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

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

Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren
voor donderdag 9 januari bij Tine

Hij en zijn collega’s hadden het weer druk deze maand
									(foto Bart Ledegang).
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Alle Beetsters.nl
Mag ik u een leuke bezigheid aan de hand
doen om de donkere dagen voor en na kerst
mee door te komen? Neem eens een kijkje op
de website www.allefriezen.nl. Hier zijn de
bevolkingsregisters en akten van de burgerlijke stand van de meeste Friese gemeenten
gepubliceerd. De afgelopen jaren zijn talloze
vrijwilligers bezig geweest om tienduizenden
scans uit registerboeken te omschrijven en
te controleren. Nu dat gebeurd is staat alles
online. Je weet nu behoorlijk nauwgezet hoe
de levensloop van Friezen tussen 1850-1920
gegaan is. Ook de gemeente Opsterland doet
mee. Wanneer je in de zoekbalk simpelweg
‘Nij Beets’ of ‘Beets’ intypt, beland je op leuke
wetenswaardigheden over de Beetsters uit
vroeger tijden. Vooral de scans van persoonlijke papieren zijn de moeite waard, zoals
die van het gevangenisregister. Daar valt te
lezen dat dorpsgenoot Arend Knobbe in 1923
veroordeeld is tot veertien dagen gevangenisstraf wegens diefstal. Toe maar. Kom daar
nu nog eens om. Ook schoolmeester Tjepke
Nawijn komt in de politiedossiers voor. Op 13
oktober 1892 wordt hij voor het schrijven en
verspreiden van ‘enen smaadschrift’ veroordeeld tot een boete van vijftig gulden en 20
dagen hechtenis. Waarschijnlijk gaat het hier
om het beledigingsproces dat het gevolg was
van Nawijns artikel in het Friesch Volksblad
waarbij het machtsmisbruik hekelde van
veenbaas én caféhouder H. Toering. Die betaalde als aannemer en opzichter zijn werkvolk steevast uit in zijn café. Hierdoor bleef
het geld doorgaans in het café (de arbeiders
verdronken vaak hun loon) in plaats van dat
het gezin ervan profiteerde.
Het register biedt ook een mooie inkijk in
het leven in de oorlog in en om Nij Beets.
Neem nu Wietse Minkes (geb. 11 maart 1908).
Van hem is een ‘officieel’ onderduikbewijs
geplaatst. Ik wist niet dat die er waren. Als
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de Duitse bezetter hier de hand op wist te
leggen dan was je als onderduiker en gastgezin alsnog de pineut, maar goed. De op dat
moment in Drachten woonachtige Minkes
geeft aan in Beets geboren te zijn en thans
ondergedoken te zitten aan het Kanaal. Met
potlood is er nog bij gekrabbeld: laatste huis.
Op de vraag ‘Welke bonkaart is er het laatst
aan u uitgereikt’ antwoordt Minkes goochem: “De laatst uitgereikte.” Verder geeft
hij aan dat hij wegens de Spoorwegstaking
is ondergedoken en dat de vijand zijn rijwiel
heeft afgenomen. Ook oud meubelmaker
Adrianus Onbelet uit Leeuwarden zoekt zijn
heil in ‘Nieuw Beets.’ Hij duikt onder bij G.
Venema en zegt gevlucht te zijn om aan de
a.i. (arbeidsinzet) te ontkomen.
Het publiceren van deze historische bronnen
biedt met name stamboom-onderzoekers
mogelijkheden om meer over hun voorouders te ontdekken. Er komen veel Beetster
namen voor zoals Bok, Kooijker, de Wagt,
van der Molen, de Groot, Groen. Maar ook
informatie over Abe Lenstra, Mata Hari (Margaretha Geertruida Zelle, 08-08-1876) en de
aangifte van de geboorte van Jelle Troelstra
(1891) zoon van politicus Pieter Jelles Troelstra
en Nynke van Hichtum, de schrijfster van het
kinderboek ‘Afkes tiental’. Nu kan ik wel weer
een heel verhaal houden over AVG, privacyschending en schadevergoedingen. Maar
daarvoor is het sneupen in deze oude archieven nou net iets te leuk…
Bart Ledegang
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Brugt en Ineke Jonker
Domela Nieuwenhuisweg 114
Nij Beets
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AUTOBEDRIJF J.R. PAULUSMA

Nijewei 59 9212 PC Boornbergum

Acupunctuur- en Homeopathiepraktijk Friesland

Brugt en Ineke Jonker
Domela Nieuwenhuisweg 114
Nij Beets
T: 0512 461900 - info@piershiem.nl - www.piershiem.nl
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Franke en Siepie Kooijker.
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namens alle medewerkers van de
huisartsenpraktijk “ De Hoek”
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een vredig en blakend gezond 2020!
(Van 25december t.m. 4 januari is de praktijk beperkt geopend.
Meer informatie vindt u ophet antwoordapparaat van de praktijk.)
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We wensen een ieder fijne feestdagen
en een voorspoedig 2020
Franke en Siepie Kooijker.

Wist u dat Nij Beets mee heeft gedaan aan
het Opsterlands Kampioenschap Tikkertje?
Dat Lisa en Thomas Roskammer, Sjoerd v/d
Leeuw, Xander van Houten en Bram van
Kesteren mee deden?
Bram van Kesteren uiteindelijk derde is geworden en op 18 december mee mag doen
met het Fries Kampioenschap Tikkertje?

Franke en Siepie Kooijker.

(foto’s: Leon van Kesteren)
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Tjipkje Lageveen
Domela Nieuwenhuisweg 15
Nij Beets
voor een afspraak of informatie:
0512 461 992 | 06 49 80 19 48 |

Wat heeft Halte Leppedijk te bieden
Een heerlijke plek om even bij te komen tijdens een fiets of wandeltocht.
Koffie,thee met huisgemaakt gebak, een ijsje of een kleine lunch.
Fiets of wandelarrangement met een op maat gemaakte route.
High Tea vanaf 4 personen
Cadeaubon of theepakketjes om weg te geven.
Diverse soorten gebak op bestelling voor informatie bel 06-20834213
Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 18.30 uur
Zondags vanaf 11.00 uur tot 18.30 uur. Op afspraak kunnen de openingstijden worden verruimt.
Ook in de wintermaanden geopend, in” De Halte” brandt dan de houtkachel.
Halte Leppedijk. Leppedijk 9, 9245 HB Nij Beets tel 06-20834213 www.halteleppedijk.nl
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Na Vrouwen van Nu is nu ook Passage passé=
Door Bart Ledegang

De tijd van vrouwenclubs lijkt voorbij. Nadat afgelopen jaar de lokale afdeling Vrouwen van
Nu er door gebrek aan belangstelling de stekker uittrok, houdt nu ook Passage na 60 jaar op
te bestaan. ‘De jongere vrouwen spreekt het niet meer zo aan. En ze hebben het natuurlijk
veel drukker dan wij in onze tijd,’ blikken Yke de Haan en Sijke Nauta terug.
alle jaarboekjes nog in bezit dus we kunnen
vrij nauwgezet nagaan wat de vrouwen zoal
hebben uitgespookt in de laatste 60 jaar.

Sijke en Yke (r) halen herinneringen op met de
handgeschreven verslagen.
(foto: Bart Ledegang )

Op de keukentafel bij Sijke ligt het verslag
van de eerste NCVB-avond in Nij Beets. In
hanepoterig handschrift staat te lezen: ‘Gods
woord moet worden gebracht. De vereniging
stelt zich ten grondslag dat Christus’
koningschap alom moet worden erkend en
de oplossing der maatschappelijke vraagstukken bij het licht van de Heilige Geest als
Gods woord moet worden gebracht.’ Zie daar
de doelstelling van de Nederlandse Christelijke Vrouwenbond (NCVB) zoals de voorloper
van Passage op de allereerste bijeenkomst
werd opgetekend. We schrijven 17 september 1959 en er zijn 17 dames aanwezig. Juf
Dikland, die aan de christelijke basisschool
lesgeeft is één van de voortrekkers van de
vereniging. Zij wordt algemeen adjunct. Mevrouw Hellinga wordt voorzitter, mevrouw
Rollema penningmeester en mevrouw Klaasen notuleert. Gelukkig hebben Sijke en Yke
De Nijs Beetster 15 - 4

Emancipatie
De eerste bijeenkomsten vinden plaats op
het podium van de Hervormde Kerk aan de
Doarpsstrjitte. Het blijkt dat de vrouwen
in het begin nog niet goed weten hoe ze de
avonden precies moeten invullen. De tweede
avond, als er al vier nieuwelingen bij zijn, is
ene mevrouw Terpstra uit Drachten te gast
die al meerdere lokale afdelingen van de
NCVB heeft begeleid. Al gauw komt er structuur in de avonden. Er komt een dominee
spreken of een notaris. Maar ook Slachtofferhulp of een homeopaat is te gast. Het gaat
in het begin vooral nog over de positie van
de vrouw en hoe zij zich in een veranderende
samenleving moet opstellen of weren. Het
gaat om emancipatie of over de werkende
vrouw. Huisarts van Waning Bolt komt praten over ‘De 4 seizoenen van de vrouw.’ Op
de vraag wat we ons daarbij moeten voorstellen antwoordt Sijke (72) lachend: “Nou,
dat we nu onze bladeren verliezen.” Er wordt
ook een modeshow gehouden door de kledingcommissie van de plattelandsvrouwen.
En in 1960 is de eenzaamheid onder ouderen
een belangrijk topic. Wat dat betreft is er
niet veel veranderd. Yke (82) wordt in 1969
lid. De NCVB komt dan elke maand bijeen. Na
de kerk wordt het podium van het buurthuis
plaats van handeling en de laatste jaren is
dat de Rank geweest.
9

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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Cultureel
Absolute hoogtepunt is volgens de analen
1985 geweest toen de NCVB liefst 52 leden
telde. In 1995 is Piet Paulusma te gast. Net
op het moment dat hij als weerman des
vaderlands landelijk doorbreekt. Met een
knipoog zou je kunnen zeggen dat Passage
Piet mede groot gemaakt heeft. Sijke komt in
1999 bij de vereniging die daarna, ergens in
het begin van de 21-e eeuw, overgaat in Passage. De thema’s verschuiven dan ook steeds
meer van maatschappelijke naar culturele
aard. De groep begint ieder seizoen steevast
met een reisje. Het brengt de dames naar de
Koperen Tún in Leeuwarden, het waterzuiveringsbedrijf maar ook de chocoladefabriek
in Achlum. Sijke: ‘We zijn ook naar Sondel
geweest waar ene Eppinga van zijn boerderij
een museum vol agrarisch materiaal is begonnen. Daarna zijn we naar de gedenksteen
bij it Reade Kliff geweest. Een fijne dag.’ De
avonden voltrekken zich maandelijks volgens
een vast stramien. ‘We beginnen met een
gebed, gevolgd door een bijbeluitleg. Daarna
zingen we een lied dat er bij past, gevolgd
door mededelingen van de secretaresse. En
er zijn altijd twee gastvrouwen die zorgen
voor koffie en thee,’ vertelt Yke.

bijeenkomsten spreekt de jongere vrouwen
ook niet meer zo aan. We gingen wel steeds
bij nieuwe inwoners in Nij Beets langs om ze
uit te nodigen maar kregen steeds nul op het
rekest.’
De vraag is: wat nu? Sijke: ‘We hebben elk
jaar een gezamenlijke bijeenkomst met de
vrouwen uit Beetsterzwaag. Die willen ons
er graag bij hebben maar dat willen we niet.
Dan kun je meteen in het bestuur.’ Yke vult
haar aan: ‘En die vrouwen ken je natuurlijk
ook niet zo goed als je eigen dorpsgenoten.’ Eén alternatief blijft dan nog over. De
Vrouwenvereniging. Die is er nog wel in Nij
Beets, zij het met zes leden. ‘Maar dan ben ik
al lid van,’ lacht Yke. Als sinds 1962. Dus ook al
58 jaar. En ik heb nog geen één keer gemist.’
Ze moet er om lachen. Het gerucht gaat dat
er een wandelclubje in oprichting zou zijn.
Wellicht dat dat wat voor de dames is. Ze
wandelen allebei graag. Maar eerst nog een
afsluitende broodmaaltijd op donderdag 12
december met de Vrouwenvereniging erbij.
En dan maar afwachten wat de toekomst
brengen moge…
Na goed onderling overleg wordt het allereerste
bestuur gekozen.
(foto: Bart Ledegang )

Aanwas
Maar de laatste tien
jaar komt er nog
nauwelijks nieuwe
aanwas bij. Yke:
‘Siepie Kooijker
was de laatste en
meteen de jongste.
Het ligt ook gewoon
aan deze tijd. Jonge
vrouwen hebben
het druk, oudere
vrouwen stoppen
ermee. En het concept van vrouwenDe Nijs Beetster 15 - 4
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Bart Ledegang en zijn eerste roman

Over-leven na de Rwandese genocide
Door Hester Dijkstra

Als de inhoud net zo goed blijkt als de buitenkant mooi is, wordt de nieuwe roman van Bart
Ledegang zeer de moeite waard. Na vrijdag 20 december zullen we het weten, want dan is de
presentatie van het eerste exemplaar van ‘De perfect onmenselijke’.

Met ruim 270 bladzijden heeft Bart met een flinke
roman geschreven.
(foto: Bart Ledegang)

De helft van een prachtige, zwarte ‘kop’, veel
grijstinten, een titel in kloeke letters met
daaronder een verklarende ondertitel: ‘Overleven na de Rwandese genocide’. We mochten digitaal al vast naar de voorkant van het
boek kijken. De echte exemplaren, 275 bladzijden dik, arriveren op de 20ste december
als ‘s middags in Zorgboerderij De Ripen het
eerste exemplaar wordt uitgereikt. Burgemeester Ellen van Selm geeft het eerste boek
aan dorpsgenoot Josephine Mukarubayiza
omdat een aantal gebeurtenissen uit
Josephines veelbewogen leven daarin is
verwerkt.

Onmenselijk
Het idee om een boek te schrijven leefde al
De Nijs Beetster 15 - 4

geruime tijd bij Bart Ledegang (48).
Journalistieke bijdragen, foto’s en filmbeelden behoorden jarenlang tot zijn dagelijkse
werkzaamheden, maar in de praktijk bleken
ze nogal vluchtig. ‘Ik wilde graag iets maken
wat langer bewaard blijft’, zegt Bart. Het
werd een roman met non-fictie elementen,
maar misschien zou je het zelfs een literaire
thriller kunnen noemen. De titel (‘De perfect
onmenselijke’) maakt nieuwsgierig en de
ondertitel verwijst naar het land waar het
verhaal zich voor een deel afspeelt.
De hoofdpersonen zijn Imara en Jelmer.
Imara vlucht uit Rwanda en komt via Frankrijk in Nederland terecht en Jelmer is een
jonge Nederlandse verslaggever. Bijzondere
gebeurtenissen maken dat de paden van de
hoofdpersonen elkaar kruisen. Voor zijn boek
kon Bart deels putten uit de geschiedenis van
dorpsgenoot Josephine. ‘Ik heb hier en daar
gebruik kunnen maken van haar ervaringen,
maar dan wel op een fictieve manier. Tevoren
heb ik het verhaal ook aan Josephine laten
lezen’, vertelt Bart. Een van de bijzondere
gebeurtenissen die Josephine en Imara delen
is de ontmoeting – in Nederland – met hun
‘beul’ uit Rwanda. Hoe perfect menselijk is
het om onmenselijk te zijn? Dat is een vraag
die de schrijver en andere auteurs met hem,
bezighoudt.

TIM
De genocide in Rwanda heeft een kwart
eeuw geleden plaatsgevonden (1994). Voor
een goede documentatie heeft Bart contact
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Verkoop van:
Diervoeders,
stro en hooi,
gas en aardappelen
Openingstijden:
Di t/m Do van 17.00 tot 20.00
Vrijdag van 13.00 tot 20.00
Zaterdag van 9.00 tot 16.00
Prikkewei 57 Nij Beets
06 407 208 84

Dierenartsenpraktijk Beetsterzwaag is een
moderne praktijk voor:

• Gezelschapsdieren

(inclusief diervoeding & voedingsadvies)

Team
Gorredijk
Buitendorpen

• Melkveehouderij
(inclusief begeleiding, voedingsadvies)

• Paarden
(inclusief vruchtbaarheidsbegeleiding)

• Landbouwhuisdieren
Molenlaan 8a Beetsterzwaag
WAAR IEDER DIER TELT!

De Friese Wouden werkt samen
met u aan de beste zorg
Bezoek ons wijkkantoor: Stationsweg 78, 8401 DT Gorredijk
Maak kennis met ons wijkteam op onze wijkpagina:
www.friesewouden.nl/gorredijk-buitendorpen

Tel. 088 512 53 16
Thuis in de beste zorg
www.friesewouden.nl
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gezocht met het Team Internationale Misdrijven (TIM) in Woerden dat begin negentiger
jaren werd opgericht om Bosnische en
Rwandese (nu ook Syrische) oorlogsmisdadigers op te sporen. Wederzijds werd het
contact op prijs gesteld en zo kreeg Bart
uitgebreide informatie over de werkwijze
van het TIM. In Rwanda werden bijvoorbeeld
na de genocide tientallen lokale rechtbanken
opgericht, die later werden vervangen door
een VN-tribunaal. Er werd rechtgesproken
en uitgebreid gearchiveerd. Het TIM maakt
gebruik van deze archieven om alsnog
bewijzen te verzamelen, wanneer er aanwijzingen zijn van oorlogsmisdadigers.

Flow
Bart heeft veel tijd besteed
aan het schrijven van zijn
eerste roman. ‘Ik schrijf wel
gemakkelijk, maar het is
prachtig wanneer je werkelijk ‘de flow’ ervaart. Toen
ik vorig jaar een poos ziek
was, heeft het boek me er
doorheen getrokken’, zegt
Bart, ‘anders was ik bijna
gek geworden!’ Hij roemt
de hulp die hij had van een
schoonzus die corrector is en
van Nathalie Pagie, een
bevriende oud-collega die
nu een bekende thrillerauteur is. Maar ook van
z’n eigen gezin, want natuurlijk hebben de
‘dames’ kritisch meegelezen en commentaar
gegeven: ‘Denk je dat ik het in m’n boekenlijst mag opnemen?’
De roman wordt uitgegeven door uitgeverij
Boekscout in Soest en is na de presentatie
onder meer verkrijgbaar via haar
webwinkel op Boekscout.nl en later ook op
Bol.com. Mocht er belangstelling zijn voor
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een lezing of een signeersessie, dan voldoet
de Beetster schrijver graag aan de verzoeken.
‘Want er valt veel meer te vertellen dan ik
nu in het boek kwijt heb gekund,’ aldus Bart.
Omdat hij deel uitmaakt van de redactie van
de Nijsbeetster vroeg hij zich af of het gepast
zou zijn een verhaal over zijn boek te
publiceren in de dorpskrant. Voor ons was
het geen vraag: natuurlijk besteden we
graag aandacht aan deze mijlpaal, die, als
de voortekenen niet bedriegen, binnen afzienbare tijd gevolgd wordt door een tweede
roman. En als de Sa! een journalist met
fotograaf afvaardigt dan wil de Nijsbeetster
natuurlijk niet achterblijven.........

Nog geen halve dag na het neerstorten van het
presidentiële vliegtuig op 6 april 1994 begon de
volkerenmoord in Rwanda. In 100 dagen kwamen
500.000 tot 1 miljoen Rwandezen ,Tutsi’s en gematigde Hutu’s om het leven.
(foto: archief)
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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

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.

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
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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.

DE GEBOORTE VAN MIJN ZUSJE.
Van de geboorte van mijn jongste zuster
kan ik mij nog goed herinneren, dat mijn
twee oudste broers en ik de vorige avond
naar oom Jan en tante Sietske werden gestuurd. Deze woonden aan het Kanaal dicht
bij de brug.
Ik mocht bij oom en tante in bed slapen.
Voor Klaas en Roel werd een bed op de vloer
gemaakt. Het kleine huisje was ook al een
beetje bouwvallig. Liggend in bed kon ik
door de voegen de grote school zien staan.
Het was een stormachtige nacht en wij
lagen in bed te schudden. Thuis hadden we
daar nooit last van. De volgende ochtend
hoorden we, dat we er een zusje bij hadden in ons gezin. Voor mij was dit nog wel
iets geheimzinnigs, maar voor mijn oudere
broers en zusters niet meer. Wij bleven op
het platteland niet lang onkundig over deze
zaken. Ons gezin bestond nu uit tien kinderen. Het huis, dat geheel ons eigendom was,
werd te klein. Ondanks alle armoede hadden mijn vader en moeder toch nog kans
gezien het geleende geld terug te betalen.
“Ziezo, nu hebben wij tenminste een eigen
huis!” Het moest worden vergroot. Dat was
niet zo’n groot karwei. Er werd weer wat
afbraakhout gekocht. De beide zijmuren
werden twee meter verlengd. De achtermuur werd naar achteren verplaatst en het
dak werd nog verlengd. Hierdoor kregen
wij een voorkamer van 5 m. lengte. Ons huis
kreeg nu vier bedsteden, waar toen nog
10 mensen in moesten slapen. Er konden
De Nijs Beetster 15 - 4

best drie kinderen in een bedstee. Als ze
niet naast elkaar konden liggen, dan kon er
best een kind overdwars op het voeteneind.
Die kreeg nog wel eens een schop van de
anderen.
Dat gebeurde nooit opzettelijk, want wij
konden het goed met elkaar vinden.
Moeder was zeer voor orde en netheid. Wij
moesten voor het slapen onze kleren netjes
op een stoel leggen. Ons jongste broertje
had nog wel eens de slechte gewoonte om
’s nachts uit de bedstede te kruipen en de
kleren door elkaar te gooien (hij speelde dan
de voddenman). De volgende ochtend was
het dan een grote ruzie.
Overigens kon het kleine broertje bij ons
nog wel een potje breken. Want hij was de
jongste van de jongens. In ons huis was voor
iedereen een stoel, dus het was wel vol. Ondanks alle armoede kreeg mijn moeder dat
toch weer voor elkaar. Ons huis was netjes,
schoon en opgeruimd. Wij hoefden bij het
eten ook niet op elkaar te wachten, omdat
er genoeg lepels, vorken en messen waren.
Voor iedereen was er een kop en schotel. Er
waren zelfs gordijnen voor de ramen.
Iedere maandag gingen wij met schone
werkkleding naar het turfland of met een
schone schoolbroek naar school. We hadden
wel vaak een lap op onze kiel of broek.
Een vrouw uit de werkhuizen aan de Straatweg maakte een opmerking, dat wij zelfs
heren waren.
Bewerking van het dagboek: Fokke Veenstra.
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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
18

De Nijs Beetster 15 - 4

Pier’s Hiem bestaat 100 jaar

Advertorial

Restaurant Pier’s Hiem in Nij-Beets bestaat al sinds 1920 en kent een behoorlijke geschiedenis.
Wat ooit begon als traditionele rusthalte aan de weg van Nij-Beets naar Oldeboorn is nu een
huiselijk restaurant waar je kan genieten van heerlijke gerechten. In 2020 bestaat Pier’s Hiem
100 jaar en eigenaren Brugt en Ineke Jonker laten dat niet ongemerkt aan zich voorbij gaan.
In 1920 begon Pier’s Hiem als een kleine kroeg
bij een boerenbedrijf. Mevrouw van der Mey
zwaaide er de scepter. In de jaren daarna heeft
de boerderij meerdere functies gehad. Zo
was het de plek waar veenarbeiders hun loon
kregen. Vaak werd het geld dezelfde avond nog
uitgegeven in de kroeg…
Ook was Pier’s Hiem een bekende pleisterplaats op de weg naar de paardenmarkten van
Beetsterzwaag en Zuidlaren. Paarden werden
aan het hek gebonden en de eigenaren namen
een borreltje in het café. Pas veel later, nu twintig jaar geleden, werd de voormalige boerderij
een restaurant.
Bijzonder is dat het pand altijd beheerd is
door echtparen. In 2016 namen Brugt en Ineke
Jonker Pier’s Hiem over van Guido en Klazien
Visser. De nieuwe eigenaren staan op een bijzondere manier stil bij het jubileumjaar. Ineke
Jonker: “We willen tijdens de activiteiten laten
zien hoe rijk het verleden van Pier’s Hiem is.
Het afgelopen jaar zijn we op zoek gegaan naar
verhalen en nog steeds vinden we het heel leuk
om mensen te ontmoeten die hun belevenissen over Pier’s Hiem kunnen vertellen.
Eind januari zal het jubileumjaar worden
afgetrapt met een openingsceremonie door de
wethouder en de oudste inwoonster van Nij
Beets verricht. Daarna gaan we van start met
een historische fakkeltocht met de buurtgenoten en aansluitend een gezellige stampotten avond waarbij wordt stilgestaan bij de
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geschiedenis van Pier’s Hiem. Vanaf dan zullen
er geregeld leuke activiteiten te doen zijn, zoals
een ‘roaring twenties’-diner en een hippydiner. Ook volgt er later in het jaar een winterfakkeltocht voor de inwoners van de nabije
dorpen waar onderweg van alles te zien en te
doen is, in samenwerking met de plaatselijke
verenigingen. Op 5 juni komt de toneelvereniging langs om de vele markante gasten uit het
verleden neer te zetten in sketches.
Daarnaast kunt u natuurlijk ook langskomen
op één van de jaarlijkse activiteiten. Op 12
januari is er weer een wildproeverij en op 19
januari een stamppotproeverij. Om het terrasseizoen af te sluiten wordt er in september
uiteraard ook weer een palingrokerij georganiseerd.
Wilt u ook het jubileum van Pier’s Hiem vieren
door mee te doen met één van de bijzondere
activiteiten. Houdt dan de site en de Facebookpagina van Pier’s Hiem in de gaten!

Pier’s Hiem in oude tijden
(foto archief)
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Nijs Beetster Nijs
Femke Kok alweer vroeg op stoom

Opening jeugdhonk de Rank

Bij de derde Rabo Holland Cup van dit seizoen in Hoorn heeft dorpsgenote Femke
Kok alle drie de afstanden waarop ze in
actie kwam de overwinning gepakt.
De juniore won zaterdag 7 december de
500 en 1500 meter en op zondag wist ze
ook nog de 1000 meter op haar naam te
schrijven.

15 november, buiten in het donker voor de
Rank verwelkomen drie lichtjes de gasten.
Binnen klinkt al gezellig geroezemoes. De
geur van koffie lokt mensen naar de grote
zaal. Jongeren en andere nieuwsgierige belangstellenden staan met elkaar te praten.
Soesjes en m en m’s maken de sfeer compleet. Dan is het zover. Samengedrongen in
de feestelijk versierde hal voor de nog afgeplakte deur vertelt jeugdouderling Ingrid
van de Doarpstsjerke over het werk dat
verzet is. De jongeren krijgen per vandaag
een eigen plek in de Rank! En dat is een
terechte investering.

Femke lijkt daarmee alweer helemaal op
stoom te zijn gekomen, zo vroeg in het
seizoen. Haar grote doel blijft prolongatie
van de wereldtitel bij de junioren. Met
een nieuw baanrecord in Hoorn van 39,15
verbrak ze het baanrecord van de gestopte
Floor van den Brandt op de 500 meter. Die
tijd stond sinds 2014 op 39,40. Op de 1500
meter hield Femke Lotte van Beek en Roza
Blokker achter zich.
Op zondag zag het podium op de 1000 meter er exact hetzelfde uit als een dag eerder
op de 500 meter. In een tijd van 1.18,98 was
Kok opnieuw de snelste, voor Beuling en Das

(foto: Omrop Fryslân)
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Jongeren maken namelijk bijna wekelijks
gebruik van het gebouw. Ze komen er elke
veertien dagen op vrijdagavond maar ook
wel op zondag om vrienden te ontmoeten,
te chillen en om te ontdekken wat oude
Bijbelse verhalen te bieden hebben voor
hun leven vandaag. En dat is meer dan je
denkt!
Het kostersechtpaar Teun en Eppie valt de
eer te beurt om de opening te verrichten.
Gezamenlijk lopen ze door de afgeplakte
opening. Het papier scheurt en applaus
klinkt samen met verbaasde uitroepen.
Woh, vet! En, groter dan ik dacht. Hé? Is
dit die oude ruimte? De metamorfose is
bijzonder geslaagd. De stoere en gedurfde
zwarte wand gaat met een schuine lijn
over in wit. Superhandig gedaan blijkt het,
als de presentatie start.
Het eerste onderkomen van de jongeren
bestond uit kartonnen dozen, grapt één
van de leiders. En inderdaad. In het voorjaar hebben een aantal mensen op camping Stoker de nacht doorgebracht in een
doos, uit solidariteit en om sponsorgeld
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op te halen voor hun leeftijdgenoten in
krottenwijken. Dat komt, zegt iemand,
omdat je wel kunt luisteren naar die ‘Jezusverhalen’, maar daar word je nog geen
beter mens van. Je ervaart pas iets van die
betekenis, ook voor je eigen leven, als je
doet! Die impact blijkt ook uit het verhaal
van Noah. Hij laat een presentatie zien
over de reis naar Roemenië die in het voorjaar gepland staat. Met 11 jongeren sluiten
ze samen met deelnemers uit Akkrum en
Wolvega aan bij een initiatief uit Aldeboarn. De groep is al druk bezig met acties
voor een gebouw voor jongens en meiden
met weinig toekomst perspectief waar ze
aan gaan klussen. Zo bieden ze vriendschap, hulp en hoop. De jeugdwerker sluit
daarbij aan. Geïnspireerd door oude verhalen kun je nieuwe dingen ontdekken. Zoals
dat vriendschap ver kan gaan. Letterlijk
zoals blijkt uit jullie reis maar ook dichtbij
hier in deze prachtige ruimte. Wees vrienden voor elkaar ongeacht wie je tegenover
je hebt. Dat is de uitdaging die bij deze
ruimte past. Als teken daarvan mogen de
aanwezigen jong en oud een wens aan
een vriend in een ballon doen, deze opblazen en wegslaan. Het wordt een vrolijke
boel. Het balonnenfestijn eindigt met het
stuk trappen ervan. De briefjes komen tevoorschijn. Voor iedereen een wens….. van
een vriend.

Kostersechtpaar Teun en Eppie Geertsma verrichten de
openingshandeling met een
Ome Willem-achtige entree.
(foto: Ingrid Stoker)
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Bijschrift: Het was meteen een dolle boel in het nog
naar verf ruikende jeugdhonk.
(foto: Ingrid Stoker)

Oliebollen en gourmetschotels bij
Dagwinkel
November dit jaar is het is het alweer vier
jaar dat we als Dagwinkel voor u klaar
staan! Inmiddels heeft de Dagwinkel een
vertrouwde plaats in het dorp ingenomen
en mogen we u dagelijks als klant ontvangen. Het is heel wat waard om een winkel
in het dorp te hebben, iets dat een heleboel
dorpen niet meer kunnen zeggen maar
wij hier in Nij Beets wel! We waarderen
onze vaste klantenkring en hopen u nog
vele jaren te kunnen bedienen voor de
dagelijkse boodschappen. Zo kunt u deze
decembermaand bij ons terecht voor overheerlijke oliebollen van de echte oliebollenkraam. De week voor oud en nieuw liggen
ze al in de winkel om te proeven, dan weet
u wat u in huis haalt. We hebben ook alles
21

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

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

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

Tolbaas 8, 8401 GD in Gorredijk

22

T: 0512-820996

E: info@bouwdiensten.nl
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in huis om thuis aan het bakken te slaan.
Natuurlijk kunt u weer bij ons terecht voor
al uw ingrediënten voor een geslaagde
gourmet-avond. Vlees, groente, (stok)
brood, smeersels en sauzen, we hebben
alles in huis. Om het u zo makkelijk mogelijk te maken ontvangt u in de bus net voor
de feestdagen een formulier waar u alles
op kunt invullen, u hoeft het dan alleen
nog maar op te halen. Zo weten wij wat we
moeten bestellen. U vist niet achter het net
en wij hoeven geen onverkochte artikelen
in de container weg te gooien. Een win-win
situatie voor u, ons en het milieu. U heeft
het vast al gemerkt we hebben een nieuwe
leverancier gevonden voor onze gesneden
groente, een betere kwaliteit voor een
scherpere prijs.
Het personeel van Dagwinkel

onder vermelding kalender en uw naam
en adres. De kalender wordt dan bij u thuis
bezorgd .

“Schijt je rijk” bij Kliuwend Omheech en
win € 250,00
Toneelvereniging “Kliuwend Omheech“
organiseert 18 april 2020 “Schijt je Rijk”.
Dit is één van de meerdere activiteiten die
wij gaan organiseren in het kader van ons
75-jarig jubileum volgend jaar. Schijt je rijk
is in het kort: Je koopt een kavel(s ) van
€ 5,00 per stuk. Op 18 april laten wij een
koe los op een stuk land die daar 2 uren de
tijd krijgt om te schijten. Op de plek (kavel)
waar de koe schijt, valt de prijs die € 250,00
bedraagt!! Dus degene die deze kavel heeft

Kalender Freonen fan Damshus
Ook dit jaar is er weer
de jaarlijkse kalender
die uitgegeven wordt
door de Freonen fan ‘t
Damshûs. De kalender
is weer gevuld met
originele, oude foto’s
en daarnaast een foto
van nu. De afgelopen
(foto: Bart Ledegang
weken zijn de vrijwilligers weer langs de deuren geweest om
de kalender aan de man te brengen. Ze
zijn nog niet helemaal klaar. Ook komt
het regelmatig voor dat men u niet thuis
treft. Net als vorige jaren zullen er na de
kerst een stapeltje bij de Dagwinkel liggen
voor de verkoop. De kalender kost maar
€5 en u ondersteunt ermee het werk van
de vrienden. Om het u nog gemakkelijker
te maken, kunt u ook €5 overmaken op
banknummer: NL19 RABO 0306 4024 40
t.n.v. stichting freonen fan’t Damshus ,
De Nijs Beetster 15 - 4

Ligt de flats straks op uw perceel?

(foto: archief)
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Dorpsagenda

December

9 t/m 24 dec

Extra openingstijden voor de feestdagen bij Jouw Stijl Haarmode

do. 19 dec

Kinderkerstfeest in de doarpstsjerke; 18.30 uur

vr. 20 dec

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

za. 21 dec

Teenoclub Kerst bingoavond in ‘t Skûlhoal; 19.30 uur

25 dec t/m 24 jan Halte Leppedijk gesloten
27 dec. t/m 4 jan. Jouw Stijl Haarmode gesloten
za. 28 dec

Soosuitje

za. 28 dec

Extra klaverjassen in de voetbalkantine van de VV Blue Boys; 13.30 uur

za. 4 jan

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

do. 9 jan

Lezing Rien v.d. Zeijden (€7,50): reiziger of bewoner... in Aepos; 20.00 uur

za. 11 jan

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

vr. 17 jan

Gezamenlijke avond Noordermannen; 19.30 uur

za. 18 jan

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

za. 18 jan

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

vr. 24 jan

Lezing Janny v.d. Molen (€6 incl.koffie/thee): Volg het spoor van Geertje 		

		

Kleefstra’ in It Damshûs.

za. 25 jan

Soos (vanaf 1e klas v.o.) in ‘t Skûlhoal; 20.00 uur
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In verband met vakantie is de Huisartsenpraktijk ‘de Hoek’
gesloten van maandag 6 t/m vrijdag 10 januari
Wij verzoeken u vriendelijk om uw medicijnen op tijd bij ons te bestellen
- vooral om onze collega’s te ontlasten tijdens de zeer drukke vakantieperiode
- voor een optimale medicatiebewaking
Uitsluitend voor spoedeisende zaken overdag belt u de huisartsenpraktijk
te Beetsterzwaag, tel. 381301.
Uitsluitend voor spoedeisende zaken na kantooruren en in het weekeinde
is de dokterswacht te bereiken via tel. 0900-112-7-112.
Voor dringende vragen en herhaalmedicatie
welke niet kunnen wachten tot ma 13 januari
belt u de Fundatie via tel. 381301.
Bestelde medicijnen kunt u daar 2 dagen later ophalen, bestel dus tijdig bij ons.
Bij voorbaat dank,
team De Hoek

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

Kerkdiensten Doarpstsjerke
zo. 15 dec

3e Advent 		

9.30 uur

Ds. J. Vlasblom

zo. 22 dec

4e Advent 		

9.30 uur

Dhr. D. Visser, Harlingen

di. 24 dec
		
		

Kerstnachtdienst m.m.v. Nij Beetster gelegenheidskoor en
ds. J. Vlasblom
1e dienst 19.30 uur			
2e dienst 22.00 uur

wo. 25 dec

9.30 uur Ds. J. Vlasblom

zo. 29 dec

19.30 uur Ds. M. Klomp, Marum

di. 31 dec

Oudejaarsavond 19.30 uur Ds. J. Vlasblom

zo. 5 jan
		

9.30 uur Ds. J. Vlasblom
19.30 uur Ds. J. Vlasblom, gespreksdienst

zo. 12 jan

9.30 uur Vlasblom

zo. 19 jan

9 .30 uur Vlasblom Avondmaal
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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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gekocht is de winnaar van deze prijs. We
willen hier een gezellig evenement van
maken onder het genot van een hapje
en een drankje. Alle details enspelregels
kunt u vinden op de facebook pagina van
”Kliuwend Omheech”, op de posters bij
de pomp, in de dagwinkel en waar al niet
meer. Wij geven hier nu alvast bekendheid
aan omdat wij vanaf 15 december al beginnen met de verkoop van de kavels. U kunt
ons dan ook overal tegenkomen: bij de
sportclubs, vereniging, familie, noem maar
op. Meer nieuws volgt...
Animo onverminderd groot bij klaverjassers
Ook op de zaterdagavond van 23 november
was er weer veel animo om een kaartje
met elkaar te leggen. Met 33 personen
waren er 8 volle tafeltjes. Zoals gewoonlijk
was de sfeer weer reuzegezellig en voor
rond kwart voor 12 waren de 3 spelrondes
gespeeld.

Deze avond waren er 9 mensen die meer
dan 5000 punten scoorden:
1. Sieb de Haan
5.856 punten
2. Minco Bok		
5.729 punten
3. Hendrik Veenstra 5.470 punten		
4. Wieger Tolsma
5.419 punten
5. Jelmer Biesma
5.315 punten		
6. Joke Bergsma
5.280 punten
7. Oene v.d. Molen
5.156 punten		
8. Willem Dam		
5.149 punten
9. Arie de Haan
5.066 punten		
Freerk Schaap mocht met 3145 punten de
Poedelprijs in ontvangst nemen.
Nog een correctie:
Per abuis kreeg Oene v.d. Molen de vorige
keer de Poedelprijs, bij deze gecorrigeerd.
Zaterdag 28 december vanaf 13.30 uur is er
voor de liefhebbers een extra klaverjasmiddag.

Beleven
Donderdag 9 januari
Lezing ‘Reiziger of bewoner… ‘
door Rien van der Zeijden
Toen ik op 14 april van dit jaar mijn tweede
roman presenteerde, reageerden veel
mensen op de titel: Toen de liefde nog vrij
was. Dat zou wel over de ‘vrije liefde’ gaan,
zeiden ze. Het boek volgt de reis van Gerben
op de drempel van volwassenheid. Hoewel
het boek de
sfeer van
de jaren ’70
ademt, ging
het mij bij het
schrijven om
iets anders.
Deze zomer
verwoordde ik
De Nijs Beetster 15 - 4

dat in een gedicht:

Toen de liefde nog vrij was
nog niet gevangen in verhalen
van goeroes en predikanten
nog niet behangen met prijzen
zwaar gemaakt
met oorkonden en amuletten.
Toen ze nog vrij bewoog
op sandalen
die het stof afschudden
de reis aanvaarden.
Toen ze
ontsnapt uit kindertijd
behoefte
haar kleur nog zocht
huppelde langs korenvelden
Toen.
27

Van Eedenstrjitte 7
9245 HL Nij Beets
T: (0512) 46 12 11
www.pedicurehendrika.nl
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Dit gevoel van ‘licht’ reizen en het besef dat
we dit zo makkelijk kwijt raken, houdt me
bezig. De reiziger hunkert naar de horizon,
naar het avontuur bij de volgende bocht. De
bewoner daarentegen slaat zijn pinnen in
de grond, pakt zijn koffer uit en bakent zijn
terrein af. Hebben we ze beide in ons?
Op donderdag 9 januari houd ik een lezing
over dit onderwerp. Dat wordt een mooie
avond over liefde, vrijheid en verlangen.
Komt u ook? Datum: Donderdag 9 januari,
20.00 uur
Plaats: Aepos, Doarpsstrjitte 10 Nij Beets
Rien van der Zeijden
(Rien van der Zeijden is coach, ritueelbegeleider, theoloog en schrijver)
www.rienvanderzeijden.nl

Vrijdag 24 januari
Lezing ‘Volg het spoor van Geertje
Kleefstra’ door Janny v.d. Molen
Geertje Kleefstra
was een populaire
Friese socialistisch
propagandiste uit
de Zuidoosthoek
van Friesland.
Geboren in Roordahuizum (1874)
en overleden te
Clermont-Ferrand
(1962). In het
sterfjaar van
Domela Nieuwenfoto: Google
huis is het belangrijk ook aandacht te geven aan zijn
vrouwelijke tijdgenoten. Al op achttienjarige leeftijd trad zij op tijdens bijeenkomsten voor het algemeen vrouwenkiesrecht.
In de jaren 1893 tot 1896 trad zij op tientalDe Nijs Beetster 15 - 4

len plaatsen op, vooral in de Zuidoosthoek
van Friesland. Het duurde niet lang of zij
hield ook redevoeringen over onderwerpen
als ‘Aan wie de schuld?’, ‘De vrouw en het
socialisme’, ‘Godsbegrip’ en ‘Wat is vrijheid?’.
Ook de politie ging op haar letten. Het
duurde evenwel tot eind 1895 eer de justitie bij haar toesloeg. Door verzet tegen de
politie kwam zij een maand te Leeuwarden in het gevang. Eind 1896 werd zij in
Amsterdam wegens majesteitsschennis
gearresteerd.
Als zovele anderen, onder wie Stienstra,
vluchtte zij naar het buitenland. Janny van
der Molen ging naar de School voor de Journalistiek in Utrecht en studeerde sociaalculturele theologie.
Ze was eerst publicieitsmedewerker van de
landelijke koepel Slachtofferhulp in Utrecht.
Daarna volgden vele andere banen, zoals
publiciteitsmedewerker van de Vervoersbond en de Vakcentrale CNV en het IKV. In
Fryslân was ze journalist voor het Friesch
Dagblad en later communicatieadviseur
en tekstschrijver. Ze schreef o.a. in ‘Etty
Hillesum in Context’. ‘Over engelen, goden
en helden’ was haar eerste ‘echte’ boek.
Haar laatste boek “It Deiboek” gaat over
Geertje Kleefstra.De boeken van Janny
gaan vooral over geschiedenis, wetenschap,
filosofie en psychologie. Haar lezers zijn
tussen de 10 en 100 jaar oud. Verschillende
van haar titels zijn inmiddels vertaald naar
onder andere Engels, Frans, Zweeds, Japans
Turks en Koreaans.
Zie verder: www.jannyvandermolen.nl
Aanvang lezing 19.30 uur.
Toegang €6 (incl. koffie/thee).
Reserveren niet nodig/mogelijk
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‘Je luisterend oor was een verademing. De
ideeën die je ons aanreikte maakten een
prachtige eenheid van deze ceremonie….’

ritueelbegeleider bij afscheid
Ripen 11
9245 VG Nij Beets
Nederland

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

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

Administratiekantoor
v.o.f. H van der Molen
Timmerbedrijf
Kr. Swynswei 4
9245 HC Nij Beets
Tel.  (0512) 461623
nieuwbouw | verbouw | onderhoud
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M: 06 130 74 789

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

Riperwei 56, 8406 AK TYNJE
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Nieuwe rubriek
Een dorpskrant die huis aan huis verspreid
wordt. Dat leent zich uiteraard ook prima
als medium om spullen aan de man te
brengen zoals de lekkere groenten uit
eigen tuin of opgeknapte tweedehands
fietsen. Of juist om een oproep te plaatsen
voor die bijzondere postzegels die je spaart
of om games voor je Playstation te ruilen.

Het kan allemaal in de nieuwe rubriek
‘Handje kontantje’ die de Nijs Beetster in
het nieuwe jaar lanceert. Bij voldoende
deelname uiteraard.
Dus: klim de zolder op, stof je spullen af,
was je tuingroente en stuur je oproep
voorzien van naam, email of telefoonnummer, je aangeboden of gezochte waar,
vraagprijs (met foto mag) naar de redactie:
tinedekleine@gmail.com

Gezien vlakbij
Nij Beets
Een zwarte muis
in De Veenhoop?
Dan zal hij ook wel
gauw in Nij Beets
gesignaleerd worden. Het berichtje
stond te lezen in
het Friesch Dagblad van 16 november.

Foto: FD
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Zakelijk:
Oplossingen in
Personeelsbeleid en Verandering
Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching
T: 0512 46 22 05 E: info@aepos.nl
I: www.aepos.nl

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

0512-461868 / 06-28486017

Vergaderruimte
Flexwerkplekken
Exposities

T: 0512 46 22 05 E: info@aepos.nl
I: www.galerieaepos.nl
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Gezien in Nij Beets

Zoals in het voorwoord al te lezen was,
kregen in Nederland alle onderduikers een
registratiekaart. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden duizenden onderduikers
een veilig heenkomen ergens in Friesland.
Van ruim 5000 van hen zijn de registratiekaarten bewaard gebleven. Op de website ‘Ondergedoken in Fryslân’ kan uitgebreid gezocht worden naar onderduikers en
hun helpers in deze ‘duikkaarten’.

De Nijs Beetster 15 - 4
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Van Plaatselijk Belang
Pas op!

Wij kregen begin december twee meldingen binnen over mannen met vage praatjes die
bij oudere Nij Beetsters aanbelden. Dit is vervelend en maakt mensen ongerust.
Wonen jullie naast of in de buurt van oudere of alleenstaande mensen, loop eens naar
hen toe voor een praatje of een kop koffie. Of pas samen als buurt op huizen die even
leeg zijn omdat de bewoners een paar dagen weg zijn. Ook kunnen jullie als buurt via
een Whatsapp-groep verdachte situaties met elkaar delen en Whatsapp buurtpreventie
opstarten. Informatie hierover vindt u op internet of bij de gemeente Opsterland.
Samen zorgen wij op deze manier voor een veiligere woon- en leefomgeving voor iedereen in Nij Beets.

Kom jij ook naar het
kinderkerstfeest?
Donderdag 19 december vanaf
18.30 uur in de Doarpstsjerke van
Nij Beets.
Het programma wordt verzorgd
door leerlingen en leerkrachten
van CBS De Arke in samenwerking
met leiding van de Kindernevendienst.

Iedereen is welkom!
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Kerstnachtdienst
24-12-2019

"Verwondering"
M.m.v.
Het Nij Beetser
Gelegenheidskoor
en
Jaap Vlasblom
1e dienst: 19:30
2e dienst: 22:00
Doarpstsjerke
Nij Beets

www.doarpstsjerke.nl
De Nijs Beetster 15 - 4
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Wist u dat?
Junia Ledegang (11) groot fan is van illusionist
Victor Mids? Dat zij zelfs haar eigen boekjes op
Marktplaats zette om van het geld het nieuwe
boek van de entertainer te kunnen kopen? De
verkoop echter niet zo vlotte? Een mailtje naar
Victor wonderen deed? Hij haar een persoonlijke
videoboodschap stuurde? Dat hij vertelde het zo
ontroerend en tof te vinden dat zij zo’n grote fan
van hem was? Hij Junia een exemplaar van het
boek Mindf*ck Next Level stuurde mét handtekening?

Wist u dat...
Roel Regts de huizen langs gaat met zelfgebouwde vogelhuisjes? Er onder de luifeltjes zelfs
vetbolletjes bungelen? Roel zijn verkooppraatje
onderbouwt met de opmerking: ‘Anders zit ik
toch alleen maar met mijn telefoontje te spelen’?
Wij hopen dat Roels initiatief veel navolging
krijgt?
Wist u dat...
Er zich maar liefst 40 dorpsgenoten hebben
verenigd in een groot ad-hoc kerstkoor? Zij onder
de bezielende leiding van Jan Andries Dijkstra in
sneltreinvaart een kerstrepertoire instuderen?
Dit inmiddels klinkt als een (kerst)klok? U ze
kunt bewonderen tijdens de Kerstnachtdiensten
op dinsdag 24 december? Deze diensten in de
doarpstsjerke om respectievelijk 19.30 uur en
22.00 uur beginnen? U van harte welkom bent?
U dit koor in deze samenstelling hierna nooit
meer zult zien?

Gezien in Nij Beets

Gezien in Nij Beets
Het Team Toezicht en Handhaving van de gemeente roept met spoed de eigenaar van deze boot
op om het vaartuig te verwijderen. De boot ligt al geruime tijd aan de Legewei afgemeerd aan de
steiger bij de boottrailer helling. De eigenaar wordt dringend verzocht om de boot vóór maandag
6 januari 2020 te verwijderen. Ligt de boot er op deze datum nog? Dan haalt de gemeente het weg.
Daarna zal na een bewaartermijn van 13 weken de boot worden vernietigd of verkocht.
Meer weten? Bel het team Toezicht & Handhaving van de gemeente Opsterland op telefoonnummer
0512 386 222 of mail ze op: handhaving@opsterland.nl.
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Blue Boys
Door Fokke Veenstra.

Blue Boys laat kostbare punten liggen in
streekderby tegen Wispolia.
Terwispel: 10-11-2019.
In de eerste helft groeiden beide ploegen nimmer in de wedstrijd. Plots bracht de keeper van
Wispolia met een verre aftrap hun spits in balbezit, gevolgd door een snelle counter. Gelukkig
greep keeper Eise Tolsma rucksichtslos in. Blue
Boys kreeg wel meer grip op de wedstrijd. Zelfs
verdediger Sieger Wouda trok mee naar voren
om meer druk te zetten. Sieger kopte een hoge
voorzet in de doelmond, terwijl Norwin Piet de
bal nog door de benen van de keeper over de
doellijn tikt, 0-1.
Na de thee kwam Blue Boys zelfs op 0-2, maar de
grensrechter van Wispolia had buitenspel gecon-

Oogstrelend voetbal van Blue Boys wordt
niet beloond in streekderby tegen Tijnje.
Tijnje: 17-11-2019.(inhaalwedstrijd)
In het vorige seizoen wonnen de blauwhemden beide wedstrijden, maar Tijnje kent nu
een betere seizoenstart en staat op een vijfde
plaats. Na een kwartier kopte Sander Hoekstra
de openingstreffer uit een corner van Remco
Goote bijna binnen, maar de doellat redde Tijnje.
Zelfs een doelpunt van Blue Boys werd wegens
buitenspel afgekeurd. Het publiek, waaronder
belangstellende Sweachsters, konden volop
genieten van een enerverende eerste helft. De
ruststand was echter 0-0.
Verdediger Minne Dekker ruilde zijn linksbackpositie in voor rechtsvoor. Hij creëerde nu meteen meer gevaarlijke kansen en verzond net als
Remco Goote van links vlijmscherpe voorzetten.

Verdiende overwinning voor Blue Boys op
Aengwirden.
Tjalleberd: 24-11-2019.
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stateerd. Al vroeg in de tweede helft werden er
zware overtredingen gemaakt. Martin Lageveen
jr. werd door een speler van Wispolia gelanceerd.
Hij smakte tegen de grasmat en de “lijdsman”
zag geen reden om zelfs maar een waarschuwing te geven. Het hek was van de dam! In de
55e minuut werd een bal hoog in het doelgebied
van Blue Boys gebracht. Door een inschattingsfout stond onze keeper helemaal verkeerd,
waardoor hij misgreep. De bal stuitte in zijn
doel, 1-1. In de slotfase waren beide ploegen erg
gefrustreerd over hun eigen spel, mede dankzij
de scheidsrechter. Helaas spatte in de slotfase
de fraaie vrije trap van Minne Dekker nog tegen
de doellat. Gelijkspel.

Bovendien bleven Kevin de Boer en Sander Hoekstra beuken op het doel van Tijnje. Dit speltype
had een serie corners voor de blauwhemden tot
gevolg. Helaas wist Blue Boys deze niet te benutten. In de 65e minuut werd voor de tweede
keer een doelpunt van Blue Boys afgekeurd en
terecht. Remco Goote schoot de bal door het
midden op doel. Zijn schot passeerde de keeper.
Op dat moment stond Kevin de Boer op de doellijn en gaf het laatste zetje. Helaas stond Kevin
op dat moment dus buitenspel!!!!! De gehele
tweede helft domineerde Blue Boys dat afstevende op een gelijkspel. Het venijn zat hem in de
staart. Tijnje trok een sprint over links, gevolgd
door een snoeihard schot dat van richting werd
veranderd. Keeper Eise Tolsma was verrast, 1-0.
Met lege handen keerden de teleurgestelde supporters weer over de Rolbrege huiswaarts.

Een schitterend MFC en een fraaie kunstgrasmat
waaraan de blauwhemden wel moesten wennen. Na het eerste kwartier domineerde Blue
Boys. Helaas sprongen ze slordig om de opgeleg37

’t Boerehiem

Lyts Boerehiem

Vakantieappartementen
Zorgboerderij

Kinderopvang/buitenschoolse opvang/
peutergroep

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

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

Kanaalweisud 12 (12a), 9245 HD Nij Beets

Snel en scherp
printen

“Ouder worden hoeft geen zorg te zijn”
Wonen

Zorghotel

Dagverzorging

Maaltijdvoorziening

Wilt u meer weten?

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

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

of online: www.donkel-donkel.nl
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de kansen. Na een half uur viel de openingstreffer voor Blue Boys. Na een perfecte balaanname
van Mats Wouters controleerde hij de bal, die
hij vervolgens achter de keeper in de touwen
schoot, 0-1. Aengwirden wilde de achterstand
ombuigen door scherpe aanvallen. Laatste man
Bart Jonckers voorkwam de gelijkmaker door de
bal nog van de doellijn te halen.
Na de thee werd Mats Wouters in de 64e minuut
binnen het strafschopgebied tegen de kunstgrasmat gewerkt. Onze vrije trappenspecialist
en gelegenheidsaanvoerder Bart Jonckers benutte de penalty, 0-2. Aengwirden profiteerde
nog van een foutje van Bart, die de bal te zacht
achterover kopte naar keeper Eise Tolsma. Een
attente aanvaller van de thuisploeg onderschep-

te de bal en keeper Eise Tolsma was geklopt, 1-2.
Gelukkig stelde Lars v.d. Wolf de overwinning
vijf minuten later veilig. Hij verzilverde de loepzuivere assist van Remco Goote, 1-3. Leider Willem Landmeter (trainer John Blaauw was ziek)
durfde nu zijn twee youngsters op de bank wel
in te brengen. De moegestreden Mats Wouters
werd vervangen door debutant in de hoofdmacht Dieter Machiela, die samen met grote
broer Jesse meteen voor meer gevaar zorgden in
de aanval. In de slotfase werd de ontembare Lars
v.d. Wolf in het strafschopgebied tegen de grasmat gewerkt. Bart Jonckers benutte dit buitenkansje (tweede penalty) wederom, 1-4.

Moeizame overwinning Blue Boys in streekderby tegen Langezwaag.
Nij Beets: 1-12-2019.

Youngster Rutger Lageveen verving Kevin
de Boer, die in de volle verdediging geen
kansen wist te creëren. De blauwhemden
zagen alleen maar een voetballende oplossing. Met een verre en hoge dieptepass
naar voren waren de verdedigers van Langezwaag misschien in paniek geraakt. Door
deze magere overwinning houdt Blue Boys
gelukkig wel aansluiting met de top.

Gelukkig was trainer John Blaauw na een
paar weken afwezigheid weer terug op zijn
vertrouwde oude nest. Clubman Pieter Jan
Schoemaker had zondagochtend al gefloten
bij Blue Boys 3 en was nu weer assistent
scheidsrechter. Bij deze wedstrijd trok het
“jeugdelftal” van de Langesweachsters (in
het rechter rijtje) zich massaal terug in de
verdediging. Na een kwartier kwam Blue
Boys al op voorsprong,
maar dit doelpunt werd
wegens buitenspel afgeOnze Mensen Onze Kracht
keurd. Bij de rust was het
nog steeds 0-0.
Feansterdyk 49
Meteen na de thee
8491 BV Akkrum
scoorde Lars v.d. Wolf de
T. +31(0)566 - 625 730
openingstreffer. Het was
I. www.groenoordbv.nl
een “rommelig” goaltje,
E. info@groenoordbv.nl
1-0. Hetzelfde spelbeeld
keerde weer terug. Blue
Boys domineerde en Langezwaag trok zich diep
terug in de verdediging.
De Nijs Beetster 15 - 4
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advertorial

massage & yoga
massage
Een massage met liefde gegeven, is een prima
middel om te ontspannen en los te laten. Een
weldaad voor lichaam en geest om het leven
weer met plezier en hernieuwde energie aan
te gaan.
(Deel)vergoeding
Massagepraktijk Marijke de Jong is
aangesloten bij de Nederlandse
Vereniging van Somatherapeuten. Dit houdt
onder meer in dat de kosten in aanmerking
komen voor (deel)vergoeding via de zorgverzekeraar.
Praktijk de Hoek
Behandeling op afspraak mogelijk op woensdag- en donderdagavond in huisartsenpraktijk De Hoek
Marijke de Jong
Praktijk voor manuele therapie, yoga
en gezonde leefstijl
De Wyk 20
9233MA Boelenslaan
T. 0512-462260

yoga
Houdt u van bewegen en zoekt u balans? Ben
u iemand die vaak te lang doorgaat en moeite
heeft de eigen grenzen te bewaken? Dan zijn
yogalessen mogelijk een nieuwe uitdaging en
ervaring voor u. Yoga is voor iedereen: jong,
oud, man, vrouw en ook voor mensen met
een beperking. De yogalessen bestaan uit
houdingen en oefeningen waarbij alle spieren
in het lichaam worden gebruikt. Cursisten
oefenen binnen de eigen mogelijkheden
zonder prestatiedruk. U leert te luisteren naar
de signalen van uw eigen lichaam, grenzen te
ervaren, etc. Deze ervaringen neemt u mee in
het dagelijkse leven. Ook mensen met fysieke
klachten zoals reuma, rug-, nek- en schouderklachten, zijn van harte welkom.

Yoga
leslocatie: huisartsenpraktijk De Hoek
Tolhekbuurt 28
9245HX Nij Beets
Lestijden: dinsdag 19.30 - 20.45 uur
Start lessen: dinsdag 13 januari

massage en yoga: weldaad voor lichaam en geest
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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

@kke Postma-van Dijk 5 dec. 2019
Het Grote Licht;
In deze
donkere dagen
verwachten wij
het Grote Licht
die hoop uitstraalt
en troost
en moed
geeft voor
het nieuwe jaar.
Allemaal gezegende kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar toegewenst!
De redactie van de Nijsbeester
wenst u fijne feestdagen en een
geweldig

De Nijs Beetster 15 - 4

41

42

De Nijs Beetster 15 - 4

De Nijs Beetster 15 - 4

43

44

De Nijs Beetster 15 - 4

De Nijs Beetster 15 - 4

45

Het laatste woord
Proefschrijven
Misschien is de eerste gedachte bij dit kopje:
‘Waar slaat dit nu weer op?’ Dat kan ik me
heel goed voorstellen, want wat is proefschrijven nu weer. Ik zal proberen het uit te leggen.
De laatste jaren hoor ik in de periode voor
Kerst steeds vaker dat mensen gaan proefkoken. Ze kiezen van internet of uit tijdschriften
vroegtijdig een recept uit voor het kerstdiner
en gaan dat eerst maar eens een keer uitproberen. Dit proefkoken moet het risico verkleinen dat het op het moment suprême mislukt.
Je gaat dus vroegtijdig oefenen, want je wilt
wel dat het kerstdiner perfect is of daar in
ieder geval in de buurt komt. Op social media
kan dan met Kerst de foto van het schitterende
resultaat worden geplaatst en vooral ook geliket door wie heeft genoten van het diner.
Zo kan dit stukje dus gelezen worden. Niet
proefkoken, maar proefschrijven. Ik heb een
idee gehad en dat maar eens uitgeprobeerd.
Eens kijken of het wat is en of het lukt.
Perfectie
Dan is er natuurlijk toch iets misgegaan. Hoe
kan ik nu het proefschrijfsel als hoofdschotel presenteren? Ik had er toch aan moeten
schaven en ieder woord nog een keer moeten
overwegen of het zo wel goed genoeg was.
Het had ook gekund dat ik het proefschrijfsel
had weggegooid en daarna het echte stukje
had geschreven. De perfecte bijdrage voor de
Nijs Beetster.
Wie weet ontstaat er zelfs wel ergernis bij het
lezen en komt de gedachte op: ‘Nu lopen we
het perfecte stukje mis en worden we afgescheept met een oefening en dat is te merken
ook’.
Met een imperfect stukje wordt de lezer niet
serieus genomen.
Inderdaad het is een bewuste keuze geweest
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om juist dit proefschrijfsel te plaatsen. Moet het
allemaal perfect zijn? De
media suggereren dat wel.
De mooist opgetuigde bomen in één stijl. Het ideale
kerstdiner, van begin tot
eind tot in de puntjes geregeld.
Kerstgedachte
Juist dat hoort volgens mij helemaal niet
bij Kerst. Wanneer ik het kerstverhaal in de
Bijbel lees, waar het tenslotte mee begonnen
is, dan is daar echt niet alles perfect. Een verplichte reis, terwijl Maria al hoogzwanger is.
Geen behoorlijke slaapplaats in Betlehem. De
geboorte is in een stal of ander provisorisch
onderkomen en er is geen wieg, maar een
voederbak voor de dieren, waarin Jezus wordt
neergelegd.
Geen pracht en praal, niet het perfecte plaatje,
want alles lijkt mis te gaan. Toch wordt verteld
dat juist het goede van God daar doorheen te
zien is.
Precies dat maakt het ook zo’n bijzonder verhaal. Het gaat niet allemaal perfect bij ons
mensen. In de wereld gaat ook veel niet goed
en is het echt niet altijd ideaal. Wel kunnen
we oog hebben voor al het goede dat er is. Al
de momenten waarop we zien dat er mensen
zijn die naar elkaar omkijken, dat er liefde is
waar je het niet verwacht. Hoe mensen voor
een ander licht brengen in het donker.
Dat is veel belangrijker dan een perfect gelukt
kerstdiner.
Goede kerstdagen gewenst!
Ds. Jaap Vlasblom
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Alle meiwurkers fan
Notariskantoor Kooi
winskje jo noflike
krystdagen en
alle goeds
yn it nije jier.

Folkertslân 68
9244 ED Beetsterzwaag
T 0512 38 24 15
E info@notariskooi.nl
I www.notariskooi.nl
Openingstijden:
Maandag tot en met
donderdag van:
08:30 tot 17:00 uur

Vrijdag van:

08:30 tot 16:00 uur

Op afspraak:

Woensdag- en
donderdagavond open.

Inloopspreekuur in
Ureterp:
Maandagmiddag van:
13:30 tot 14:30 uur.

december 2019
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