar beide zoons zijn volwas-
sen en wonen elders. ‘Ons adres valt officieel 
onder De Veenhoop, maar ik voel me meer 
Beetster en maak deel uit van de Beetster 
buurtvereniging. Onder Nij Beets vindt nie-
mand ons adres, daarom gebruik ik voor alle 
duidelijkheid De Veenhoop/Nij Beets’. Willeke 
werkte meer dan 20 jaar in de reclamewereld 
(belettering) maar begon vijf jaar geleden 
met het geven van stoelmassages bij particu-
lieren en bedrijven. En ondertussen ging ze 
aan de studie.

Nieuwsgierig
‘Het paste bij m’n ontwikkeling en ik vond 
het zo mooi om te doen dat ik meer wilde’. 

Willeke volgde diverse opleidingen, waar-
onder die voor Zen-shiatsu in Leeuwarden, 
Klassieke Massage in Amersfoort, Westerse 
medische basiskennis in Groningen en de op-
leiding voor Allround Wellness Massage. ‘Hoe 
meer ik leer, hoe nieuwsgieriger ik word’, 
zegt Willeke, en daarom zocht ze verdere 
verdieping in een aantal pittige cursussen. 
En ze weet het inmiddels zeker: ‘Dit is wat ik 
graag doe, hier ligt m’n kracht. Het is zo goed 
om te ervaren dat mensen baat hebben bij 
een behandeling, dat je mensen kunt laten 
ervaren hoe goed ontspanning werkt’.

Ontspanning
De website van Willeke’s praktijk (www.
massagenijbeets.nl) maakt duidelijk welke 
massagetechnieken ze zoal kan toepassen. 
De keuze hangt samen met het doel van de 
massage. Er kunnen specifieke klachten be-
handeld worden, maar de massage kan ook 
gericht zijn op algehele ontspanning. ‘Bijna 
iedereen leidt een druk leven. Dat levert vaak 
spanning op die zich ergens in het lichaam 
vastzet’, verklaart Willeke, ‘er kunnen klach-
ten ontstaan als hoofdpijn, slapeloosheid, 
spijsverteringsklachten of zelfs ernstiger 

Willeke: ‘Met een massage reset je je lichaam.’
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Verkoop	van:	
Diervoeders,	
stro	en	hooi,	

gas	en	aardappelen	
	

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

	
Prikkewei	57	Nij	Beets	

06	407	208	84	

www.friesewouden.nl

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

Thuis in de beste zorg

Team 
Gorredijk 

Buitendorpen

Tel. 088 512 53 16

Dierenartsenpraktijk Beetsterzwaag is een 
moderne praktijk voor:

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

Molenlaan 8a Beetsterzwaag
WAAR IEDER DIER TELT!
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aandoeningen. Een regelmatige, ontspan-
nende massage kan het lichaam als het ware 
‘resetten’. Je lichaam wordt weer alerter en 
de functies gaan beter werken’. Willeke ge-
niet van het werk in haar praktijk en kan er 
enthousiast over vertellen.’Ik weet uit eigen 
ervaring hoe de ontspanning steeds beter 
lukt, alsof er in je lichaam een soort herin-
nering ontstaat waar je op terug kunt vallen’. 
Daarom beveelt Willeke een regelmatige 
massage aan, want ‘je wordt je bewust van 
je lichaam en je wilt immers graag goed in je 
vel zitten?’

Shiatsu
Naast de klassieke massage en diverse 
wellness-technieken hanteert Willeke ook 
de Oosterse massage (Shiatsu), die uit een 
eeuwenoude traditie voortkomt. ‘Toen ik zelf 
met shiatsu in aanraking kwam, verbaasde 
het me dat zo’n zachte massage zoveel effect 
kan hebben. Niet alleen lichamelijk, maar ook 
emotioneel en psychisch’. Nu ze zelf regel-
matig mensen deze behandeling biedt, blijkt 
keer op keer de wonderlijke werking van zo’n 
uurtje shiatsu. ‘Ontspanning in je lichaam 
zorgt ook voor ruimte in je hoofd’. Op haar 
website legt Willeke de diverse technieken 
uit. Ze vertelt daar ook dat ze bij mensen 
thuis en bij bedrijven behandelingen kan 
uitvoeren. Ze neemt dan haar massagetafel, 
-mat of -stoel mee.

Praktijk
Willeke heeft een passende naam voor haar 
praktijk gekozen: Natural Massage Nij Beets. 
Met de toevoeging Natural wil ze benadruk-
ken dat massage een heel natuurlijke manier 
van ontspannen is. Bovendien verwijst de 
naam naar de prachtige plek in de natuur-
lijke omgeving van Nij Beets: ‘natuurlijk 
ontspannen’. Nu heeft Willeke haar praktijk-
ruimte nog op de eerste verdieping van haar 
woning aan de Kanaeldyk, maar komend 

voorjaar volgt een verbouwing en wordt de 
praktijkruimte verplaatst naar de begane 
grond. ‘Daar hoop ik dan nog jarenlang bezig 
te kunnen zijn om klachten te verlichten 
en mensen ontspanning en een gevoel van 
welbevinden te bieden. Vergelijk het maar 
met het goede gevoel na een bezoek aan de 
kapper, maar dan voor je hele lichaam!’

De praktijk is van alle gemakken voorzien.
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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

Nijboer Uitvaartzorg
Uitvaartverzorging • Rouwcentrum • Rouwvervoer

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

Uw uitvaartverzorger voor De Laatste Eer in Nij Beets

voor een nieuwe of gebruikte auto
onderhoud
reparatie
APK keuringen

NIJEWEI 59 
BOORNBERGUM
0512 - 381626

Openingstijden 
maandag t/m vrijdag   
8:00 tot 17:00

GARAGE J.R. PAULUSMA
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ANDERE TIJDEN IN BEETS (1895-1920). DEEL 6.
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.

TURFDIEFSTAL.
Armoede was er wel. Aan turf hadden zij 
geen gebrek. Turf halen of stelen moest 
altijd in het donker gebeuren. Elke avond 
ging moeder er dan ook op uit om de nodige 
brandstof voor de volgende dag te halen. Of 
zij vaste “klant” was bij dezelfde veenbaas 
is niet helemaal zeker. Diefstal was voor 
moeder bittere noodzaak en de twee grote 
jongens begrepen dat ook wel.
Op zekere dag kwa-
men twee jonge kerels 
zelfs met een bok-
praam (platbodem) af-
geladen met turf door 
de vaart achter ons 
huis. Moeder had alles 
gezien, maar bleef in 
huis. Zij was bang, dat 
zij ter verantwoording 
zou worden geroepen. 
De bokpraam werd 
vastgemaakt.
Moeder woonde daar 
alleen aan het Ald 
Djip in een woning zonder turfhoop. Die zou 
wel iets meer weten over het verdwijnen 
van de turf. Moeder was niet de enige in de 
omgeving, die turf leende en die niet weer 
terugbracht. Er waren wel meer mensen, die 
er nachtelijke strooptochten hielden met een 
schouw. De volgende ochtend lag die weer 
keurig op zijn plaats met de turfmolm nog 
op de bodem.
Toen één van de jonge mannen van de 

bokpraam met turf “VOLK” riep aan de deur, 
ging moeder met een angstig gevoel naar 
de deur. Zij kwamen wat turf brengen, want 
moeder zou wel niet te dik in de brandstof 
zitten. Er waren nog wel goede mensen in 
Beets en lieten hun goedheid blijken.

TERUGKEER VAN VADER.
In dezelfde winter van 1898 lukte het hem 
weer turfmaker bij een veenbaas te worden.

Hoe groot echter de 
nood was blijkt wel 
uit het feit, dat zijn 
zevenjarige broer riep: 
“Nu kunnen wij ons 
weer zat eten!” Turf-
maken was toch weer 
beter dan de losse 
arbeid.
Vroeg in het voorjaar 
van 1899 begon vader 
weer met turfmaken. 
Hij kreeg toen ook al 
hulp van zijn oudste 
dochter, want die 

werd in het voorjaar 13.

KINDERARBEID IN DE TURF.
Ze moest ook om 4 uur opstaan en met 
vader naar het turfland. ’s Avonds om half 
8 kwamen ze weer thuis. En in de zomer, als 
de turven snel droogden, konden de andere 
kinderen, die net uit school kwamen, ook nog 
wel even in het turfland werken.
De echte honger was verbannen, nu vader 
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Openingstijden: Maandag gesloten. Dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 
tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 18.00 uur. 
Zaterdag 09.00 tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 
17.00 uur. Vrijdag koopavond.

WWW.WOONCENTRUMSVDBERG.NL

Gratis bezorging aan huis en 
indien nodig montage!

	

	

	

	

	

	

	

	

	

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

	

	

	

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

	

Voor	particulieren	en	bedrijven.	
	

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

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

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

 tante jansz kinderopvang
Nij Beets



De Nijs Beetster 15 - 3 15

weer een vast weekloon had. We kregen nu 
weer op tijd eten, al was het wel mondjes-
maat. Met de hulp van de kinderen werd wel 
rekening gehouden.
Als de veenbaas in het voorjaar aan vader 
vroeg, hoeveel turven hij zou kunnen maken, 
hield hij er rekening mee, dat zijn kinderen 
zouden meehelpen in het turfland. 
In het voorjaar had vader het heel druk. 
Als het veen eenmaal gespreid lag over de 
legakkers, had hij hulp nodig. Een jongen of 
meisje van 8 of 9 jaar kon toch best een paar 
turven verleggen. Twee turven kon men al 
gauw versjouwen. De eerste keer trappen 
van de gespreide klyn met trappersborden 
moest worden gedaan door een flinke kerel. 
Een meisje van 13 was te licht. De veenbazen 
wilden dan ook niet, dat een persoon lichter 
dan 60 pond de klyn zou trappen.

De veenbaas was tijdens het trappen van het 
veen heel vaak aanwezig en hield het nauw-
lettend in de gaten. Ik trapte dan ook, dat 
mijn ingewanden mij in het lijf schudden en 
de tranen mij soms over de wangen liepen. 
Mijn moeder ging ook geregeld mee en hielp 
met het trappen van de turf.
Een kind van 10 of 11 jaar kon wel meehelpen 
met turfsteken met een steekijzer en het 
omzetten van de turf (het keren van de turf). 
Mijn zus van 11 jaar was nog te jong voor de 
hulp in het turfland, maar moest de huis-
houding doen. De twee oudsten van de zes 
kinderen werkten ook al in de turf.
De grootste ellende was geleden en het is 
later nooit weer zo slecht geweest.

Gezien in Nij Beets

Menig automobilist verslikte zich even in de kleine verkeersremmers die in de eerste week van november op de 
Swynswei zijn aangebracht. Correcte markering volgt nog....                                                               (foto Bart Ledegang)
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Nieuwsbrief dorpshuis ‘t Trefpunt

Steeds meer dorpsbewoners weten de weg 
naar dorpshuis ’t Trefpunt te vinden. Daar 
zijn wij heel blij mee. Hoe meer activiteit in 
het dorp(shuis), des te meer contact tussen 
de dorpsbewoners! Wij als bestuur kunnen 
met tevredenheid terug kijken op het afgelo-
pen jaar 2018/2019. Er vinden met name veel 
vergaderingen plaats, maar ook verenigingen 
maken veelvuldig gebruik van de ruimten. 
Ook organisaties buiten het dorp weten ’t 
Trefpunt te vinden voor vergaderingen. Zo nu 
en dan komt er een vraag of ’t Trefpunt ook 
te gebruiken is voor particuliere activiteiten 
en welke kosten hier dan aan zijn verbonden. 
Dit is natuurlijk mogelijk. Soms worden er nog 
wel eens vraagtekens geplaatst bij de (huur)
prijzen die gehanteerd worden. Begrijpelijk, 
maar helaas gaat ook voor ’t Trefpunt alléén 
de zon voor niks op. Veel prijzen zijn flink 
gestegen afgelopen jaren en ook hier ontkomt 
’t Trefpunt niet aan.

Wanneer u gebruik wilt maken van ’t Tref-
punt, voor een maatschappelijke, particuliere 
of zakelijke activiteit, kunt u een mail stu-
ren naar trefpuntnijbeets@gmail.com. Dan 
nemen wij contact met u op. In overleg met 
het bestuur kunnen wij dan kijken wat er 
mogelijk is. Ook voor het organiseren van een 
leuke activiteit voor het dorp, bijvoorbeeld een 
workshop, kunt u contact opnemen via het 
mailadres.

Nieuws:
We zijn seizoen 2019/2020 gestart met een 
nieuwe penningmeester, Yolanda Rinzema. 
Gerrie Roorda heeft haar interesse getoond 
voor een functie binnen het bestuur. Uiter-
aard zijn we heel blij met extra hulp en wordt 
er op dit moment gekeken naar een geschikte 
invulling voor haar.

Joke Bijloo is gestart als vaste vrijwilligster 
voor de vele vaste werkzaamheden in en 
rondom ‘t Trefpunt. 
Er is een nieuw logo geplaatst op de gevel, 
gemaakt door leerlingen van Friesche Poort 
Drachten. 
Alle toiletten zijn voorzien van nieuwe brillen. 
Met dank aan ‘t Waterhuys in Gorredijk die 
deze aan ’t Trefpunt heeft geschonken.
Er zijn gipsplaten tegen het plafond geplaatst 
in het bargedeelte. Dit met dank aan timmer- 
en onderhoudsbedrijf Bertus Oosterwoud 
die geheel belangeloos het materiaal heeft 
geschonken en geplaatst. Ook de nieuwe 
vloerplinten voor in de zaal zijn door hem 
geschonken aan het ’t Trefpunt. Deze zullen 
worden geplaatst door Sieb de Haan en Anne 
Annema.

Voor de ingang van ’t Trefpunt zijn 2 nieuwe 
bloembakken geplaatst; deze zijn gemaakt 
door Jesmer de Vries.
Samen met een groep  vrijwilligers o.a. Pieter, 
Hennie, Gatske, Aukje, Freerk, Martin en 
Jeffrey is er op zaterdag 28 september hard 
gewerkt in en om ’t Trefpunt zodat alles weer 
netjes de winter ingaat. 
Bedankt iedereen! Zonder vrijwilligers en 
sponsoring redden we het niet.

Nieuwe activiteiten:
Vrijdagmiddagcafé: 
20 november is helaas de laatste 50+ middag. 
De dames van de organisatie zetten, na jaren 
inzet, er een punt achter. Toch zou het jammer 
zijn als dit volledig verdwijnt daarom heeft ’t 
Trefpunt besloten het stokje gedeeltelijk over 
te nemen en zal het vrijdagmiddagcafé gaan 
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heten. 
1x in de 3 weken zal er een gezellige inloop-
middag zijn van 15.00 tot 17.30 uur  voor een 
ieder die zin heeft om samen een kopje koffie/
borreltje te drinken/samen een spelletje te 
doen of gewoon voor een praatje. Het eerste 
vrijdagmiddagcafé zal zijn op 13 december. 
Voor deze middag wordt een bijdrage van €4 
gevraagd; hiervoor zullen leuke activiteiten 
worden georganiseerd en krijgt u 2 kopjes kof-
fie/thee met iets lekkers. Tijdens deze eerste 
middag zal een Bingo worden georganiseerd. 
Wilt u er graag een keer bij aanwezig zijn 
maar bent u moeilijk ter been of heeft u geen 
vervoer? Geen probleem. Laat het even weten 
aan Atsje de Grouw (0512-461947). 
Tot ziens in het vrijdagmiddagcafé!

In maart/april willen we een gezellige
middag/avond organiseren met Teake
 v.d. Meer. Meer informatie volgt.                                                                                   
Ook willen we starten met boekenruilmid-
dagen.

Voor deze activiteiten zoeken wij nog vrijwil-
ligers die ons willen helpen met het organise-
ren hiervan. Dus lijkt het je leuk om een gezel-
lige avond of middag te organiseren, meld je 
dan aan via trefpuntnijbeets@gmail.com

We ontmoeten jullie graag in 
DOARPSHÛS ’t TREFPUNT

Namens het bestuur

Nijs Beetster Nijs

Meevallers dankzij Rabo ClubSupport
Met Rabo ClubSupport vieren we samen de 
winst. De echte winst van clubs, stichtingen 
en verenigingen. Mensen samenbrengen. Ta-
lenten benutten. Een sociaal netwerk opbou-
wen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele 
maatschappij baat bij. Dat moeten we niet 
alleen koesteren, maar ook steunen. Daarom 
geven we als coöperatieve bank ieder jaar een 
deel van onze winst aan verenigingen door 
het hele land. Zodat zij kunnen blijven doen 
wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor 
buurt, beter maken. Door deze actie van de 
RABO bank waarbij de leden hun stem konden 
uitbrengen op verenigingen en stichtingen die 
zich hadden aangemeld, geld genereren. Voor 
Nij Beets betekent dit dat de volgende bedra-
gen worden uitbetaald:
•	 Openluchtmuseum It Damshûs: 1.558 euro.
•	 Zwembad de Blauwe Kamp: 1.284 euro.
•	 Blue Boys: 1.002 euro

•	 Nijs Beetster: 513 euro.
Mooie bedragen dankzij de stemmen van de 
leden van de RABO bank.

Nieuws over de verzending van post.
Jaren was er de gelegenheid om post voorde-
lig te verzenden via FRL post. Nu PostNL het 
postbedrijf SANDD gaat overnemen is deze 
voordelige postverzending niet meer moge-
lijk. Daarom heeft FRL post besloten om per 
1 december op te houden met het verzenden 
van post. Ook de verkoop van de voordelige 
kerstpostzegels is daarom niet meer mogelijk.
Omdat ik al jaren voor verschillende bedrijven 
post bezorg in de plaatsen Nij Beets, Beetster-
zwaag en Boornbergum, kan ik de kerstpost 
ook voor deze plaatsen voor u bezorgen.
Mijn vaste bezorgdag is de woensdag. Kosten 
0,45 eurocent per stuk. U kunt de post bij mij 
thuis aanleveren. Ook voor de rest van het jaar 
is die mogelijkheid er.
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Lezing over het leven van Jan Jacob Slauerhoff in It Damshûs (€6 incl. 
koffie/thee); 20.00 uur

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

Criminele  Eenakter met aansluitend buffet bij Pier’s Hiem; 16.00 uur

50+ sjoelmiddag in ’t Trefpunt, opg. t/m 16-11 bij S.v.d.Honing tel.06-
20481535; 14.00 uur

Eland schilderen op steigerhout in de Hobbykeamer (opg.tot 19-11 via 
tel.461946 of hobbylys@gmail.com), Geawei 6; 19.30 uur

Passage in de Rank mmv Koos Dijkshoorn over zijn reis door Laos-Viet-
nam-Cambodja; 19.45 uur  

Karakteravond Noordermannen bij D. Zuidema, Swynswei 4; 19.30 uur

Sinterklaas intocht, groep 6/7/8 activiteit in ‘t Skûlhoal; 15.00 uur

Soos (vanaf 1e klas v.o.) in ‘t Skûlhoal; 20.00 uur

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

Algemene ledenvergadering v.v. Blue Boys in kantine de Blauwe Kamp; 
20.00 uur

Soos (vanaf 1e klas v.o.) in ‘t Skûlhoal; 20.00 uur

Kerstbomen verkoop, verschillende soorten, groot en klein op de Van 
Eedenstrjitte 7; openingstijden van 14.00-20.00 uur 

Wildbuffet met voorafgaand uitleg door veldkenner Age bij Pier’s Hiem; 
16.00 uur

Soos (vanaf 1e klas v.o.) in ‘t Skûlhoal; 20.00 uur

Extra openingstijden voor de feestdagen bij Jouw Stijl Haarmode

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

di. 12 nov.

za. 16 nov.

zo. 17 nov.

wo. 20 nov.

wo. 20 nov.

do. 21 nov.

vr. 22 nov.

za. 23 nov.

za. 23 nov.

za. 23 nov.

wo. 27 nov.

za. 30 nov.

vanaf 1 dec.

zo. 1 dec.

za. 7 dec

9-24 dec.

zo. 17 nov.

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

Kerkdiensten Doarpstsjerke

9.30 uur  Ds. J. Vlasblom, Avondmaal 

9.30 uur  Ds. J. Vlasblom, Gedachtenisdienst

1e Advent 9.30 uur  Ds. J. Vlasblom
  19.30 uur Ds J. Vlasblom, gespreksdienst

2e Advent 9.30 uur  Praisedienst

3e Advent 9.30 uur  Ds. J. Vlasblom

4e Advent 9.30 uur  Dhr. D. Visser, Harlingen

zo. 17 nov.

zo. 24 nov.

zo. 1 dec.

zo. 8 dec.

zo. 15 dec.

zo. 22 dec.

Groenworkshop Kerst in de Hobbykeamer (opg.tot 10-12 via tel.461946 of 
hobbylys@gmail.com), Geawei 6; 19.30 uur
 
Klaverjassen in de voetbalkantine van de VV Blue Boys; 20.00 uur

Passage en vrouwenver. Dorcas in de Rank: adventsviering met een 
broodmaaltijd; 17.00 uur  

Kleintje Kerstmarkt bij Zorgboerderij de Ripen; 11.00–18.00 uur

Teenoclub bingoavond in ‘t Skûlhoal; 19.30 uur

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

Bestellen Weinachtstolle bij Halte Leppedijk (06-20834213), afhalen: 21, 
23 en 24 dec. 

Karakteravond Noordermannen bij D. Zuidema, Swynswei 4; 19.30 uur

Soos (vanaf 1e klas v.o.) in ‘t Skûlhoal; 20.00 uur

Soosuitje

Winterkunst evenement in It Damshûs: VERLOST; van 14:00 tot 20:00 
uur

wo. 11 dec.

wo. 11 dec.

do. 12 dec.

vr. 13 dec.

za. 14 dec.

za. 14 dec.

tot 14 dec.

vr. 20 dec.

za. 21 dec.

za. 28 dec.

28,28,30 dec.
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Tolbaas 8, 8401 GD in Gorredijk  T: 0512-820996  E: info@bouwdiensten.nl

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

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

Mw. J. Kuper-Gjaltema
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.
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thuis aanleveren. Ook voor de rest van het jaar 
is die mogelijkheid er. 
Wilt u meer informatie dan kunt u contact 
opnemen met Franke Kooijker, Leppedijk 9 
9245HB Nij Beets, telefoon: 461221

Welkom groep 6 t/m 8 in ’t Skûlhoal op zater-
dag 23 november
Na de aankomst van Sinterklaas en de Pieten 
zijn alle kinderen van groep 6 tot en met 8 
om 15.00 uur van harte welkom in ’t Skûlhoal. 
We gaan iets heel leuks doen! Iets anders dan 
voorgaande jaren. Wat is het dan? Een verras-
sing……. Bij deze activiteit hebben we wel de 
hulp nodig van de ouders. Ouders die kunnen: 
komen jullie helpen? Opgave via: itskulhoal@
gmail.com of 06-33318353.

Weihnachtstolle tijdens de kerstdagen
Het wordt al bijna 
een traditie, ook 
dit jaar maak ik 
weer de Duitse 
Weihnachtstolle, 
een traktatie tijdens 
de kerstdagen. De 

Weihnachtstolle bestaat uit: bloem, amandel-
meel, rijsmiddel, krenten, rozijnen, sukade, 
gekonfijte sinaasappelschil, ei, kwark, een 
beetje boter, beetje suiker en mijn geheime 
toevoeging en natuurlijk met veel liefde voor u 
gebakken.
De stollen worden in twee maten gemaakt. 
Een kleine van 600 gram kost €5,20 en een 
grote van 900 gram €7,75. 
Wilt u er ook dit jaar van genieten, plaats dan 
een bestelling via tel. 06-20834213 of mail naar 
halteleppe- dijk@gmail.com

Let wel op: bestellen kan t/m zaterdag 14 
december. Afhalen op Leppedijk 9 te Nij Beets 
kan op 21 december van 17.00 tot 21.00 uur 
en op 23 en 24 december vanaf 9.00 uur de 
hele dag. Bezorging binnen Nij Beets is ook 
mogelijk. Als u vragen heeft, bel dan even op 
bovenstaand telefoonnummer en vraag naar 
Siepie Kooijker-De Jong. 

Superopkomst klaverjassen
Op de avond van 19 oktober kwamen er maar 
liefst 35 mensen naar de kantine om een 
potje te kaarten. Na enkele telefoontjes kwam 
(Nynke Landmeter bedankt) ook nummer 36 
nog opdraven zodat er 9 volle tafeltjes waren.
Er heerste weer een gezellige sfeer en rond 
11.45 uur waren de 3 spelrondes gespeeld.

Door de grote opkomst waren er maar liefst 12 
personen die meer dan 5000 punten bij elkaar 
speelden:
   
1.    Roelof Huisman   6.183 punten   
2.    Heine Tolsma   5.612 punten
3.    Klaas Wiersma   5.545 punten  
4.   Lammert vd Velde  5.524 punten
5.   Jolanda Rinzema   5.385 punten  
6.  Wieger Tolsma  5.301 punten
7.   Jan Landmeter   5.225 punten  
8.   Peter Machiela  5.215 punten
9.   Alie Landmeter   5.207 punten  
10. Remco Huisman  5.109 punten
11.  Ymkje Huisman   5.072 punten  
12. Piet de Raaf  5.071 punten 

De Poedelprijs ging deze keer naar Oene van 
der Molen met 3.888  punten.

Even recht zetten...
In de vorige Nijs Beetster stond in het artikel ‘Tis weer voorbij…’ een citaat van 
Pieter Nauta namens Plaatselijk Belang: ‘De supermerk, It Damshûs, Halte Lep-
pedyk en it swimbad hiene it folle drokker.’ Deze uitspraak is door Pieter in 2018 
gedaan en gaat niet over de zomer van 2019. Onze excuses.
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samen maken we er werk van!

Postbus 332, 9200 AH Drachten

De Meerpaal 11, 9206 AJ Drachten

Telefoon 0512 - 58 62 25

www.vanderwiel.nl

Van der Wiel Transport BV 

Van der Wiel Infra & Milieu BV

Van der Wiel Biogas BV

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

voor en door het dorp
 energieneutraal 2030



De Nijs Beetster 15 - 3 23

Vrijdag 29 november 
Filmpremière ‘Leven in het Veen’
Een aangrijpend verhaal. Zo mag de nieuwe 
film van Naturescenes producties ‘Leven 
in het Veen’ wel genoemd worden. De film 
gaat in première bij It Damshûs. Filmmaker 
Jordan Maas heeft het afgelopen jaar veel 
gefilmd op het terrein van It Damshûs, de 
Deelen en de Alde Feanen. Leven in het Veen 
vertelt het bijzondere verhaal over de vor-
ming van de laagveengebieden in het Hart 
van Friesland, gelegen tussen Drachten, Hee-
renveen en Leeuwarden. Leven in het Veen, 
leven in een wereld waarin je jezelf moet 
bewijzen en moet strijden om te overleven. 
Een film met een blik op het verleden en de 
toekomst en tegelijk een ode aan de natuur 
en de geschiedenis.

Het verhaal van de Zwaan
Uit het oog van de Zwanen wordt dit bijzon-
dere levensverhaal verteld. Ze voeren de-
zelfde strijd, vechten tot het bittere einde tot 
de dood hun scheidt. In maart 2020 komen 
verschillende filmavonden in It Damshûs 
waarop u deze prachtige film kunt gaan zien. 

De première van 
deze film is voor 
genodigden. Voor 
informatie en 
het hele verhaal 
van de film kunt 
alvast kijken op 
www.nature-
scenes.nl De data 
van de filmavon-
den zullen tijdig 
worden vermeld 
op de site van It 
Damshûs.

Wat is er te beleven?

Zaterdag 28, zondag 29 en maandag 30 
december
Winterkunst evenement in It Damshûs: 
VERLOST
Naar aanleiding van het Domela Nieuwen-
huis jaar, waarin het 100 jaar geleden is dat 
Ferdinand Domela Nieuwenhuis overleed, 
organiseert Kunst in Opsterland het winter-
kunst evenement VERLOST in It Damshûs op 
28, 29 en 30 december. Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis was een sterke voorvechter 
voor de rechten en betere omstandigheden 
van de arbeiders rond 1900 en werd in Op-
sterland door de veenarbeiders gezien als Ús 
Ferlosser.

In de schamele houten huisjes op het terrein 
van het openluchtmuseum It Damshûs in Nij 
Beets kun je je vooral in de winter voorstel-
len in welke erbarmelijke toestand de grote 
arbeidersgezinnen moesten leven. De com-
binatie van het Domela Nieuwenhuis-jaar en 
de locatie was voor de werkgroep Kunst in 
Opsterland de aanleiding om met het thema 
VERLOST een mooi winterkunst evenement 
te gaan organiseren. 

Verlost betekent: bevrijd uit een benarde 
positie of een gevangenschap, in de ruime 
zin van het woord. Na een oproep in het 
kunstenaarsblad BK-informatie verdiepten 
verschillende kunstenaars uit het hele land 
zich in de persoon van Domela en in het 
leven van de veenarbeiders en als zij dachten 
met hun kunst een mooie bijdrage aan ons 
thema VERLOST te kunnen leveren, stuurden 
zij een plan in. De plannen van de kunste-
naars zijn door de werkgroep met behulp 
van extern gecommitteerde Josine Sibum 
Siderius, onder meer directeur van Kunst-
huis Syb in Beetsterzwaag, geselecteerd op 
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Van Eedenstrjitte 7   
9245 HL Nij Beets   
T: (0512) 46 12 11   

www.pedicurehendrika.nl
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kwaliteit en originaliteit en verder is gelet 
op verscheidenheid en de inhoudelijke 
relatie met het thema en de locatie. Er is 
uitdrukkelijk gekozen voor installatie- en 
performancekunst omdat deze vormen 
(in de gemeente Opsterland) niet gauw 
aan bod komen. Tijdens het winterkunst 
evenement zullen in de huisjes en andere 
locaties op het terrein van It Damshûs elf 
verschillende kunstprojecten van kunste-
naars of kunstenaarsduo’s rond het thema 
VERLOST te zien zijn.
In het koude winterdonker zullen sfeer-
volle verlichting, vuurkorven, muziek en 
warme winterkost (o.a. oliebollen) voor een 
bijzondere sfeer zorgen, maar trek wel uw 
warme winterjas aan!

De geselecteerde kunstenaars zijn:
•	 Jaap de Ruig met bijzondere videoproje- 
 ties op ramen, gebaseerd op zijn leven als  
 kind van een ongehuwde moeder die in de  
 vijftiger jaren liefdevol werd opgevangen  
 bij de Woodbrookers in Kortehemmen.
•	 Joris Collier en Gerdie de Jong die met hun  
 ludieke performance bezoekers willen   
 verlossen.
•	 Sigrid Hamelink maakt een fijnzinnige   
 installatie van keramiek waarop een video  
 wordt geprojecteerd.
•	 Odette Muijsers laat kunst over eten zien  
 dat een contrast met de omgeving vormt
•	 Pat van Boeckel die een video op een   
 overhemd projecteert waarbij associa- 
 ties met gevangenschap en Jezus vanzelf  
 komen.
•	 Marcella Kuiper maakt een installatie 
  Ruimtetijd, waarin de bezoeker even ver- 
 lost raakt van deze tijd en ruimte
•	 Saber Mikael maakt een persoonlijk kunst 
 werk over zijn eigen leven als vluchteling  
 uit Irak en zijn benarde positie in de AZC’s
•	 Raimond Evers heeft een prachtige grote  
 machine die na veel gepiep en gekraak een  

 zucht van verlossing slaakt
•	 Leontine Lieffering naait een enorm grote  
 lijntekening met keperband gebaseerd op 
  het veenlandschap en Domela
•	 Miranda Keizer gaat dagenlang aan het  
 werk in één van de locaties met een  
 installatie van touw
•	 Ank van Engelen maakt een meute  
 aanbiddende cycloopjes 

Het museum is geopend van 14:00 tot 
20:00 uur op 28, 29 en 30 december 2019. 
De opening zal plaatsvinden op 28 decem-
ber om 14:00 uur op het bruggetje bij It 
Damshûs.
Gratis rondleidingen (van ong. een uur) 
tijdens de openingsdagen om 14:30, 16:30 
en 18:30 uur.
Ook alle dagen korte lezingen (ong. een 
kwartier) over Domela Nieuwenhuis.
De entree is €5.
Houd de website en de socials in de gaten 
voor updates over muziek en de lezingen 
en voor meer informatie over de kunste-
naars.
www.kunstinopsterland.nl | facebook | 
instagram
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v.o.f.	H van der Molen
 Timmerbedrijf

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

nieuwbouw | verbouw | onderhoud

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

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

Riperwei 56, 8406 AK  TYNJE

Administratiekantoor

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

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

prachtige eenheid van deze ceremonie….’

Ripen 11
9245 VG Nij Beets

Nederland

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

ritueelbegeleider bij afscheid
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Zondag 5 jan. 2020
Witte Kerk - Hemrik
The Innocent Beard
Sinds jaar en dag (maar eigenlijk voorna-
melijk ‘s nachts) wordt er in Nij Beets, aan 
de keukentafel, door enkele bevriende 
heren en dames muziek gemaakt. Kelen 
worden schor gezongen, snaren tot blarens 
toe geranseld. Gestaag ontstaat er een 
eigenzinnig repertoire van koppige liedjes 
die zich moeilijk onder één noemer laten 
vangen. Een liefhebber noemde het ooit 
eens “Peatmuziek“; een verwijzing naar de 
misschien wel enige vaste waarde, waarop 
en waaruit het allemaal ontstaat….de 
veengrond. Wellicht de enige juiste bena-
ming: immers als in geen andere grond-
soort verenigt zich in het veen verleden, 
heden en toekomst; en wordt op hun beurt 
melancholie, vertwijfeling en hoop weer-
spiegeld in de muziek van The Innocent 
Beard.

Kortom: laat je verrassen; ruik de dampen 
van de smeulende turf; voel de Peat en ga 
uit je petgat…
De vaste kern van TIB bestaat uit: Ype Jager 
(teksten, zang en gitaar) en Rinze Pieter 
Herrema (contrabas en zang). De heren 
worden dikwijls bijgestaan door gast mu-
zikanten.
Entree €8 inclusief consumptie, t/m 12 jaar 
€2; aanvang 15.00 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

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
Ma. en di. 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
Beide kerstdagen vanaf 17.00 uur kerstbuffet.
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T: 0512 46 22 05    E: info@aepos.nl 
I: www.galerieaepos.nl

Vergaderruimte
Flexwerkplekken

Exposities

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

Zakelijk:
Oplossingen in

Personeelsbeleid en Verandering

Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching

Tenten - Catering 
Sarah & Abraham

Karaoke- Accessoires

www.partytentverhuurnijbeets.nl

0512-461868 / 06-28486017
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Juist op vrijdag de 13e……  wil Zorgboerderij De Ripen de donkere 
dagen voor Kerst wat lichter maken, de december-blues bestrijden 
en dipjes verdrijven door de deuren wijd open te zetten tussen 11.00 
en 18.00 uur. 

Een ‘Kleintje Kerstmarkt’ met muziek, zang en soep, met iets 
te eten en te drinken voor iedereen. Met exposities van eigen 
werk, met mooie producten die je kunt kopen, met tweede kans-
aanbiedingen, maar je kunt ook ‘gewoon’ even langs komen om te 
kijken, een praatje te maken en te genieten van wat er gebeurt. Een 
lichtpuntje dus…. om vrijdag de dertiende tot een aangename dag 
te maken. Een warm welkom op de Ripen 16 te Nij Beets!

Juist op vrijdag de 13e……  wil Zorgboerderij De Ripen de donkere 
dagen voor Kerst wat lichter maken, de december-blues bestrijden 
en dipjes verdrijven door de deuren wijd open te zetten tussen 11.00 
en 18.00 uur. 

Een ‘Kleintje Kerstmarkt’ met muziek, zang en soep, met iets 
te eten en te drinken voor iedereen. Met exposities van eigen 
werk, met mooie producten die je kunt kopen, met tweede kans-
aanbiedingen, maar je kunt ook ‘gewoon’ even langs komen om te 
kijken, een praatje te maken en te genieten van wat er gebeurt. Een 
lichtpuntje dus…. om vrijdag de dertiende tot een aangename dag 
te maken. Een warm welkom op de Ripen 16 te Nij Beets!

11:00 -18:00 uur 11:00 -18:00 uur
VR 13 DEC VR 13 DEC

K L E I N T J E 
KERSTMARKT

K L E I N T J E 
KERSTMARKT

www.deripen.nl www.deripen.nl
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En hij staat! Met vereende krachten hebben de mannen van stavast het skûtsje weer geïnstalleerd. Tot na de 
jaarwisseling zal het kanaal weer fraai verlicht zijn met het kunstwerk.

                                                                                                                                                       Foto: Pieter Nauta

Gezien in Nij Beets

Plaatselijk Belang Nij Beets

Het afgelopen jaar zijn er verschillende aanvragen gehonoreerd vanuit het dorpsbudget. 
Het dorpsbudget is een bedrag dat Plaatselijk Belang elk jaar van de gemeente ontvangt en 
moet ten goede komen aan projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en burgerparticipa-
tie in Nij Beets. In 2019 is er een financiële bijdrage vanuit het dorpsbudget geweest voor het 
dorpsfeest, een AED in ‘t Trefpunt, de huldiging van Femke Kok, de verlichting voor It NB Skût-
sje, het komende Oud en Nieuwfeest en de doorstart van de 50+ middagen.
Een bijdrage kan worden aangevraagd via pbnijbeets@gmail.com 

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

Akke Postma-van Dijk

Finale:
Langzaam verandert

de natuur in een
gloeiende massa
van warme gele, 

rode en oranje tinten.
Zo staat ze

in de Finale door
haar vruchten

en zaden te geven
om straks,  in volle 
glorie, te eindigen
over de finishlijn.
 Dan is ze vrij om 
alles  los te laten

en vindt ze haar rust.

@kke Postma-van Dijk    2 nov. 2019

Lief en Leed

Nierstichting collecte 2019
De opbrengst voor de Nierstichting dit 
jaar is €877,89. Er is dit jaar €90 meer 
opgehaald als vorig jaar, dat is fijn om te 
zien aangezien de Nierstichting de 3e col-
lecte op rij is na de vakantie en de meeste 
mensen het al wel gehad hebben met de 
collectes.

Dit jaar liepen alle 19 collectanten met een 
collectebus, ook kon de gulle gever met 
iDEAL betalen welke door een persoonlijke 
sticker bij de collecte van Nij Beets werd 
opgeteld.

Wietske de Vries heeft dit jaar voor de 
25ste keer de Janssenstichting gecollec-
teerd en werd hiervoor bedankt met een 
zilveren collectebusje en een grote bol-
chrysant. 
Wietske, bedankt voor je mega inzet ik 
hoop dat je je nog lang wilt collecteren 
voor de Nierstichting.

Natuurlijk bedanken wij alle collectanten 
voor hun geweldige inzet en ook de inwo-
ners van Nij Beets voor hun bijdrage aan 
de Nierstichting.

Irene Eijgenhuijsen,
Collectecoördinator Nierstichting Nij Beets

Staf Foarstelling
Op 11 april 2019 hat Staf in berjocht yn de 
NijsBeetster set oer “de Foarstelling”. Wy 
ha it hiele jier repeteare yn de loads fan 
de famylje Tolsma oan de Prikkewei. Op it 
momint dat dit stikje yn de NijsBeetster 
komt, binne de foarstellingen wêst. Yn it 
programmaboekje ha wy alle buorren fan 
de loads tanksein foar it ûngemak tidens 
it repetysjeproses, mar wy wolle it op dizze 
wize ek noch in kear dwaan. Tige tank foar 
de meiwurking. Wy ha it tige op priis steld.

Foar it Stafbestjoer,
Sietske Dijkstra
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Onlangs het eerste Open Opsterlands 
Legpuzzel Kampioenschap is gehouden? 
Aan dit OOLK ook een team meedeed met 
Beetster puzzelaars? Het hier ging om 
Margriet Weststeijn en Lysbeth Jongbloed? 
Margriets zus en een vriendin het kwartet 
completeerde? Zij hun puzzel van 500 stuk-
jes in 59 minuten en 20 seconden legden? 
Dit niet een prijswinnende tijd was? Het de 
dames hier ook niet om te doen was?

Wist u dat …
De gemeente Opsterland ook te maken 
heeft met de PFAS regeling? Zij de ro-
zenbottelstruiken hebben gerooid op de 
Doarpsstrjitte? Zij de grond niet mogen 
afvoeren en verversen?

Wist u dat…
Nij Beets in de Eerste Wereldoorlog net als 
Gorredijk en Ureterp, een centrale keuken 
had? Op deze manier duizenden maaltij-
den werden gekookt om gezinnen te voe-
den? De keuken gevestigd was in het pand 

van Slagerij Westerterp aan de Doarps-
strjitte 23? Mevrouw Westerterp directrice 
van de keuken werd? De keuken 200 maal-
tijden per kookdag produceerde? Dit alles 
verteld werd door schrijver Kees Bangma 
tijdens zijn lezing over Opsterland en de 
Eerste Wereldoorlog bij Galerie Aepos op 6 
november? U dus een mooi verhaal gemist 
hebt als u er niet bij was?

Wist u dat?

foto: archief

NUMMER

29
Een eenvoudige flyer of een compleet boekwerk,  een kalender of een 
eenvoudige zwart-wit advertentie,  een kleurrijke brochure,
een vlag, een kaart of briefpapier.....

Ik denk graag met u mee om tot een mooi product te komen.

De Bou 29  - 9244 BL Beetsterzwaag - Tel. 06 1568 2764



De Nijs Beetster 15 - 3 33

Oliebollenactie 
Zwembad de Blauwe Kamp
Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een oliebollenactie.Want ook in 2020 hebben 
we jullie hulp hard nodig om het zwembad draaiende te houden en onderhoud te plegen. Wij 
vragen jullie dan ook om de bestellijst ruimhartig in te vullen.
	•	 We	verzoeken	u	vriendelijk	om	de	bestellijst	bijtijds	in	te	vullen	en	gepast	geld	klaar	te		 	
  leggen. Het geld overmaken mag ook, dit kan op rekeningnummer NL16RABO0306457784 
  t.n.v. Stichting Zwembad De Blauwe Kamp, o.v.v. naam, adres en bestellijst. De bestelling 
  wordt in de week van 16 t/m 21 december bij u opgehaald.
	•	 Wanneer	u	niet	thuis	bent	als	de	collectant	langs	komt,	doen	we	een	briefje	bij	u	in	de	bus		 	
  waarop het adres staat waar u uw bestelling zelf kunt inleveren. Uw bestelling wordt vers   
  afgebakken op dinsdag 31 december en die dag tussen 10.00 en 14.00 uur bij u thuisbezorgd.

BESTELFORMULIER

----------------------------X           10 oliebollen zonder krenten voor €7,--            =------------------------------     
----------------------------X            10 oliebollen met krenten voor €8,--                =------------------------------ 

----------------------------X              4 appelbeignets voor €7,--                              =------------------------------ 

                                   Ik doe een donatie                                           =------------------------------ 

                                                                       TOTAAL                      =------------------------------ 

NAAM    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ADRES  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

Betaling ------------ contant.                          ------------ overgemaakt per bank

Indien u een handje wilt meehelpen met het ophalen van de bestellijsten of bezorgen van de 
oliebollen, kunt u zich aanmelden per e-mail via deblauwekamp@gmail.com of belletje/appje 
naar 0640288589/0615342731.

Vele handen maken licht werk.
Alvast bedankt, het bestuur



De Nijs Beetster 15 - 334

Wilt u meer weten? 
Bezoek onze website op www.boarnsterhimstate.nl of bel op 0566-631294

Boarnsterhim State | Wjitteringswei 67 | 8495 JM | Aldeboarn

Wonen                Zorghotel                Dagverzorging                Maaltijdvoorziening

“Ouder worden hoeft geen zorg te zijn” 

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

of online: www.donkel-donkel.nl 

Snel en scherp
printen

posters
flyers
dorpskranten
almanakken
scripties
drukwerk

’t Boerehiem
Vakantieappartementen

Zorgboerderij

www.boerehiemnijbeets.nl
boerehiem@outlook.com

 06 103 052 21

Lyts Boerehiem
Kinderopvang/buitenschoolse opvang/

peutergroep

www.lytsboerehiem.nl
info@lytsboerehiem.nl

06 830 093 60

Kanaalweisud 12 (12a), 9245 HD Nij Beets
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Opgave voor 5 december 2919Opgave voor 5 december 2019
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Merkwaardige wedstrijd tussen Blue Boys en 
Houtigehage
Nij Beets: 6-10-2019.
Door: Fokke Veenstra.
Voor  Houtigehage was dit de eerste wedstrijd 
van het nieuwe voetbalseizoen. Door onregel-
matigheden in een bekerwedstrijd kregen ze 
een schorsing aan de broek. In de eerste minuut 
kwam Blue Boys al op voorsprong uit een eigen 
doelpunt, 1-0. Tien minuten later kwam Houti-
gehage op gelijke hoogte uit een eigen doelpunt 
van Bart Jonckers. Houtigehage kwam zelfs op 
voorsprong door de bal in de korte hoek binnen 

te schieten, 1-2.
Een stevige toespraak in de pauze van trainer 
John Blaauw had zijn uitwerking. In de 50e 
minuut gaf Sander Hoekstra een gevaarlijke 
voorzet voor het doel van Houtigehage. Een 
verdediger raakte in paniek en schoot de bal in 
eigen doel, 2-2. Een minuut later scoorde Norwin 
Piet de winnende treffer voor Blue Boys binnen, 
3-2. Als matchwinnaar verliet hij meteen daarna 
zijn ploegmakkers vanwege werkzaamheden 
(een druk baasje, dus). Wel een overwinning 
voor de blauwhemden, maar dankzij de eigen 
doelpunten van onze gasten.

Blue Boys

Gevoelige nederlaag voor Oldeboorn in 
streekderby tegen Blue Boys.
Aldeboarn: 13-10-2019. 
Door Fokke Veenstra.
Blue Boys startte aanvallend en kwam vroeg 
in de wedstrijd op voorsprong. Bart Jonckers 
stuurde een vrije trap richting het doel van Alde-
boarn. De keeper had de bal niet klem. Kevin de 
Boer tikte de bal binnen, 0-1. Even later vuurde 
Norwin Piet een vrije trap richting de keeper, die 
de bal al weer niet klem had. Jesse Machiela was 
er als de kippen bij en tikte de 0-2 binnen. Onze 
sluitposten, Minne Dekker, Bart Jonckers, Merijn 
Zomers en Sieger Wouda) stonden als een rots in 
de branding.

Vijf minuten na rust scoorde Sander Hoekstra 
de winnende treffer, toen hij de rebound verzil-
verde, 0-3. De doelpunten vielen nu als rijpe ap-
pels. Remco Goote scoorde nog 0-4 en 0-5 op zijn 
verjaardag. Ondertussen hadden de Boarnsters 
de uitslag op wel op 2-5 gebracht. Geen gevaar, 
want Norwin Piet scoorde uit een vrije trap de 
2-6. In de slotfase voerde Blue Boys de druk op 
in de verdediging, waardoor een eigen speler er 
zelfs 2-7 van maakte. Keeper Eise Tolsma stopte 
zelfs nog een penalty. Slap schot was zijn nuch-
tere conclusie. In de blessuretijd werd Eise nog 
wel verrast, zodat de einduitslag 3-7 werd.. 

Hoofdrol voor de gebroeders Lageveen van 
Blue Boys tegen Deinum.
Nij Beets: 20-10-2019.
Door Fokke Veenstra.
In het vorige seizoen speelde Blue Boys nog met 
1-1 gelijk tegen Deinum. Verrassend was echter 
de openingstreffer van Martin Lageveen jr. voor 
de blauwhemden. Martin verzond in de 10e 
minuut een strak schot in de touwen, 1-0. In de 
eerste helft was Blue Boys heer en meester op de 
speelhelft van Deinum.
Na de thee nam Deinum meer initiatief. Deinum 

groeide steeds beter in de wedstrijd. Verrassend 
scoorde de zestienjarige Rutger Lageveen (stu-
dent Sport en Bewegen aan het Alfacollege in 
Groningen) met een subliem schot de 2-0 bin-
nen. Aan de overkant werd keeper Eise Tolsma 
bijna gepasseerd, maar Martin Lageveen stopte 
de bal nog net voor de doellijn. Er werd zelfs nog 
een rode kaart uitgedeeld aan Deinum na een 
zware overtreding op Minne Dekker. Onder een 
daverend applaus van de toeschouwers scoorde 
Sander Hoekstra uit een counter door de verde-
diging van Deinum de 3-0.
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Blue Boys

Monsterzege op Vlieland
Vlieland: 27-10-2019.
Door: Fokke Veenstra.
Op de vroege zondagochtend  voor acht uur 
(wintertijd) vertrok Blue Boys richting Vlieland. 
Om half twee trapte Blue Boys voor het eerst in 
de clubhistorie af op Vlieland. Tot dusverre had-
den de eilandbewoners met grote cijfers verlo-
ren van de vaste bewoners, dus mocht Blue Boys 
eigenlijk niet in de problemen komen. Misschien 
door een gemakkelijke spelopvatting had Blue 
Boys bij rust nog maar een voorsprong van 0-2 

op het scorebord.
Trainer John Blaauw moest natuurlijk even een 
hartig woordje met zijn manschappen spreken. 
Dat werkt nog steeds en uiteindelijk won Blue 
Boys met maar liefst 0-10. Drie doelpunten van 
Lars v.d. Wolf, drie van Sander Hoekstra en drie 
van Kevin de Boer. Verdediger Sieger Wouda 
scoorde de 10e treffer. Op de terugreis beleefden 
de blauwhemden allemaal weer spannende 
avonturen, waarover je zo langzamerhand wel 
een jongensboek kunt schrijven.

Blue Boys ten onder in bikkelharde streek-
derby tegen De Sweach.
Nij Beets: 3-11-2019.
Door: Fokke Veenstra.
Een prachtig weertje voor een ouderwetse 
streekderby tussen Blue Boys en De Sweach. Aan 
beide kanten hoge verwachtingen, waardoor 
talrijke Sweachsters en Beetsters een plaatsje 
langs de lijn vonden. Kaartjesverkoper Arjen 
Bijlsma had het door de enorme toeloop van toe-
schouwers ongekend druk, maar hij bleef rustig. 
Nog bedankt Arjen. Zijn compagnon let verstek 
gaan. De openingstreffer viel al na twintig mi-
nuten. Een hoge breedtepass van rechts viel op 

de slof van een aanvaller in de open ruimte en 
haalde verwoestend uit, 0-1. In de 35e minuut 
counterde een Sweachster spits door het mid-
den met Bart Jonkers in de achtervolging. Bart 
verloor de onderlinge strijd. Keeper Eise Tolsma 
werd met een snoeihard schot gepasseerd, 0-2.
Na de thee startte Blue Boys aanvallend op jacht 
naar de aansluitende treffer. Helaas lukte dit 
niet. In de slotfase verschenen de eerste ver-
moeidheidsverschijnselen bij de Sweach. Na het 
laatste fluitsignaal keerden de Sweachsters met 
een voldaan gevoel huiswaarts.
Blue Boys duikelde naar een vierde plaats op de 
ranglijst.

Feansterdyk 49 
8491 BV Akkrum
T. +31(0)566 - 625 730

Onze Mensen Onze Kracht

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

Femke Kok
Driemaal goud 
bij de eerste 
junioren-World Cup in 
het Noorse Bjugn.
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Verhaal
Op een gegeven moment vertelt Jezus een 
verhaal over twee mensen die een huis wil-
len bouwen. De één, een verstandig mens, 
zoekt een plek uit op een stevige rots. Dat is 
een goede ondergrond en als zijn huis na het 
bouwen eenmaal staat dan kan het tegen een 
stootje. Regen of storm doen het huis niets en 
het blijft daar mooi staan op de rots. 
Er is ook een andere man, die niet zo verstan-
dig is. Deze wil snel iets hebben staan en denkt 
niet heel erg na over de constructie van het 
fundament. Hij heeft een leuk plekje gevon-
den en de zandgrond eronder is al goed vlak. 
Een buitenkansje, want dan kan er in korte 
tijd een huis staan. Alleen dat huis staat er 
ook maar korte tijd. De regen en stormen zijn 
teveel en er hoeft maar een beetje zand weg 
te spoelen of het huis verzakt of erger nog: het 
stort in.
    
Moderne versie
De Bijbel, waarin we dit verhaal van Jezus 
kunnen lezen is geen nieuw boek. Het is 
geschreven op een andere plek, dat wordt 
bijvoorbeeld duidelijk als er wordt gesproken 
over een rots. Dan kun je in Friesland lang 
zoeken voor er ook maar één huis gebouwd 
zou kunnen worden. Gelukkig is dat dan weer 
op te lossen met heipalen.
Maar Jezus heeft zijn verhaal vooral verteld in 
een andere tijd. Bij het bouwen van een huis 
gaat het helemaal niet meer om de onder-
grond en of die nu stevig is of los zand. 
Het gaat erom hoeveel PFAS er in de grond 
gevonden wordt. Hoeveel stikstof de bouw 
gaat kosten. 
Zelfs als dat dan eenmaal goedgekeurd is dan 
is het nog de vraag hoe duurzaam je gaat 
bouwen.
Kortom, in deze tijd zou het verhaal zoiets 

worden als: een verstan-
dig mens bouwt op een 
schoon stukje grond met 
zo min mogelijk stiksto-
fuitstoot een duurzaam 
en energieneutraal huis.
   
Moraal van het verhaal
In het verhaal van Jezus is de boodschap dat 
je er verstandig aan doet om naar Hem te 
luisteren. ‘Wie deze woorden van Mij hoort en 
ernaar handelt, kan vergeleken worden met 
een verstandig man.’ 
Ik kan me voorstellen dat niet iedereen dit 
gelijk als waarheid aanneemt. Toch hoop ik 
niet dat het afschrikt als ik dit verhaal hier 
toch naar voren breng. Wat ik er hier namelijk 
mee wil zeggen is dat we als samenleving de 
komende tijd een stevig fundament van liefde 
nodig hebben. Er komt veel op ons mensen af, 
want er zijn in de maatschappij veel vragen 
rond onder andere de stikstofproblemen.  Op-
lossingen daarvoor zijn niet zomaar gevonden 
en kunnen mensen hard gaan raken. 
Dan is er liefde en respect nodig om met el-
kaar een weg te vinden in deze problematiek. 
Het is wel nodig voor onszelf, voor de toekomst 
van onze kinderen, kleinkinderen en wie 
daarna komen.
Hoe mooi zou het zijn dat er over tweeduizend 
jaar ook mensen zijn, die dan bijvoorbeeld bij 
zo’n verhaal van Jezus weer iets heel anders 
kunnen zeggen: ‘Een huis wat is dat eigenlijk?’  

Ds. Jaap Vlasblom 

Het laatste woord
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In de feesttent                   (foto: website Damshus)
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