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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 6 februari bij Tine
De "Blue Bird" (blauwe vogel) in het geel in Nij Beets....
									(foto Bart Ledegang).

2

De Nijs Beetster 15 - 5

Uitgeknald
Terwijl de rookwolken van het benevelde
vuurwerkspektakel in ons dorp al lang en
breed zijn opgetrokken, moet het vuurwerk in
Den Haag nog beginnen. Figuurlijk gesproken
dan. Want de Tweede Kamer bespreekt een
dezer dagen het landelijk vuurwerkverbod.
Aanleiding zijn de steeds talrijkere incidenten
rond Oud en Nieuw. Dit jaar waren dat er
ruim 9300! Volgens de Onderzoeksraad
voor Veiligheid (OvV) is er geen enkel land
ter wereld waar de festiviteiten met zoveel
verstoringen van de openbare orde en zoveel
slachtoffers gepaard gaat. En dat voor zo’n
kikkerlandje. Terwijl het ooit nog zo vreedzaam
begon. In de vroegchristelijke tijd werd al over
een overgangsritueel geschreven: heidense
Germanen namen afscheid van het oude
jaar en verwelkomden het nieuwe. Om dat
goed te laten verlopen moesten boze geesten
verjaagd of op afstand gehouden worden om
het nieuwe jaar met voorspoed te beginnen.
Dat deed men door lawaai en vuur (licht)
te maken. Pas na de Tweede Wereldoorlog
verscheen het consumentenvuurwerk in de
Nederlandse straten, vermoedelijk afkomstig
van Indiëgangers. ‘Maar het vuurwerk van
nu sluit aan bij de eeuwenoude traditie,’ stelt
professor etnologie Peter Jan Margry van de
Universiteit van Amsterdam vast. ‘Nu luiden we
het nieuwe jaar in met vuurpijlen en rotjes.’
In eigen dorp werd er op Oudejaarsdag flink
én hard geknald. Het terrein voor het AEPOSkantoor, dat overigens privégrond is wat
niemand schijnt te beseffen, leek wel de
Westelijke Jordaanoever.
Enkele tientallen jongeren zorgden hier voor
veel geknal waarbij belhamels die het knalgoed
op kinderen richtten, gelukkig ferm door de
volwassenen werden weggestuurd. Opgeruimd
werd de ‘rotzooi’ overigens niet.
Op het schoolplein van de Jasker waren
deugnieten gevaarlijk bezig met molotovDe Nijs Beetster 15 - 5

cocktails! Het had gemakkelijk op een groot
drama kunnen uitlopen. In de Hoenstrjitte
ging een coniferenhaag in vlammen op. Alerte
jongelui wisten de brand gelukkig snel te
blussen. Maar onrustig was het wel.
Ik hoorde premier Mark Rutte zeggen dat hij
mensen die zich met oudjaar misdragen het
liefst allemaal persoonlijk in elkaar zou slaan.
Ik hoop dat hij voor één keer zijn belofte eens
houdt, want dat zou ik voor geen goud willen
missen. Inmiddels lijkt het erop dat het niet
zozeer de vraag is óf er een vuurwerkverbod
komt, maar meer hoe dat eruit gaat zien. Niet
alleen politie en brandweer maar ook tal van
burgemeesters, gemeenteraden en zelfs de
branchevereniging van vuurwerkhandelaren,
schaart zich achter een veiliger jaarwisseling.
Een krappe Kamermeerderheid is voor een
verbod op gevaarlijk vuurwerk. Online petities
zijn al door meer dan een half miljoen mensen
ondertekend.
Wat doet de gemeenteraad in Opsterland?
Even gebeld met enkele fracties. ‘De maat
is vol!’ laat Roel Vogelzang van de PVDA
meteen weten. ‘Zelf ben ik voor een algeheel
vuurwerkverbod maar dan één die landelijk
gehandhaafd wordt.’ Collega Elske Beintema
van Groen Links/OpsterLanders is sinds
mensenheugenis tegen particulier vuurwerk.
‘We waren voorstander van vuurwerkvrije
zones in de dorpen maar daar is het nooit van
gekomen. Nu lijkt de tijd daar wel rijp voor.’
Er is nog geen stelling genomen door
de gemeente en het is ook niet in het
coalitieakkoord opgenomen. ‘
Wij hebben als Opsterlands Belang nog
geen stelling genomen tegen wel of geen
vuurwerkverbod,’ laat Marcel van Opzeeland
weten. ‘Maar ik zal wel smullen van de
beraadslagingen als het op de agenda komt.’
Dat wordt dus nog vuurwerk in de raadszaal.
Bart Ledegang
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Tjipkje Lageveen
Domela Nieuwenhuisweg 15
Nij Beets
voor een afspraak of informatie:
0512 461 992 | 06 49 80 19 48 |

Wat heeft Halte Leppedijk te bieden
Een heerlijke plek om even bij te komen tijdens een fiets of wandeltocht.
Koffie,thee met huisgemaakt gebak, een ijsje of een kleine lunch.
Fiets of wandelarrangement met een op maat gemaakte route.
High Tea vanaf 4 personen
Cadeaubon of theepakketjes om weg te geven.
Diverse soorten gebak op bestelling voor informatie bel 06-20834213
Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 18.30 uur
Zondags vanaf 11.00 uur tot 18.30 uur. Op afspraak kunnen de openingstijden worden verruimt.
Ook in de wintermaanden geopend, in” De Halte” brandt dan de houtkachel.
Halte Leppedijk. Leppedijk 9, 9245 HB Nij Beets tel 06-20834213 www.halteleppedijk.nl
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Dorpsgenoten en omwonenden nog niet overtuigd van
‘diervriendelijkheid’ zonnepark in zandwinput
Door Bart Ledegang

Een informatieavond over de plannen van een zonnepaneleneiland in het water van de
zandwinput heeft de twijfels bij menig dorpsgenoot en omwonende nog niet kunnen
wegnemen. Plaatselijk Belang organiseerde de avond waarin energieproducent Groen Leven
en de Gemeente opnieuw de plannen toelichtten. Niet het zonnepark, maar meer de gevolgen
voor de natuur zijn bij menigeen nog een groot struikelblok.
De bijeenkomst op woensdagavond 8 januari komt voort uit de ledenvergadering in
maart van het afgelopen jaar. Er bleven toen
veel vragen bestaan waardoor er een extra
avond nodig was om met nieuwe antwoorden te komen. De zaal van het ’t Trefpunt is
afgeladen vol. Niet alleen dorpsgenoten en
omwonenden van de zandwinput zijn er, ook
veel gemeenteraadsleden willen zich laten
voorlichten over het grote project. En natuurlijk komen ze ook sfeer proeven. Hoe valt het
park in Nij Beets?

Eiland
Na een korte opening van Rick van Houten
(PB) presenteert Wiebren Santema van
Groen Leven het drijvende zonnepark waarover de ‘marktleider in het ontwikkelen van
grootschalige zonne-energie in Nederland’ al
in 2017 met Van der Wiel in gesprek is. Bij de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO) is subsidie aangevraagd én gekregen
want dergelijke grote projecten kunnen nog
niet zonder worden gerealiseerd. In juli dit
jaar gaat met de bouw begonnen worden.
Het gaat daarbij om 33.649 panelen die
samen voor 12,8 MW piekvermogen zorgen.
In totaal kunnen zo 4250 huishoudens in
Opsterland van energie worden voorzien.
Zo’n 11,6% van het Opsterlands verbruik. ‘Het
drijvende zonnepark wordt modulair, dus in
delen, opgebouwd,’ zo vertelt Santema. De
panelen worden op een stalen constructie
geschroefd en op land op een railsysteem
De Nijs Beetster 15 - 5

De mannen van Groen Leven beantwoorden geduldig alle vragen.
(foto: Bart Ledegang )

bevestigd. Daarna worden de delen het water op gelaten en naar hun plek gevaren. Er
komen kleine straatjes op het ‘eiland’ waar
omvormers en trafo-stations hun plek krijgen die de stroom afvoeren. Het eiland is opvallend dicht bij zonnestrandje en vissteiger
gesitueerd. ‘Maar dit kan niet anders,’ licht
Santema toe. ‘Het andere gedeelte wordt
nog gebruikt voor Van der Wiels werkzaamheden.’ We zullen weinig van het eiland zien,
zo wordt voorspeld. Het komt 30 meter van
de oevers af, 50 meter van de vissteiger en
60 meter van het zandstrand. Bovendien
komen de schuin omhoog staande panelen
niet meer dan 86 centimeter boven het
water uit.

Kritiek
Vanuit de zaal komen kritische vragen over
5

www.mulderbouwbedrijf.nlinfo@mulderbouwbedrijf.nl

Voor al uw agrarische werkzaamheden
grondwerk & kraanverhuur
OONBEDRIJF

AGEVEEN

Swynswei 32
9245 HG Nij Beets
www.loonbedrijflageveen.nl

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

De Fryske bakkery voor al uw
brood, koek, banket en koekjes.
Onze specialiteit: Friese
streekproducten zoals:
oranjekoek, duimpjes,
suikerbrood en kruidkoek.
Fryske bakkery
Westerbuorrren 4
Boornbergum
0512-381215.
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Want vragen waren er te over.
(Foto: Bart Ledegang)

de gevolgen
van de natuur
als eenmaal het
panelenveld is
aangelegd. Er
is al natuuronderzoek verricht, zo vertelt
Santema.

Daarbij is gekeken naar de meervleermuis en de zwaluwen
die af en aan vliegen op hun zwaluwenwal aan
het water. Een meegebrachte collega van Santema vertelt dat bij drie andere grote parken
van Groen Leven geen nadelige effecten voor
de natuur bekend zijn. Ook de schittering van
de panelen vanuit de lucht is er niet omdat de
panelen zonlicht moeten absorberen en niet
reflecteren. Groen Leven moet overigens nog
wel met een aanvullende flora- en faunastudie
komen maar omdat sommige soorten enkel
in bepaalde seizoenen zijn te bestuderen, laat
dat nog even op zich wachten. Enkele omwonenden roeren zich. ‘Jullie slepen er een hoop
rotzooi naartoe maar het levert geen dubbeltje
op,’ moppert Roel Kaastra. De oud-wethouder
van Heerenveen en oud-biologiedocent woont
in de pastorie van Oud-Beets en kijkt op de
zandwinput uit. Hij is fel tegen het zonnepaneleneiland, dat is duidelijk. En hij was zo vrij om
ook maar te komen.

Winst
Toch levert het de gemeenschap wel degelijk wat op, zo blijkt als Wim Wierda van de
gemeente het Zonneplan Opsterland presenteert. Het Zonneplan ligt de komende zes
weken op het gemeentehuis ter in-zage. ‘Opsterland wil in 2035 volledig energieneutraal
zijn en daarbij wordt de zandwinput het derde
zonnepanelenproject van importantie,’ begint
hij zijn betoog. ‘Maar,’ zo gaat hij verder. ‘Dit
kan niet zonder de dorpen. We willen 25% beDe Nijs Beetster 15 - 5

sparen en energie opwekken door middel van
de zon. In totaal 100 hectare aan velden.’ En wij
profiteren hier dus van mee. Zo werd dorpscoöperatie Krigel betrokken om zo ook het
draagvlak in en rond het dorp te vergroten. En
er is financiële participatie in een zogenaamd
gebiedsfonds. Dankzij ferm onderhandelen
van Plaatselijk Belang wordt nu niet €100.000
maar €300.000 in dit fonds gestopt. Omwonenden en dorpsbewoners beslissen vanaf nu
mee over de doelen van dit fonds. Voor Groen
Leven staat biodiversiteit hoog in het vaandel. Rick van Houten stipt namens Plaatselijk
Belang andere speerpunten aan: ‘Leefbaarheid,
duurzame projecten en het opplussen van
de plas staan daarbij centraal.’ Waar moeten
we dan aan denken? ‘Ik noem niets,’ zegt PBvoorzitter Pieter Nauta. ‘De mensen moet alle
vrijheid en creativiteit krijgen om met mooie
plannen te komen.’ Conclusie van de avond:

Op dit kaartje is goed te zien welk deel van de plas
door het zonne-eiland wordt benut.
(Foto: Groen Leven)

massale tegenstand tegen het zonnepaneleneiland ‘an-sich’ is er niet mits er bevredigende
antwoorden komen uit het nog te presenteren
natuuronderzoek. En het gebiedsfonds biedt
ontegenzeggelijk kansen voor de leefbaarheid
in het dorp. Een ferme doek voor het bloeden.
Nauta: ‘En de opkomst, teneur en de vragen
waren goed.’
Wordt vervolgd.
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Henk Regts en zijn Bluebird School Bus
Door Bart Ledegang

Sinds een paar weken trekt een goudgele Amerikaanse schoolbus op het terrein van Henk
Regts volop de aandacht. Het is een Bluebird School Bus, model 3800 International zoals je
alleen in Amerikaanse films pleegt te zien. Geen wonder dus dat meerdere keren per dag volk
zich op de Prikkewei aan de bus vergaapt. ‘Iemand vroeg zelfs al of ik hem wilde verkopen,’
lacht Henk. ‘Maar ja, hij is niet van mij.’
Nee, want de bus
nog een wasmachine bij.
is namelijk eigenVerder een klerenkast,
dom van een
toilet, douche en een
garagehouder uit
tweepersoonsbed
Grou die gek is van
helemaal achterin.’ Hij
Amerikanen. Hij liet
wijst naar de plek waar
een mannetje in de
vroeger de schoolbengels
Verenigde Staten naar
zaten.
zo’n bus speuren. In
Henk is in zijn sas met zijn ‘klusbus.’
november kwam deze
(Foto: Bart Ledegang)
na een veiling met
Herkomst
de bus terug naar Nederland. Voor een paar
Op een plaatje in de cabine staat nog te
duizend dollar worden oude schoolbussen in
lezen waar de schoolbus heeft rondgereden:
de VS geregeld te koop aangeboden. Missie
in North Georgia. En aan de buitenkant is
geslaagd. Of toch niet? Henk: ‘De eigenaar,
te zien dat de bus eigendom was van de
René, wil hem ombouwen tot camper. Zelf
Savannah Christian Preparatory School
heeft hij al het één en ander geïnstalleerd:
(SCPS). Een school voor kinderen tot twaalf
zonnepanelen, airco, televisie, kacheltje.
jaar die stamt uit 1951. ‘We proberen God
Alleen voor de betimmering heeft hij mij
te verheerlijken door samen te werken met
gevraagd. Ik betimmer natuurlijk wel eens
een skûtsje en net als bij deze bus is ook daar families, kerken en de lokale gemeenschap
geen hoekje gelijk. En ik vind het prachtig om bij het opleiden van toekomstige generaties
te doen.’ Henk krijgt niets voor zijn opdracht. door middel van op Christus gerichte
training, toepassing en voorbeeld,’ zo
Maar daar is het hem ook niet om te doen.
vertelt de website van de school. Opgericht
‘De eigenaar heeft er geen rust voor om het
als het Evangelisch Bijbelinstituut met
op te knappen en ik kan me lekker opsluiten
acht internaatstudenten in 1951 door de
en timmeren. Radio wat aan en een beetje
eerwaarde George en mevrouw Harold
meezingen. Heerlijk!’ Op een tekening heeft
Deane Akins, ontstond de school met
de eigenaar aangegeven hoe hij het hebben
de volgende missie: ‘De Bijbel eerst, dan
wil. En dan nog moet het af en toe weer net
studenten leren hoe te leven en hoe ze de
even anders. ‘Hier komt een bankstel en
kost moeten verdienen.’ De campus van
daar de keuken,’ leidt Henk me rond. ‘Er zit
de school telt nu maar liefst 227 hectare.
al een Amerikaanse koelkast in en er komt
De Nijs Beetster 15 - 5
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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

autobedrijf

autobedrijf
KROES

KROES

APK II keuringstation!

GORREDIJK
GORREDIJK

GORREDIJK
www.autobedrijfkroes.nl

Badweg 54 - 8401 BL Gorredijk - Tel.: 0513 - 46 19 52
10
Badweg
54 - 8401 BL Gorredijk - Tel.: 0513 - 46 19De52Nijs Beetster 15 - 5

Ook hier is sport al belangrijk: er zijn 45
sportteams die zich bekwamen in 17 sporten.
En nog steeds rijden er schoolbussen. De
opvolgers van Henks bus dus. Voor een jaar
halen en brengen van hun kroost moeten
ouders nu 2000 dollar per kind per jaar
betalen. Niet niks.

Tripje
Henk is inmiddels achter het stuur gaan
zitten. ‘Deze bus is uit 1997 dus niet eens
zo heel erg oud. En hij heeft nog geen ton
gereden. Geen idee waarom ze hem van
de hand hebben gedaan. Verder is hij van
aluminium dus hij roest niet. Degelijk
gebouwd hoor.’ Zelf heeft Henk er nog
niet in gereden. Wel als passagier op de
bijrijdersstoel. ‘Hij rijdt aardig door. Het
is een achtcilinder dus hij haalt makkelijk
120 kilometer per uur.’ Het zal straks een

De bus van Henk is op de school in Savannah al
lang en breed vervangen. (SCPS)

prachtig gezicht zijn om de goudgele bus
door de Friese weilanden te zien rijden.
Henk opent met een mechanische hendel
de klapdeuren ten teken dat hij weer verder
moet met klussen. ‘Misschien huur ik hem
later nog wel eens voor een vakantietripje.
Dat zal toch op z’n minst wel mogen.’

Gezien in Nij Beets

Nu ploegt boer Vries zijn land weer gewoon om met zijn trekker. In de jaren zeventig en
tachtig van de vorige eeuw kregen de autocrossers deze dankbare taak. Deze foto dateert
van de allerlaatste race op het weiland aan de DN-wei.
De Nijs Beetster 15 - 5
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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

Zondag 1 maart gezellige historische middag
vanaf 16.00 uur in de Zaal
Breng oude beelden, foto’s en prenten van vroeger in en kom
langs om oude verhalen rondom de 100- jarige historie van
Pier’s Hiem op te halen, onder het genot van
een hapje en een drankje
Graag opgeven voor 16 februari via reserveren@piershiem.nl
of bel 0512 461900

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

actuele Openingstijden zie website.

Brugt en Ineke Jonker
Domela Nieuwenhuisweg 114 Nij Beets
T: 0512 461900 - info@piershiem.nl - www.piershiem.nl
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Hans Thierry in Griekenland

Honderden koeien lopen weer als een zonnetje!
Door Hester Dijkstra

Temidden van Hongaren, Albanezen, Pakistani’s en andere nationaliteiten werkte Hans
Thierry met een Noord-Hollandse collega een dikke maand op Griekse veeteeltbedrijven. Om
de poten van de koeien te verzorgen en tegelijkertijd kennis te delen. ‘It is myn passy en jo
sjogge foarútgong’.
Voor Hans begon het Griekse avontuur in
2012 toen AB Vakwerk en Friesland Campina
voor het eerst en gezamenlijk het belang van
goede klauwverzorging introduceerden bij
de Griekse boeren. Sindsdien heeft hij elk
jaar kunnen genieten van de vriendschappen
die er ontstaan zijn en de grote gastvrijheid
die hem in Griekenland geboden wordt.
Overdag is het hard werken, dat wel, want
een gemiddelde van ruim 100 stuks vee per
dag, zoals Hans dat presteert samen met
collega Richard, haal je niet met je handen
in je zakken! Hun dagrecord ligt op 155 stuks,
dat zijn 620 koeienpoten.... ‘De een neemt
de voorpoten, de ander de achterpoten en
je moet ervoor zorgen dat de volgende koe
klaar staat en rustig de behandelbox kan
binnenlopen’, verklaart Hans de werkwijze,
‘de koe moet geen tijd hebben om na te
denken of angstig te worden’.
Goed geregeld
De Griekse klus vindt doorgaans plaats in
oktober/november. Er wordt met twee teams
in tweetallen gewerkt en de behandelbox
en andere benodigdheden worden tevoren
per vrachtauto naar Griekenland gereden.
Hans en z’n collega werden op vliegveld
Athene opgewacht door een medewerker
van Friesland Campina, het bedrijf dat in de
havenstad Patras een zuivelfabriek heeft
gevestigd. De Griekse merknaam is Noy Noy.
Voor de ABVakwerkers stond er een auto
klaar, waar de box achter gekoppeld kon
worden en een tom-tom waar de adressen
De Nijs Beetster 15 - 5

van de boeren in stonden.
Voor eten, drinken en overnachten werd
gezorgd. ‘Dat is goed geregeld’, concludeert
Hans. Vanaf Patras had Hans z’n werkgebied
in noordelijke richting, het andere team
werkte op de zuidelijke veeteeltbedrijven. In
totaal zijn er in Griekenland zo’n 5500 stuks
vee behandeld.
Beter
Gewapend met een briefje, met daarop in
het Grieks de meest voorkomende kwalen
en gebreken die zich bij klauwverzorging
kunnen voordoen, deden Hans en Richard
hun werk. ‘Op het platteland kent men
nauwelijks Engels, maar gezellig is het!’ zegt
Hans, die inmiddels google-translate heeft
omarmd. Doen er zich problemen voor die
niet zonder meer opgelost kunnen worden,
dan kunnen de teams altijd terugvallen
op medewerkers van Campina. Naast
klauwverzorging worden er bijvoorbeeld
ook voederspecialisten en technische
ondersteuners bij de melkwinning ingezet.
Het grootste melkveebedrijf in Griekenland
(750 stuks vee) is van een Nederlandse boer
(Milky Way). De meeste Griekse bedrijven
tellen veel minder vee, vooral in het zuiden
zijn de bedrijven klein. Hans heeft in de loop
van de voorbije periode wel kunnen zien
dat het steeds beter gaat met de Griekse
boeren. Hoewel de woonomstandigheden
van de boerengezinnen vaak minimaal zijn,
is er meer aandacht voor een goede stal
en voor de omstandigheden van de dieren.
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Bouwkundig tekenwerk.
Omgevingsvergunning (bouwaanvraag)
Ontruimingsplattegronden volgens NEN 1414.
Inmeten en digitaliseren.
! Splitsingstekeningen.
!
!
!
!

Voor particulieren en bedrijven.
Tekenburo B. Mulder
De Els 2, Nij Beets
06-46610416
www.tekenburo-bmulder.nl
info@tekenburo-bmulder.nl

06 55 83 05 09
www.tantejansz.nl
info@tantejansz.nl
tante jansz kinderopvang
Nij Beets

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

WWW.WOONCENTRUMSVDBERG.NL
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Het zwart-bonte vee wordt drie keer per
dag gemolken en dat gebeurt vooral door
vrouwen. De mannen rijden de trekker,
verzorgen het vee en het voeren. En, hoe
vreemd het ook moge klinken, Hans heeft
gemerkt dat een Griek eigenlijk een hekel
heeft aan vieze handen. ‘Dat is de aard van
het beestje, denk ik’.

boeren; dat lukte hun medewerkers niet
of nauwelijks. Op zondag was Hans vrij en
was er tijd om van de omgeving te genieten.
‘Als je in de richting van Bulgarije rijdt is
de natuur prachtig. Het is een streek met
weinig toerisme en overal een vriendelijke
bevolking’. Gaat deze enthousiaste Hans in
de herfst opnieuw richting Griekenland? ‘It
moat fansels om it thúsfront kinne, want
Siska moat har wurk der neffens regelje, mar
as dat slagget dan gean ik graach dy kant
wer út!’

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:
De foto is gemaakt op het bedrijf (250 koeien)
Mouratidis Dew in Lagadikia. Links boer Dimitri,
midden Hans Thierry en rechts Sabbas, die nu z’n
eigen bedrijf in klauwverzorging heeft.
(Foto: Hans Thierry)

Kennis delen
Hans gaat niet alleen naar Griekenland om
de koeien weer op de been te helpen. Hij wil
graag z’n deskundigheid delen zoals hij dat
ook in Fryslân doet bij enkele opleidingen.
Regelmatig kon hij Griekse boeren van advies
dienen en er zijn inmiddels twee jonge
Grieken opgeleid in de klauwverzorging. Een
van hen, Sabbas, heeft een eigen bedrijfje
opgestart. ‘Hy hat in box en docht it goed. Hy
kin no syn eigen húshaldinkje ûnderhâlde’.
Er is een vriendschap ontstaan die elk jaar
tot een ontmoeting nodigt (zie foto). De
omstandigheden waaronder in Griekenland
gewerkt wordt, verschillen nogal van
Nederland. ‘Mei 25 graden wie it waarm en
ûnder de overall wie in koarte broek genoch’.
Dat Hans en Richard vrijwel de hele dag
doorwerkten wekte verbazing bij de Griekse
De Nijs Beetster 15 - 5

@kke Postma-van Dijk 3 jan. 2020

Vrijheid;
De kunstenaar
die zijn
werk uitoefent
geniet de
hoogste
vorm
van vrijheid
omdat hij,
hij alleen,
beslist over
zijn creatie.
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Transparant werken met goede samenwerking van
scholen en andere vormen van zorgverlening zijn
voor mij de sleutel tot succes bij het behandelen
van logopedische problemen van “jong en oud”.

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

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

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

E: info@bouwdiensten.nl
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ANDERE TIJDEN IN BEETS (1895-1920). DEEL 8.
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.
Voor het eerst naar School
In april 1901 moest ik voor het eerst naar
school. ‘s Morgens om half negen gingen
Klaas, Roel en ik door het land naar de
Straatweg (D.N.-weg). Samen met andere
jongens uit de zgn. Wurkhuzen liepen we
naar school. Wij konden wel goed met ze
opschieten. Na 62 jaar heb ik nog steeds
contact met een paar jongens. In het najaar
van 1901, toen de onderwijswet in werking
was getreden, moest mijn zusje ook naar
school. In de wet was geregeld, dat kinderen
van 6 tot 11 jaar naar school moesten. De
schooltijden waren van half 9 tot 12 uur en
van half 2 tot half 4. De kleintjes uit de eerste
klas (groep 3) en tweede klas (groep 4) gingen
om 11 uur al naar huis. Dit klaslokaal kwam
dan weer beschikbaar voor handwerkles
van de hogere klas. Om 11 uur liep ik dan
helemaal alleen door het grote stuk land
naar huis aan de Krûme Swynswei (Ald Djip).
Heel vaak werd ik al opgehaald door mijn
broertje Marten, die door mijn moeder naar
de Straatweg werd gestuurd.
Droogleggen van de petgaten
Op een dag vertelde Marten, dat de petgaten
voor hun huis zouden worden drooggemaakt. Het water werd dan weggemalen.
Vervolgens werd er dan weer land van
gemaakt. Dicht bij ons huis werd eerst
een jasker geplaatst, die het water uit
het petgat moest wegmalen. Een jasker
is een watermolen, waarvan de wieken
rechtstreeks met de schroef of ton is
verbonden. Een technisch wonder was zo’n
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Foto archief nummer29

jasker niet, maar voor dit doel wel geschikt.
Voor het droogmalen van kleine poldertjes
werden ze vaak gebruikt. Het was wel
vaak een goedkope oplossing, want anders
werd er wel een watermolen gebouwd.
In de winter stond het land, ondanks
de aanwezigheid van een jasker, alsnog
onder water. Ik geloof, dat het een hele tijd
duurde, voordat er met de ontginning kon
worden begonnen. De arbeiders groeven
eerst geulen. Het water stroomde dan
ongehinderd naar de jasker.
Het waren tamelijk oude petgaten, waardoor
er op de bodem al weer een dikke laag
modder was ontstaan. Door de bemaling
ontstonden er grote kommen in de petgaten,
waarin het op een gegeven moment krioelde
van de vissen. Grote snoeken, baarzen
en bleien kon men soms naar lucht zien
happen. Zij werden er gauw uitgeschept.
Mannen met lange laarzen waadden door
de modder en door de diepere plaatsen om
17

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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daar een zootje vis te bemachtigen.
Zij, die geen laarzen hadden liepen met
blote benen en de broekspijpen omhoog
getrokken door de blubber. Thuis hadden
we ook al een hoeveelheid vis van de
mannen gekregen. Vader ving ze zelf niet
en wij waren hiervoor nog te klein. Toen wij
groter waren vingen wij ook wel vis met een
hengel of zethengel.
Nadat de sloten waren gegraven en het
land in akkers werd verdeeld werd het
nieuwe land met een mengsel van haver
en graszaad ingezaaid. Het hoorde dan
een mooi nieuw weiland te worden, maar
de jasker was niet altijd bij machte om het

waterpeil op gewenste hoogte te houden.
De boer, die aan de Straatweg een nieuwe
boerderij liet bouwen, had het eerst zwaar.
Na een paar jaar werd de jasker vervangen
door een watermolen halverwege het land.
De draaiende wieken van de molen waren
niet geheel zonder gevaar. Op weg naar
school moesten wij soms bukken of onder
de draaiende wieken doorglippen als de
wind uit een bepaalde richting kwam. Soms
is er wel eens een hond de dupe geworden
van de draaiende wieken.
Bewerking van het dagboek van Gauke Mast:
Fokke Veenstra.

Wegens misverstand te laat geplaatst.

Aan iedereen In Nij Beets
alsnog een gezegend en gelukkig 2020 gewenst.
Sjouke en Hinke de Groot - Dijkstra Prikkewei 6

Nijs Beetster Nijs
‘Energie met Aepos’…. en Rien
Ben je bewoner of ben je reiziger? Of zijn dit
eigenlijk twee polen in ons waartussen ons
innerlijk onophoudelijk beweegt? Rien van
der Zeijden bood op donderdag 9 januari
bij Aepos niet alleen maar een lezing. Met
zijn gitaar, mooie gedichten, muziek en
veel filosofie nam hij het publiek bijna
letterlijk mee op reis. De 17 deelnemers
bezochten ‘het vergeten eiland’ en de
eilanden ‘verlangen’ en ‘oproep’. Als een
echte Odysseus vechtend tegen allerlei
onderstromen bereikten ze het eiland
‘inwijding’ vanwaar de terugkeer werd
aanvaard. ‘De grote reisverhalen hebben
vergelijkbare patronen,’ aldus Rien, ‘of het
De Nijs Beetster 15 - 5

nu gaat om een verhaal van
Herman Hesse of het verhaal van de
verloren zoon. ‘Als coach merk ik dat
een goed verhaal mensen helpt in hun
levenskeuzes.’
Zelf schreef Rien zijn tweede roman ‘Toen
de liefde nog vrij was”. Gerben hoort op
een dag de klassieke oproep om te vertrekken op zijn solex, zijn tas te pakken voor
een reis die hij niet zal overzien. Geboeid
ondernamen de bezoekers van deze avond
de regenachtige terugkeer langs een donker
en winters kanaal in Nij Beets. Rien is ook
te boeken voor een leesclub of verenigingsavond: tel. 0627308152.
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Dorpsagenda

Januari

vr. 17 jan

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

za. 25 jan

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

vr. 31 jan

Inloopcafé in ’t Trefpunt; 15.00-17.30 uur

za. 1 feb		

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

vr. 7 feb		

Kaartverkoop Kliuwend Omheech in ’t Trefpunt; 19.00-20.00 uur

vr. 7 feb		
		

Wijnbelevingsavond (€7,50) bij Aepos,
opgave via energiemetaepos@gmail.com

za. 8 feb

Teenoclub Valentijns-gala (vanaf gr. 7) in ‘t Skûllhoal; 19.30 uur

vr. 14 feb

Romantisch Valentijn proeverij menu in Pier’s Hiem: 18.00 uur

za. 15 feb

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

za. 15 feb

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

wo. 19 feb

Carnaval groep 1 t/m 4 in ‘t Skûlhoal; 13.30 uur

wo. 19 feb

Inloopcafé in ’t Trefpunt; 15.00-17.30 uur

do. 20 feb
		

Lezing Jos Schouwenaars (€6 incl.koffie/thee):
‘Rumoer om moerassen’ in ItDamshûs; 19.30 uur

vr. 21 feb
		

Jaarvergadering Vogelwacht Nij Beets/De Veenhoop in Pier’s Hiem;
aanvang 20.00 uur.

za. 22 feb

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

zo. 23 feb

Ouderwetse stampotten met bierproeverij in Pier’s Hiem; 16.00 uur

vr. 28 feb

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

vr. 28 feb

Soos uitje

za. 29 feb
		

Kliuwend Omheech uitvoering ‘Ien fleach oer it koekoeksnêst’
in ’t Trefpunt; 20.00 uur

za. 29 feb
		

Winter Smûk (€25), minifestival;
meer info op de Facebookpagina van Smûk Nij Beets; 20.30 uur

zo. 1 mrt
		
za. 7 mrt
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Matinee Kliuwend Omheech met ‘Ien fleach oer it koekoeksnêst’in ’t 		
Trefpunt; 14.30 uur
Kliuwend Omheech uitvoering ‘Ien fleach oer it koekoeksnêst’
in ’t Trefpunt; 20.00 uur
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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
zo. 19 jan

9.30 uur Ds. J. Vlasblom, Avondmaal

di. 21 jan

20.00 uur bijeenkomst in de Week van Gebed in de Doarpstsjerke

zo. 26 jan

9.30 uur Ds. J. de Haan Beetsterzwaag

zo. 2 feb
		

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

zo. 9 feb

9.30 uur Ds. J. Vlasblom

zo. 16 feb

9.30 uur Mw. F. Wesseling, Fryske tsjinst en zendingsdienst

zo. 23 feb

9.30 uur Ds. M. Klomp, Marum

Eeuwfeest KBS De Arke

Eeuwfeest KBS De Arke
In 2020 bestaat het Christelijk onderwijs in Nij Beets 100 jaar.
In
2020
bestaat
het
onderwijs in Nij Beets 100 jaar.
Op 15, 16 en 17 mei willen we hier op een feestelijke manier bijChristelijk
stilstaan.
Op 15, 16 en 17 mei willen we hier op een feestelijke manier bij sAlstaan.
Er is een reünie, een foto-expositie en er isErde
première van een documentaire vol unieke
is een reünie, een foto-exposiAe en er is de première van een documentaire
beelden en verhalen.
vol unieke beelden en verhalen.
Niets missen?
Houd de website www.arke-nijbeets.nl in de gaten en geef je op voor het grote
Niets missen?
reüniefeest. Dat kan via het aanmeldformulier dat eind januari online komt.
Houd de website www.arke-nijbeets.nl in de gaten en geef je op voor het grote reüniefeest.
Ook kun je er direct het jubileumboek vol foto’s en anekdotes bestellen.
Dat kan via het aanmeldformulier dat eind januari online komt.
Kijk ook op de Facebookpagina van ‘Jubileumfeest 100 jaar KBS De Arke’
Ook kun je er direct het jubileumboek vol foto’s en anekdotes bestellen.
Kijk ook op de Facebookpagina van ‘Jubileumfeest 100 jaar KBS De Arke’
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Van Eedenstrjitte 7
9245 HL Nij Beets
T: (0512) 46 12 11
www.pedicurehendrika.nl
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Femke Kok geeft visitekaartje af op EK
afstanden
In haar thuisschaatstempel Thialf heeft
Femke Kok zich op het EK afstanden
nadrukkelijk aan het oog van de wereld
gepresenteerd. Tussen de senioren, het
grotemensenwerk, legde zij eerst al
verrassend beslag op de tweede plek op
de teamsprint. Samen met haar grote
voorbeeld Ireen Wüst en Letitia de Jong
moest ze als invalster het trio completeren.
Van zenuwen had ze echter geen last en
kweet ze zich uitstekend van haar taak. Het
leverde haar een zilveren medaille op achter
de gouden Russische dames.
Op de zondag reed Femke (19) een
ijzersterke 500 meter met een toptijd van
37’66. Een wereldrecord voor junioren.
De giganten konden zich op deze tijd
stuk bijten. Velen deden dat ook maar de
Russische Olga Fatkoelina won uiteindelijk
de afstand met een tijd van 37.40. Femke
Kok eindigde uiteindelijk als vierde.
Femke Kok gaat nu ook definitief
deelnemen aan de ISU WK Afstanden, die
van 13 tot en met 16 februari plaatsvinden
in Salt Lake City. Tevens hoopt ze een week
daarna te starten bij de WK Junioren in
het Poolse Tomaszów Mazowiecki, waar
ze titelverdedigster is. ‘De EK Afstanden
hebben bevestigd dat ze klaar is voor het
grote werk,’ aldus haar trainer Wouter van
der Ploeg. ‘Na afloop van het toernooi in
Thialf zag ik een twinkeling in haar ogen.
Ze was niet vermoeid, maar juist super
gemotiveerd om op het hoogste niveau te
laten zien wat ze in haar mars heeft.’
Doorreizen
Kok zal de Junior World Cup in Minsk op 15
en 16 februari sowieso niet rijden. In plaats
daarvan reist ze af naar Noord-Amerika,
waar ze op 7 en 8 februari zal deelnemen
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aan ISU World Cup in Calgary en de week
daarna dus de ISU WK Afstanden in Salt
Lake. Meteen daarna wil ze doorreizen naar
Polen om bij de WK voor junioren (WKJ) aan
de start te verschijnen. Voor de WKJ zal de
selectiecommissie langebaan van de KNSB
nog wel groen licht moeten geven.
‘Wij zullen er alles aan doen om Femke weer
zo goed mogelijk in Polen aan de start te
krijgen’, zegt Van der Ploeg. Die heeft zelf
vooral erg genoten van de NK en ISU EK
Afstanden in Thialf. ‘Dat het zo snel ging,
heeft mijzelf ook wel een beetje verrast,’
bekent Femke voor de camera’s van de NOS.
‘Alle aandacht die mijn prestaties krijgen
vind ik prachtig, ik krijg er veel energie
van. Dat maakt dat ik heel veel zin heb in
de wedstrijden die er nu aankomen, in het
bijzonder Salt Lake én de WK Junioren.’

Femke trekt de kar tijdens de teamsprint

Nieuws van het gebiedsteam: ‘Zorg voor
elkaar’
‘Zorg voor elkaar, zorg in Opsterland’ is de
tekst in het beeldmerk van het Gebiedsteam. Het zegt precies waar we voor staan.
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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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We willen graag gebruik maken van de
krêft fan de mienskip. Kijken naar wat een
cliënt nog wél kan, alleen of met hulp van
anderen. Met behulp van familie, vrienden
of buren is er veel mogelijk.
Natuurlijk, als er hulp en ondersteuning
van zorgprofessionals nodig is, dan zetten
we die in. Maar soms zijn inwoners al
enorm gebaat bij hulp uit eigen omgeving.
Een vriendin die helpt met boodschappen
doen of een paar keer per week een warme
maaltijd langsbrengt. Of een buurvrouw die
zo nu en dan spontaan binnenwipt voor een
kop koffie of thee. Een buurmeisje die even
op de kinderen kan letten. Het is letterlijk
zorg voor elkaar.
Veel inwoners doen dit al. Mantelzorgers
bijvoorbeeld, die zorgen voor een familielid
of goede vriend. En de vrijwilligers van
de dorpssteunpunten, die actief zijn
om de informele hulp binnen hun dorp
te organiseren. En er zijn ook buren die
elkaar al helpen. Het is wél een kwestie
van vragen. Hulp dúrven vragen; het blijkt
vaak best moeilijk. We helpen graag een
ander, maar zelf hulp vragen lijkt soms een
torenhoge drempel. Heeft u even hulp van
iemand nodig, maar durft u dat eigenlijk
niet te vragen? Stel uzelf dan de vraag ‘Wat
zou ik doen als iemand mij zou vragen?’
Precies, durf te vragen!

Kliuwend omheech omringd door
internationale grootheden
Hoe is het gesteld met het amateurtoneel
in Europa? Dat was de insteek van
‘Challenging the local.’
Stichting Keunstwurk, Stichting Amateur
Toaniel Fryslân en NHL Stenden riepen dit
internationale project in het leven om het
antwoord op deze vraag te vinden. En onze
eigen toanielferiening Kliuwend Omheech
was gevraagd om mee te doen.
In een tweedaagse conferentie werd van
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gedachten gewisseld over regie, spel en
thematiek. Op zaterdag 14 december
werden aansprekende workshops en
masterclasses gegeven onder leiding van
internationale topdocenten. Daaronder
Simone Spiteri uit Malta, Eva Thoman uit
Hongarije en Livio Andreina. De laatste is
Zwitser en een veelzijdig acteur, regisseur
en theatermaker. Hij doorliep opleidingen
in Arnhem en Moskou en kende dus al veel
Nederlandse toneelvoorstellingen.
De gerenommeerde theaterdieren gaven
masterclasses in schrijven en acteren. In
de kerk van Bakkeveen werden ook nog
twee masterclasses gegeven in beweging
en acteren. Twee propvolle dagen. Als klap
op de vuurpijl gaf Kliuwend Omheech een
voorstelling waarbij het verschil tussen
stad en platteland werd behandeld. Met
drie volwassenen en drie jeugdige acteurs
werd een strak stuk gespeeld van ruim een
half uur dat barste van de improvisatie. Het
bleek een groot succes, temeer omdat de
vrouwen hele teksten in het Engels moesten
vertolken. Een onvergetelijk avontuur.

Het internationale gezelschap mét de Beetster
acteurs. (foto: Sietske Dijkstra)

Utfieringen ‘One flew over the cuckoo’s
nest’
Us toanielselskip Kliuwend Omheech sil dit
kommende jubileumjier trije kear it stik
‘Ien fleach oer it koekoeksnêst’ fan Dale
Wasserman opfiere (oerset yn it Frysk troch
Trynstje van der Zee). De rezjy is yn de
25

Zakelijk:
Oplossingen in
Personeelsbeleid en Verandering
Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching

Dierenartsenpraktijk Beetsterzwaag is een
moderne praktijk voor:

• Gezelschapsdieren

(inclusief diervoeding & voedingsadvies)

• Melkveehouderij
(inclusief begeleiding, voedingsadvies)

• Paarden
(inclusief vruchtbaarheidsbegeleiding)

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

• Landbouwhuisdieren
Molenlaan 8a Beetsterzwaag
WAAR IEDER DIER TELT!

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

0512-461868 / 06-28486017

Vergaderruimte
Flexwerkplekken
Exposities

T: 0512 46 22 05 E: info@aepos.nl
I: www.galerieaepos.nl
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fertroude hannen fan Tineke Nicolai, yn ús
doarp al wat bekend. Se hat ommers ek de
doarpsmusikal ‘Ruth’ regissearre.
It stik giet oer de dwerse, lytse krimineel
Max Midland dy’t yn in psychiaytrieske
ynrjochting telâne komt. Hy giet yn de
kontramine en trochbrekt eltse rûtine fan it
hûs. En dat hat grutte gefolgen foar de
pasjinten. Ek is syn gedrach in oarlochsferklearring oan de kille ôfdielingssuster
Werner. Spilers binne: Marjan Pool,
Femma Veenstra, Wytse de Haan, Reinskje
Kalsbeek, Oege Palma, Thea Wouda,
Fenne Stellingwerf, Gerrit Heringa, Sietske
Dijkstra, Anders Deinum en Ubbo Elzinga.
Foarferkeap sil weze op freed 7 febrewaris
fan 19.00-20.00 oere yn ‘t Trefpunt: €5 oant
en mei 15 jier en €10 foar folwoeksenen (oan
‘e seal €7 en €12,50).
In mailtsje kin ek nei: kliuwendomheech@
gmail.com foar de foarferkeappriis.
Utfieringsdata binne:
- Sneon 29 febrewaris:
20.00 oere
- Snein 1 maart matinee:
14.30 oere
- Sneon 7 maart: 		
20.00 oere
Graach oant sjen op ien fan ús útfieringen!

De film ‘One flew over the cuckoo’s nest’ werd wereldberoemd door het spel van de toen nog jonge
Jack Nicholson.

Ledenvergadering IJsclub Eendracht
Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van IJsclub Eendracht werden
op donderdag 14 november jl. een grote
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verscheidenheid aan onderwerpen
besproken. Ondanks de warme winters
blijft de club hoop houden op betere
‘ijstijden.’
Hoogtepunt was ongetwijfeld de
huldiging van onze dorpsgenote Femke
Kok, wereldkampioene bij de junioren
allround op de schaats. In eendrachtige
samenwerking (zit hem in de naam) van
de ijsclub met Plaatselijk Belang en de
Prikkewei buurtcommissie is na een aantal
voorbereidende vergaderingen een zeer
geslaagd feest gevierd. Dit alles werd zeer
op prijs gesteld door kampioene Femke
Kok en haar familie. Er was sprake van een
prima belangstelling van dorpsgenoten en
pers.
Het Trefpunt was mooi en toepasselijk
aangekleed. Compleet met gezellige
dweilorkestmuziek was het een succes.
Gezien de verdere prestaties van Femke
blijft het draaiboek beschikbaar.
Minder positief was het dat er geen goede
ijsvloer gevormd werd het vorige seizoen
om de baan te openen. Verder werden we
onaangenaam verrast door een hoge gasen electriciteitsrekening van It Damshûs
over 2 jaren. Eén van de oorzaken kan
een c.v.-ketel met boiler zijn welke vaker
uitgeschakeld dient te worden. Deze ketel is
intussen kapot gegaan en moet vervangen
worden.
De ijswegencentrale Opsterland krijgt
een nieuwe opzet. Hiervoor is er overleg
geweest met alle Opsterlandse ijsclubs. “De
Eendracht”staat er kritisch tegenover.
Wat betreft de “leeftijd” van de club: “De
Eendracht” is opgericht op tweede kerstdag
1846.
De jaarlijkse bestuursbarbecue was rond
de langste dag onder leiding van onze
“huisslager”.

27

De NL-doet-dag op 16 maart viel geheel in
het water. Met name het schilderen van de
buitenkant van het clubgebouw kon hierdoor niet doorgaan. Wel is het toegangspad
opgebroken en later herstraat Henk Hospes
en Menno van der Hem hebben het bestuur
verlaten. Toegetreden zijn Gurbe Kerkstra
en Ruskert van der Duim. We zijn heel blij
met hun bereidwilligheid.
Na een aantal jaren met bekende namen als
gast na het zakelijk gedeelte, hebben we na
de pauze de ledenvergadering afgesloten
met een gezellige en geanimeerde nazit
onder het genot van een hapje en een
drankje.
Ook dit jaar hebben het dorpsfeestbestuur
en Skimerjûn gebruik gemaakt van ons
multifunctionele clubgebouw.
De groei van onkruid rond het gebouw is
moeilijk te bestrijden.
De aangebrachte lichtslang langs het
toegangspad vanaf het parkeerterrein
blijft dit jaar bij wijze van proef dit seizoen
hangen.
De bestaande “sneeuwschuiflijst” waarop
vrijwilligers staan die ons willen assisteren
bij het sneeuwruimen zal geactualiseerd
worden. Omdat we de baan in 48 uren
onder water kunnen zetten, wachten we
hiermee tot er in de weersvooruitzichten
een serieuze vorstperiode aangekondigd
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wordt. Hopelijk kunnen we dit seizoen weer
eens een stevige ijsvloer verwachten.
Terwijl ik dit type (woensdag 8 januari) zijn
er voor de komende 2 weken geen tekenen
die wijzen op een winterse overval. Maar je
weet het maar nooit.
Watze Stob.

Figuranten gezocht voor historische
wapendropping
Op 2 mei 2020 wordt er een wapendropping
wandel-beleeftocht gehouden. Deze start
bij de kaasboerderij de Deelen en eindigt 22
km verder in Wirdum, waar in de Tweede
Wereldoorlog de wapens zijn gebruikt bij de
bevrijding. Ook zijn er twee kortere tochten.
In totaal zijn er 15 beleefmomenten op de
hele tocht, welke zijn gebaseerd op ware
gebeurtenissen.
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Voor de beleefmomenten zoeken wij vijf
jonge mannen van ongeveer 18 jaar. Voor
deze jonge mannen hebben we vijf Duitse
uniformen, met de maten van 48-50. Deze
jonge mannen zullen figureren bij beleefmoment zes; Jonge Duitsers die komen
aangemarcheerd en rusten voor het hokje,
waar net drie oudere verzetsstrijders zijn
weggevlucht. Deze zaten de wapens te verdelen tussen de Boarnsters en de Beetsters.

deelnemers aan de tocht voorbij zijn om
1 uur, door gaan naar Idaard waar ze mee
spelen in het oppakken door verzetstrijders
in blauwe overal en naar Wirdum worden
geleid. Hier worden ze afgevoerd met
vrachtauto’s van “Keep them rolling”.

Ook zoeken wij drie wat oudere
figuranten. In totaal dus elf personen,
alle figuranten, die geen tekst hebben. De
andere beleefmomenten worden verzorgd
door Tynje, Aldeboarn, Akkrum, Grou en
Wirdum.

Bij voldoende opgave zal er een
informatieavond worden verzorgd in Nij
Beets.

Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen,
geef je dan vóór 7 februari op bij Marjan
Pool (marjanpool@hotmail.com).

Zie ook de website: www.wapendropping
wandeltocht.nl

Men moet vanaf 9 uur beschikbaar zijn.
De “Duitsers” tot 5 uur, omdat ze, nadat de
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Van Plaatselijk Belang

Mooi dat een groep vrijwilligers het oud-en-nieuw feest weer heeft opgepakt.
Om half één waren er in mistig Nij Beets veel mensen onderweg naar het gezamenlijke
vuurwerk. Een kwartier lang hebben wij kunnen genieten van een professionele
vuurwerkshow. Na afloop was het gezellig in dorpshuis ‘t Trefpunt en werden er veel
handen geschud. Een goed begin van 2020.
Op maandag 30 maart 2020 is de jaarvergadering van Plaatselijk Belang. Hier gaan wij
terugblikken op het jaar 2019 en samen vooruit kijken. De agenda kunt u vinden in een
volgende NijsBeetster.

Beleven
Vrijdag 7 februari
Wijnbelevingsavond
In het kader van Energie met Aepos,
organiseert Aepos een wijnbelevings
avond met register vinoloog Douwe
Wiersma die u deze avond mee op reis
neemt in de wereld van wijn. Er komen
diverse onderwerpen aan de orde voor
zowel de beginnende wijnproever
als de gevorderde. Denk hierbij aan
druivenrassen, gebieden en technieken.
Ook zullen trends en veranderingen in de
wereld van wijn aan de orde komen. Het
wordt een avond die wordt afgewisseld
met theorie en praktijk. De prijs voor deze
avond is €7.50.
De minimum deelname is 10 personen,
maximaal 25 personen. Geef u snel op via
energiemetaepos@gmail.com
Vrijdag 24 januari
Lezing Rumoer om moerassen van Jos
Schouwenaars
Verwondering en bewondering, goed
beschouwd is dat de kern. Met de verhalen
in zijn pas verschenen boek ‘Rumoer om
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moerassen’ wil Jos Schouwenaars zijn
verwondering delen over de magie van
veengebieden. Over hun ontstaan en
de bijzondere planten die ze gevormd
hebben. Tegelijk onthullen de verhalen
zijn bewondering voor de mensen die er
wonen en die in deze drassige vlakten
werken om er een bestaan op te bouwen.
Twee van deze verhalen schetsen
de avonturen van eigenzinnige
waterbeheerders bij het ontginnen van
moerassen in de 17e eeuw. Daarbij wordt
ingegaan op het werk van de Zeeuw
Cornelius Vermuyden in het Engeland van
koning Charles I. Ook verhaalt hij over de
inspanningen van de Hollander Nicolaes
de Wit en vader en zoon Meijer, die in
opdracht van verschillende pausen werken
aan de ontginning van de Pontijnse
moerassen onder Rome.
Het derde verhaal gaat in op de
actualiteit van dit moment, de enorme
veenbranden in Indonesië en het werken
aan een beter en duurzaam beheer van de
veengebieden daar. In dat fictieve verhaal
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is een Wageningse waterdeskundige de
hoofdpersoon. Hierbij gebruikt de schrijver
ook feitelijke gebeurtenissen en eigen
ervaringen.
Jos Schouwenaars vertelt in de lezing
over de omstandigheden waarin de
hoofdpersonen in deze verhalen hun werk
doen, over de mensen met wie ze zaken
moeten doen en over de weerstand en
problemen die ze daarbij tegen komen. Zijn
uitleg wordt afgewisseld met het voorlezen
van passages uit de verhalen in zijn boek.
Er wordt afgesloten met een schets van de
huidige problematiek bij het gebruik en
beheer van de veengebieden in Nederland
en wereldwijd.

nam deel aan internationaal onderzoek
naar het waterbeheer in veengebieden
in Duitsland, Ierland en Engeland en
adviseerde hierover in meerdere landen.
Hij is regelmatig spreker op internationale
congressen en auteur van een groot aantal
vakpublicaties in tijdschriften, boeken en
vakbladen.
De auteur is geboren in
1954 in Boxtel en al vele
jaren woont hij in het
veenweidegebied van
Fryslân. Hij werkt daar
momenteel als adviseur
bij Wetterkip Fryslân.

De lezing begint om
19.30 uur, de entree
is €6 (incl. koffie/thee
en reserveren is niet
nodig/mogelijk.

Over de schrijver Jos Schouwenaars
“Als je eenmaal in het veen komt, laat
het je niet meer los!” Dat is wat zijn
hoogleraar hem vertelde toen de schrijver
als student onderzoek ging doen in de Peel.
En dat klopte, de verhalen in deze bundel
getuigen ervan. Inmiddels is de auteur
een internationaal ervaren expert in het
waterbeheer van veengebieden.
Na zijn studie Cultuurtechniek en
Hydrologie in Wageningen was hij vijftien
jaar werkzaam als docent en onderzoeker
op de universiteiten van Wageningen
en Groningen en die van Maputo in
Mozambique.
In 1990 promoveerde hij op onderzoek naar
het herstel van afgegraven en verdroogde
hoogveengebieden in Nederland. Hij
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Zondag 26 januari
Workshop ‘Leef vanuit je hart!’
Volg je hart wordt er vaak gezegd, maar
wat is dat nu eigenlijk je hart volgen? Hoe
maak je keuzes in je leven? Waar word je
gelukkig van? Hoe kijk je naar jezelf? Mag
je zijn zoals je bent? Het heeft ook invloed
op je relaties met anderen. In hoeverre
ben jij in staat om je hart te openen? Op
zondag 26 januari tussen 10.00 uur en
12.00 uur geeft de Gelukkige Ouder een
workshop ‘Leef vanuit je hart’ bij Galerie
Aepos aan de Doarpsstrjitte 10. Meld je
gauw aan want er is maar plek voor 8
deelnemers.
Waarom zou je je hart volgen?
Je hart heeft een eigen netwerk en
reageert direct op wat we meemaken.
Het hart en de hersenen communiceren
met elkaar. Het hart geeft daarbij meer
31

’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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signalen af naar het brein dan andersom.
Die signalen komen als eerste bij je
hersenstam binnen. In je hersenstam
wordt besloten of een situatie veilig is of
niet. Eigenlijk kan je hart als het ware zelf
denken.
Als de samenwerking tussen hart en
hersenen in balans is voel je je helder en zit
je lekkerder in je vel. Op het moment dat je
in een stressvolle situatie zit, gefrustreerd
bent of angst hebt, wordt je hartritme
onregelmatig. Als je je hart meer volgt ben
je in staat om je hartritme weer naar een
rustig en regelmatig patroon te brengen.
Op deze manier zal er synchroniciteit
gecreëerd worden tussen hart en
hersenen.
Hoe maak je keuzes in je leven?
Kinderen leven van nature uit hun hart.
Zij maken keuzes die op dat moment
belangrijk zijn en een goed gevoel geven.
Ook al ben je het hier als ouder niet altijd
mee eens. Als volwassene kijken we meer
naar de consequentie van een keuze ook al
geeft het gevoel iets anders aan. De keuze
om bijvoorbeeld voor een langere tijd bij
een werkgever te blijven ook al ga je er
zonder plezier naartoe. Naar een feestje
gaan terwijl je er eigenlijk geen zin in
hebt. Je mening niet durven uitspreken,
omdat je angst hebt wat een ander hiervan
zal vinden. Verstandige keuzes die vooral
gemaakt worden omdat ze bijvoorbeeld
sociaal verantwoord zijn. De mensen
die weleens een stressvolle situatie of
burn-out hebben gehad komen er tijdens
deze periode achter dat de keuze die ze
gemaakt hebben met het brein voor hun
lichaam en geluk niet altijd de juiste keuze
is geweest. Het hartritme is in die situaties
onregelmatig en zorgt voor vermoeidheid
en stress.
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Van waaruit wil je leven?
Het is belangrijk om te weten hoe je naar
jezelf kijkt en waaruit je wilt leven. Dit
vergt oefening en inzicht.
Liefdevolle vriendelijkheid
“zachtheid, vriendschap en verbinding”
Mededogen/compassie
“liefdevolle vriendelijkheid in het geval van
lijden”
Gedeelde vreugde 		
“Vreugde en geluk voor onszelf en de
ander”
Gelijkmoedigheid		
“Het brengen van innerlijk evenwicht en
ruimhartigheid”
Daarbij is het heel belangrijk om vriendelijk te zijn voor jezelf. Als mens zijn we heel
goed om onszelf commentaar te geven.
Je mag best fouten maken en van deze
fouten leren. Leren om je hart voor jezelf te
openen zoals je ook bij een goede vriend of
vriendin zou doen.
Een beetje geluk!
Een beetje geluk creëren is best dichtbij
en makkelijk te regelen. Om je hartritme
harmonieuzer te krijgen kan je het
volgende doen:
Geef iemand onverwacht een knuffel of
geef jezelf een knuffel en dan minstens 10
seconden!!!!
Maak een wandeling in de natuur (ook het
ophangen van natuurposters in bijvoorbeeld klaslokaal zorgt voor een ontspannenere sfeer bij leerlingen). Maar ook: Kijk
grappige filmpjes, lees een mooi boek,
meditatie/Yoga/Ademhalingsoefeningen.
Wil jij ook meer vanuit je hart leven?
Meld je dan nu aan via www.
degelukkigeouder.nl
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Bedankt namens de Sinterklaascommissie
De Sinterklaascommissie Nij Beets wil iedereen
bedanken die dit jaar weer heeft meegeholpen
aan het mogelijk maken van de intocht van
Sinterklaas en zijn Pieten.
De pepernotenactie was een groot succes!
Iedereen heel erg hartelijk bedankt voor het
kopen of het geven van een donatie. Speciale
dank voor alle pepernotenverkopers die ons
hebben meegeholpen om dit mogelijk te
maken!

Lijst met sponsors

Verder willen wij Sinterklaas, alle Pieten,
de gelegenheidsburgemeester, schminkers,
verkeersregelaars, beveiligers van de
waterkant, de schipper van de boot, Paul
Roorda, familie Vries, familie van der Berg,
Johan Bijlsma, Dorpshuis ‘t Trefpunt, it
Skûlhoal, de Nijs Beetster, basisscholen de
Jasker en de Arke en de EHBO bedanken voor
hun hulp, inzet en tijd en een heel speciale
dank voor de brandweer van Beetsterzwaag
en café de Rolbrêge in Tijnje. Ook aan onze
oproep voor sponsoring in de vorm van
materialen of een gift is goed gehoor gegeven.
Onze dank aan alle hieronder genoemde
sponsoren. Sponsoring van de intocht blijft
belangrijk voor het behoud van de intocht in
het dorp, ook volgend jaar weer!
Wij vinden het als commissie heel erg fijn dat
er zoveel hulp beschikbaar is vanuit het dorp,
dat waarderen wij zeer! Wij zijn nog op zoek
naar nieuwe commissieleden. Mocht je het
leuk vinden mee te denken en te helpen met
de Sinterklaasintocht dan kun je dat aangeven
bij Reina Smeink, tel. 06 47428016. Belangrijk
om te weten daarbij is dat wij ons zeer bewust
zijn van het feit dat iedereen druk is en om de
regeldruk te verlagen verdelen wij de taken zo
goed mogelijk en houden wij de vergaderlast
laag.
:) Tot volgend jaar!
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Gelezen over Nij Beets
Pieter Duijff van de Fryske Akademy behandelt in het Friesch Dagblad op gezette tijden de
geschiedenis van Fryske dorpen en steden. Onlangs was het de beurt aan Nij Beets...
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Wist u dat?
Wist u dat...
Een paar ‘kunstenaars’ It Bjinstap met
witte chocola hadden versierd? Het
jammer is dat ze eerst niet hadden
geoefend op hun eigen slaapkamer?
Gerda de Haan en Cobi Lageveen

hebben geholpen om het weer schoon
te schrobben? De politie ook op de
hoogte is gebracht van deze kunst zonder
handtekening?

(foto's: Pieter Nauta)

Wist u dat...
Oud-wethouder en zandwinput-omwonende Roel Kaastra de statuten van het
op te richten Gebiedsfonds al gelezen
heeft en hier forse kritiek op leverde? De
aanwezigen zich verbaasden over zoveel
aanwezig intellect onder hun gehoor?
Rick van Houten van Plaatselijk Belang ook
toegaf danig onder de indruk te zijn?
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De statuten van het fonds namelijk nog
geschreven moeten worden?

Wist u dat...
Op Oudejaarsdag een coniferenhaag
aan de Hoenstrjitte door rondvliegend
vuurwerk in brand was gevlogen?
‘Brandweerman Sam’ Huisman met
kornuiten het vuur ontdekten en alarm
sloeg? De toegesnelde brandweer
De Nijs Beetster 15 - 5

het vuur met enorme hoeveelheden
blusschuim wist te smoren? Een deel van
de Hoenstrjitte daarna was veranderd in
een pittoresk sneeuwlandschap? Men wel

opgelucht ademhaalde? Het vuur namelijk
makkelijk had kunnen overslaan op het
aangrenzende huis?
(foto:Bart Ledegang)

Onze Mensen Onze Kracht

Feansterdyk 49
8491 BV Akkrum
T. +31(0)566 - 625 730
I. www.groenoordbv.nl
E. info@groenoordbv.nl
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Het laatste woord
Vrijdag 3 januari 2020
Gelukkig nieuwjaar
Dit is de bekende wens die uitgesproken wordt
aan het begin van het nieuwe jaar. Zo zijn we
ook 2020 begonnen, maar helaas is er in de
wereld al weer heel veel beweging. Het is op
moment van schrijven pas de derde dag van
het nieuwe jaar of het is al helemaal mis. Kerst
mag dan gevierd worden met kerstbestanden
en veel woorden over vrede, ook van de
wereldleiders. Het nieuwe jaar is gevierd met
een geslaagde aanval op een Iraanse generaal.
Dankzij de wapentechnologie hoef je ook
niet meer in de buurt te zijn om iemand te
doden. In opdracht van Trump heeft een raket
hem gedood en dat had volgens hem al veel
eerder moeten gebeuren. Deze generaal had
namelijk miljoenen doden op zijn geweten en
er zouden er nog velen volgen.
Die informatie kan ik hier in Nij Beets niet
controleren, maar een lieverdje was het vast
en zeker niet.
Wat volgt?
Hoe je ook denkt over deze aanval, het roept
zeker de nodige reactie op. De vraag is alleen
wel wat er nu zal gebeuren. Het is nog te vroeg
om dat te kunnen zeggen. De benzineprijzen
zijn gelijk omhoog gegaan, maar dat gebeurt
altijd als er enige onrust in de wereld is. Eerlijk
gezegd hoop ik dat het daarbij zal blijven,
maar je weet tenslotte nooit of er meer
gevolgen zullen zijn. Enige onrust is altijd het
gevolg, maar misschien valt het mee en zit u
dit wel te lezen en denkt: Wat een overdreven
reactie!’ Is het met een sisser afgelopen en
verder bij de gebruikelijke diplomatieke
woordenstrijd tussen Iran en de Verenigde
Staten gebleven.
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Dat zou heel mooi zijn
en in dit geval zou ik het
niet erg vinden als ik dat
te horen zal krijgen als
reactie op dit stukje.
Wijzen uit het Oosten
Bij dit alles moest ik aan een verhaal uit de
Bijbel denken. Als Jezus geboren is, komen
er op een gegeven moment wijzen uit het
Oosten. Eerder werden ze ook wel koningen
genoemd en in de nieuwste vertaling heten
ze magiërs. Het zijn in ieder geval mensen
uit Perzië, het huidige Iran. Zij bestudeerden
de sterren en hebben een ster gezien die hen
vertelt over een pasgeboren koningskind. Ze
vermoeden dat het in Jeruzalem is geboren
en gaan op onderzoek uit. Niet om het
eventueel uit de weg te ruimen, maar om het
eer te bewijzen. Op de één of andere manier
zijn ze er namelijk van overtuigd dat dit een
bijzonder kind is. Als ze Jezus, voor wie de ster
scheen, uiteindelijk ergens in Betlehem vinden,
blijkt hoe bijzonder dit kind is. Hier komen
heel verschillende mensen in vrede bij elkaar.
Ze zoeken geen oorlog of aanleiding tot strijd,
maar de ontmoeting.
Als je dat leest dan was ‘wijzen’ een zeer
terechte vertaling en je hoopt dat er ook in
onze wereld genoeg van deze wijzen te vinden
zullen zijn. Wijzen, die werkelijk uit zijn op
vrede.

Ds. Jaap Vlasblom
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SAMENWONEN
De laatste maanden van het jaar zijn op een notariskantoor

altijd de drukste. De agenda begint langzamerhand vol te raken
en het wordt steeds lastiger om voor iedereen nog een plekje
te vinden.
Ook de heer Hendriksen wilde graag zo snel mogelijk een
gesprek met de notaris. Zijn vrouw was rond kerst vorig jaar
overleden na een langdurig ziekbed. Bij de afwikkeling van
haar nalatenschap hadden we hem en zijn twee dochters
bijgestaan.
Aan tafel bij de notaris vertelde hij dat de laatste maanden van
het leven van z’n vrouw hem zwaar waren gevallen. In deze
zware periode had hij veel steun aan de nicht van zijn
echtgenote, Agnes.
Na het overlijden van mevrouw Hendriksen bleef nicht Agnes
komen. Ze hadden goeie gesprekken en zo nu en dan trokken
ze er ook samen op uit.
Een paar maanden geleden had cupido toegeslagen. De beide
dochters moesten in eerste instantie nog aan het idee wennen,
maar dat zou wel loslopen dacht hij.
Tot vorige week, het moment dat hij vertelde dat nicht Agnes bij
hem in zou trekken. Hiermee waren de dochters het niet direct
eens. ‘Wat gebeurde er met de spullen van hun moeder?’ De
spanning die tussen hem en de beide dochters was ontstaan
wilde hij zo snel mogelijk oplossen. Hij wilde graag de
feestdagen op een ontspannen manier doorbrengen met z’n
dochters en Agnes.
Belangrijk in een situatie als deze, is dat er duidelijke
afspraken worden gemaakt en dat deze afspraken worden
vastgelegd in bijvoorbeeld een samenlevingscontract.
Afspraken met betrekking tot bijvoorbeeld de verdeling van de
kosten van de huishouding, het gespaarde geld en ieders
inbreng op het moment van samenwonen. Er kan een lijst van
zaken worden gemaakt, die voor ieder privé blijven.
De notaris stelde voor om samen met nicht Agnes een
afspraak te maken. Gerustgesteld verliet de heer Hendriksen
het kantoor. Het zou nu wel loslopen met z’n beide dochters.
De volgende dag werden op kantoor een zak oliebollen en een
kaartje bezorgd, met een groet van de heer Hendriksen:

Folkertslân 68
9244 ED

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

08:30 tot 16:00 uur

Op afspraak:

Woensdag- en
donderdagavond
open.

Inloopspreekuur in
de Bibliotheek aan
het Lijteplein te
Ureterp:
Maandagmiddag

van:
13:30 tot 14:30 uur.

"EEN HEEL GELUKKIG NIEUWJAAR".

We konden wel raden hoe het gesprek met zijn dochters was
verlopen....

Paulina Smids, december 2019
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