
de dorpskrant van Nij Beets
jaargang 15 - nr 7- maart 2020



De Nijs Beetster 15 - 72

Colofon

Redactie
Bart Ledegang
Peppel 4
T: 462063
E:  ledegang@home.nl

Tine de Kleine
DN-wei 43
T: 461520
E: tinedekleine@gmail.com

Advertenties
Franke Kooijker
Leppedyk 9
T: 461221
E: frankekooijker@gmail.com

Bezorging
Familie Kooijker, Nij Beets

Druk
Donkel & Donkel, Drachten

Oplage: 740 stuks
Abonnementen buiten Nij Beets
€ 25 per jaar

IBAN: NL11 RABO 03 07  50 34  37 

Medewerkers
Hester Dijkstra, tekst
Wobbe de Vries, foto’s

Vormgeving/opmaak
Nummer 29 / O. Kooijker
de Bou 29 - Beetsterzwaag
E: nummer29@gmail.com
T: 06 15 68 27 64

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

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

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

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

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

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

Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren 

voor donderdag 2 april bij Tine

We hanteren de volgende regels met betrekking tot de kopij:

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

Een nieuwe sponsor voor Blue Boys.......... (foto: Bart Ledegang)

De Nijs Beetster online 

op www.nijbeets.info
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Virus

Het maatschappelijk leven in Nij Beets is flink 
ontwricht geraakt door het Coronavirus. 
Althans, dat zal wel het geval zijn tegen de tijd 
dat u dit voorwoord leest. Want de ontwik-
kelingen gaan nu razendsnel. Alles waar 100 
mensen of meer op afkomen, wordt verboden. 
Op het sportpark van Blue Boys zijn alle velden 
op slot, de kerk heeft haar diensten geschrapt 
en de huldiging van wereldkampioene Femke 
Kok is ook verplaatst naar het voorjaar. Maar 
de scholen blijven vooralsnog wel gewoon 
open. Ik snap er geen sars van. Eerst leek het 
virus nog een ver-van-je-bed-show maar in-
middels wordt het ons ook te heet onder de 
voeten. Niet geheel toevallig dat men het virus 
de naam van de hete atmosfeer rond de zon 
heeft meegegeven: Corona. 

Ondertussen zijn we er mooi klaar mee. 
Dankzij een paar viespeuken op één van de 
meest onhygiënische vismarkten van China zit 
de hele wereld nu in angst en beven. 
Op deze markt  vind je meer dan duizend 
stalletjes, verspreid over een oppervlakte van 
negen voetbalvelden. Je kunt er geroosterd 
vlees van wolvenpuppy’s eten, roergebakken 
civetkat en slangen- of salamandersoep. 
Dierenactivisten maakten er regelmatig foto’s 
van exotische dieren die in erbarmelijke 
omstandigheden op de hakbijl wachten. 
Er worden dan wel steeds meer vrieskisten en 
koelkasten verkocht in Wuhan, maar een 
traditie in de Chinese eetcultuur is dat je je 
vlees voor je eigen ogen laat slachten op de 
markt.
Over Chinezen wordt het grapje gemaakt dat 
ze alles eten wat poten heeft, behalve een 
tafel. En ook dat ze alles verorberen wat vliegt, 
behalve vliegtuigen. China kent een keizerlijke 
keuken maar ook een lange lijst aan voedselcri-
sissen. Er waren de laatste decennia schandalen 

met SARS, melkpoeder, dode varkens die bij 
duizenden in een rivier bij Shanghai werden 
gedumpt en er was de vogelgriep H7N9 met 
620 doden. 

Dat brengt mij automatisch bij een verzoekje 
over de kopij. 
Als redactie van de Nijs Beetster zijn we iedere 
maand weer verguld met de rijke hoeveelheid 
kopij. Zonder kopij geen dorpskrant. 
Zo simpel is het. Toch willen we iedereen 
verzoeken om de kopij onopgemaakt aan te 
leveren. Platte tekst dus zonder opsmuk. En de 
foto’s graag als bijlage er los bij gemaild. 
Het scheelt ons als redactie veel extra werk 
waardoor we weer meer tijd hebben voor 
andere zaken. Zoals het volgen van de ontwik-
kelingen van dat vermaledijde Corona-virus. 
Want terwijl in China de noodhospitalen 
inmiddels alweer worden opgebroken, blijven 
wij er voorlopig nog wel even middenin zitten.

Bart Ledegang 
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Wat heeft Halte Leppedijk te bieden 
 
Een heerlijke plek om even bij te komen tijdens  een fiets of wandeltocht.    
Koffie,thee met huisgemaakt gebak, een ijsje of een kleine lunch. 
 

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

Diverse soorten gebak op bestelling  voor informatie bel 06-20834213 
 
Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 18.30 uur  

 Zondags vanaf 11.00 uur tot 18.30 uur. Op afspraak kunnen de openingstijden worden verruimt. 
Ook in de wintermaanden geopend,  in” De Halte” brandt dan de houtkachel. 
 

Halte Leppedijk.  Leppedijk 9,  9245 HB Nij Beets   tel 06-20834213  www.halteleppedijk.nl 
 

Tjipkje Lageveen
Domela Nieuwenhuisweg 15
Nij Beets
voor een afspraak of informatie:
0512 461 992  |  06 49 80 19 48  |    
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Documentaire voor 100-jarige Arke brengt bijzonder nieuws aan het licht

‘Meester Roorda durfde me niet toe te laten omdat ik Joods was’
Door Bart Ledegang

Een Joods meisje met de naam Miep van Engel ging aan het eind van de oorlog naar de Chris-
telijk Nationale school aan de DN-wei. Meester Martinus Roorda wilde haar echter weren om 
zijn andere leerlingen te beschermen. Dit blijkt uit intensieve correspondentie die filmmaker 
Bart Ledegang onderhield met het meisje, de nu 81-jarige Miep Kaempfer.

'Master’ Roorda was samen met Jan Machiela 
een gezichtsbepalend schoolhoofd in de 100 
jaar dat het christelijk basisonderwijs in Nij 
Beets bestaat. Alleen moest hij de school 
draaiende houden in tijden van oorlog. Hij 

stond daarbij pal voor zijn leerlingen. Dat 
ging allemaal redelijk goed totdat zich een 
ondergedoken Joods meisje meldde: Miep 
van Engel. Het Eindhovense meisje was door 
haar oom Dirk en tante Sjoukje Hellinga 
aan de Doarpsstrjitte in huis genomen. Dat 
was begin 1945. ‘Mijn vader werkte bij de 
Philips Gloeilampen fabriek. In 1942 waren 
in Nederland bijna alle Joden opgepakt en 
waren mijn grootmoeders ondergedoken. Bij 
Philips mochten ze toen nog blijven werken 
in een aparte afdeling: de SOBU. Zomer 1943 
moesten ze echter allemaal naar kamp Vught. 
Toen heeft mijn vader mijn broer en mij laten 
onderduiken en deed hij dat zelf ook. Ik kwam 
bij oom en tante in Nij Beets terecht.’

1945 
De bevrijding was aanstaande maar de 
Duitse bezetter raakte steeds meer in paniek 
en was daardoor nog onvoorspelbaarder in 
zijn gedag. ‘Toen oom Dirk mij begin dat jaar 
kwam aanmelden durfde meester Roorda 
mij niet toe te laten,’ vertelt Miep vanuit haar 
woning in Israël. Waarschijnlijk was dit omdat 
zijn broer in het verzet zat en onderduikers 
had.  ‘De Gereformeerde dominee, die in het 
verzet zat, kwam er aan te pas om hem op zijn 
christelijke naastenliefde plichten te wijzen. 
Oom Dirk was onthutst bij de dominee om 
raad en hulp gaan vragen. Had ik niet naar 
school gekund dan had ik alsnog uit Beets 
weggemoeten omdat mensen vragen zouden 
zijn gaan stellen.  Althans, dat vertelde oom 

 Kleine Miep (links) met Jannie en de Hellinga’s vlak na 
haar aankomst in Nij Beets. (foto: Bart Ledegang)
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www.mulderbouwbedrijf.nl info@mulderbouwbedrijf.nl

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

Onze specialiteit: Friese
streekproducten zoals:
oranjekoek, duimpjes,

suikerbrood en kruidkoek.

Fryske bakkery
Westerbuorrren 4

Boornbergum
0512-381215.

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

Swynswei 32
9245 HG Nij Beets
www.loonbedrijflageveen.nl

Voor al uw agrarische werkzaamheden
grondwerk & kraanverhuur

OONBEDRIJF 

AGEVEEN 
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Dirk me jaren na de oorlog en wie weet hoe 
het dan met me afgelopen was.’

Angsten
Miep bewaart geen fijne herinneringen aan 
de oorlog. Begrijpelijk. Maar aan haar tijd 
in Nij  Beets denkt ze wel met plezier terug. 
‘Die angsten kwamen niet zozeer van mij als 
wel van tante Sjoukje. Ik was vier en wilde 
vertellen over het park in Eindhoven waar ik 
niet meer in mocht omdat het op een dag een 
bord had "Verboden voor Joden." Ik vond dat 
een mooi verhaal, maar tante waarschuwde 
me dat ik daar tegen niemand ooit over 
mocht praten omdat de Duitsers me dan 
weg zouden halen. Ze hadden in hun hulp-
postkantoor een meisje werken, waarvan de 
vader bij de Landwacht was. En die konden ze 
natuurlijk niet ontslaan. Dat zou verdenking 
opwekken. Er was verraad in het dorp. Tante 
Sjoukje lette altijd erg op en was enorm dap-
per als het er op aankwam. Oom Dirk durfde 
alles, maar was veel minder voorzichtig van 
aard. Ze vulden elkaar goed aan. Hij verzorgde 
bonkaarten voor boerenzonen die op de boer-
derijen ondergedoken zaten etc. In zijn func-
tie van postbesteller kwam hij overal. Tante 
Sjoukje heeft twee maanden in het Huis van 
Bewaring in Leeuwarden opgesloten gezeten 
wegens een radio die bij een razzia gevonden 
werd. Het waren geweldige mensen.”

Overleden
De band tussen Miep en de Hellinga’s is altijd 
warm gebleven. ‘Ik heb tot het laatst toe 
contact met ze gehad. Sjoukje is 92 geworden 
en ik was samen met Jannie, een meisje dat 
tegelijk met mij bij hen ondergedoken was, 
op haar begrafenis. Jannie was Hervormd en 
door de kerk uit Amsterdam gestuurd omdat 
ze ondervoed was en bleef toen twee jaar. 
Ze ging ook naar de school op de Hoofdweg, 
waar ik een half jaar op zat. Ze overleed meer 
dan 10 jaar geleden.’

Reünie
Dat er in mei een grote reünie van oud-leerlin-
gen is, neemt Miep voor kennisgeving aan. ‘Ik 
heb geen band met het christelijk basisonder-
wijs, zeker geen positieve. Ik ben ongodsdien-
stig. In Jeruzalem vertel ik mijn levensverhaal 
af en toe aan groepjes theologie studenten 
of dominees die in Israël een rondreis maken. 
Toen ik als zesjarige terugkwam bij mijn 
vader, had ik de grootste moeite met het feit 
dat mijn vader, waar ik grote waardering voor 
had, volgens de leer die mij bijgebracht was 
naar de hel zou gaan omdat hij niet in Jezus 
geloofde. En ik vraag deze mensen dan ook 
steevast of dit nog zo gepredikt wordt. Want 
wat is een goed mens? Dat heeft toch niets 
te maken met of men wel of niet in Jezus 
gelooft?’ Miep zou met haar man halverwege 
mei in Rome zijn voor een congres van haar 
man. Die is inmiddels door het coronavirus 
afgelast. In juli komt ze echter wel naar Neder-
land. Misschien wel naar Nij Beets. Maar dan 
is de reünie al geweest en resteren nog enkel 
de verhalen. Maar die kunnen ook waardevol 
zijn, zoals Miep laat zien. 

De documentaire, waar nog meer bijzondere 
feiten in zijn verwerkt, wordt tijdens de reünie 
op 16 mei vertoond. Opgeven voor dit festijn 
kan nog tot 1 april via de website van De Arke.

Meester Roorda durfde Miep niet aan te nemen op 
school. (foto: Bart Ledegang)
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De woning naast Aepos kreeg met dit ge-
zin vier nieuwe bewoners: Gerrie Roorda, 
haar partner Koen Piek, zoon Emardo en 
hond Bin. Ze lieten zo'n anderhalf jaar 
geleden Groningen achter zich en kozen 
voor de nieuwe stek aan het Polderhoofd-
kanaal. Van stad naar dorp, van Gronin-
gen naar Fryslân. Niet omdat ze het niet 
prettig vonden in Groningen, maar na 30 
jaar en met een opgroeiende puberzoon 
leek het een logische en wenselijke stap. 
Het duurde even voordat ze de juiste 
plek gevonden hadden. 'We hebben heel 
veel rondgekeken, maar over Nij Beets 
en de Dorpsstraat waren we meteen 
heel enthousiast. We wisten niet dat het 
hier zo mooi was', vertelt Gerrie. 'We hebben 
een prachtig uitzicht, kunnen overal in de 
omgeving wandelen met de hond en voor 
Emardo is er in Drachten een goede school'. 
Ze vergeet even dat Koen nu meer kilometers 
moet maken voor zijn werk bij 'Ekonoom', de 
biologische supermarkt/webshop die vanuit 
Groningen een bezorgdienst onderhoudt in 
de drie noordelijke provincies. Maar de tuin 
bij de woning en het bootje in het kanaal 
vergoeden veel.....

Taalservices
Voor Gerrie is het dorpsleven niet nieuw. Ze 
werd 53 jaar geleden geboren in Harkema 
en bezocht na de basisschool het Ichtus 
College in Drachten. Haar studie vervolgde 
ze in Groningen, waar ze zich uitgebreid 

bekwaamde in de Engelse taal en in de 
kunde van het communiceren. 'En nu ben ik 
vertaler', vertelt Gerrie. Ze heeft thuis haar 
eigen bedrijfje 'Gerrie Roorda Taalservices' 
en wordt regelmatig gevraagd door andere 
vertaalbureaus. 'Die samenwerking is prettig, 
want de hoeveelheid werk fluctueert en zo 
kunnen we elkaar van dienst zijn', is Gerrie's 
ervaring. Ze is na haar studie in Groningen 
'blijven hangen' en woonde in de Oosterpoort 
te midden van stadse levendigheid. 'Onze 
buurt was prettig, maar voor Emardo wilden 
we graag wat anders'. 

Kansen
Zoon Emardo kwam bijna twaalf jaar geleden 
in het leven van Gerrie en Koen. 
Hij is geboren in Haïti, is nu 15 jaar oud en 

Meedoen in het dorp

Gerrie Roorda gaat schrijven voor de NijsBeetster

Door Hester Dijkstra

Ze vertaalt een kookboek, zoekt Engelse termen voor lijmen en kitten, vertaalt medische 'pa-
pers', doet spoedklussen voor collega-vertaalbureaus en schrijft met ingang van april ook 
voor onze dorpskrant. Deze introductie-in-een-notendop betreft Gerrie Roorda, die samen 
met haar gezin aan de Doarpsstrjitte woont.

(foto: Gerrie Roorda)
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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	

GORREDIJK

             autobedrijf

KROES

Badweg 54 - 8401 BL  Gorredijk - Tel.: 0513 - 46 19 52
www.autobedrijfkroes.nl

GORREDIJKGORREDIJK

             autobedrijf

KROES

Badweg 54 - 8401 BL  Gorredijk - Tel.: 0513 - 46 19 52
www.autobedrijfkroes.nl

APK II keuringstation!
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bezoekt het voortgezet speciaal onderwijs in 
Drachten (Talryk). 'Misschien ben ik een las-
tige ouder', zegt Gerrie, ' maar ik wil er alles 
aan doen om onze zoon de optimale kansen 
te bieden, die hij in zijn eerste levensjaren 
niet heeft gehad'. Gerrie en Koen waren 
aangenaam verrast door de zorggerelateerde 
bedrijvigheid in en rond Nij Beets. 'Even 
googelen en ik vond zo enkele logeeradressen 
waar we terecht konden. Krollefier is de plek 
waar Emardo het prima naar de zin heeft. Hij 
logeert er regelmatig in het weekend', legt 
Gerrie uit. Er is in het gezin nóg iemand die 
geen gemakkelijke start gehad heeft. Dat is 
hond Bin, afkomstig uit Bulgarije. Weliswaar 
dikke maatjes met Emardo, maar jammer 
genoeg bang voor vreemde mensen. 

Inburgeren 
Met ingang van april gaat Gerrie schrijven 
voor onze dorpskrant. Gerrie: 'Ik werk altijd 
thuis en dat beperkt m'n wereldje nogal. 

Bovendien wil ik graag iets meer 'inburge-
ren' en mensen leren kennen. Als ik tijd heb 
doe ik wel eens wat in ‘t Trefpunt. Voor een 
bestuursfunctie ben ik hier nog te kort en 
weet ik te weinig van het dorp, maar over iets 
of iemand een verhaal schrijven, dat lijkt me 
wel wat. Dan leer ik het dorp en de bewoners 
beter kennen en blijf ik toch in de buurt van 
wat me na aan het hart ligt: de taal'.  De eer-
ste afspraak heeft Gerrie inmiddels gemaakt 
en in de volgende NijsBeetster verschijnt haar 
eerste verhaal.

Het acquisitieteam van Blue Boys maakt 
overuren. Maar wel met succes. In één 
klap vier nieuwe sponsoren erbij roept ook 
om nieuwe reclameborden. De mannen 
van Blue Boys 3 zijn blij met hun sponsor 
Haskerpoort en hangen dan ook graag hun 
‘eigen’ bord op. 
   Foto (Bart Ledegang)

Gezien in Nij Beets

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

@kke Postma-van Dijk    3 maart 2020
Ode aan onze trouwe viervoeter: Brownie
Als ik thuiskom, begroet hij mij.
Als ik naar binnen ga, volgt hij mij.
Als ik naar buiten ga, gaat hij voorop.
Als ik zijn naam zeg, kwispelt hij.
Als ik zijn naam roep, komt hij.
Hij volgt mij, overal waar ik ga:
Hij ligt bij mij, als ik zit.
Hij ligt bij mij, als ik slaap.
Hij let op alles wat ik doe.
Hij leert mij om stil te zijn.
Hij leert mij om te luisteren.
Hij leert mij om te rusten.
Hij leert mij om te ontspannen.
En: als we samen op de bank zitten
en hij zijn hoofd op mijn schoot legt,
toont hij de onvoorwaardelijke Liefde
die door ons heen stroomt.
Hij kent mij; zo leer ik
Mijzelf kennen.

En: als ik weg ga wacht hij op mij.
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Nijboer Uitvaartzorg
Uitvaartverzorging • Rouwcentrum • Rouwvervoer

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

Uw uitvaartverzorger voor De Laatste Eer in Nij Beets

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

of online: www.donkel-donkel.nl 

Snel en scherp
printen

posters
flyers
dorpskranten
almanakken
scripties
drukwerk

Deze advertentieruimte 
is beschikbaar.

Kijk op pagina 2 
hoe je advertentie hier 

kan komen te staan
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Middagpauze op school 
Aan de armste kinderen werd tijdens de win-
ter in de middagpauze op school tarwebrood 
verstrekt. In het begin kregen we een homp 
brood met een dikte van wel 10 cm zonder 
beleg of margarine. Later veranderde een an-
dere hoofdonderwijzer dit door drie behoor-
lijke sneden tarwebrood met spek. Wij kregen 
het niet, maar niemand hoefde zich hiervoor 
te schamen. Wij hadden het toen gelukkig 
niet meer nodig. Mijn oudere broers en zusjes 
hadden destijds wel brood nodig van school, 
maar kregen het toen nog niet. Wij leden nu 
geen honger meer maar we hunkerden af en 
toe wel naar een stuk brood. De kinderen, die 

ver van school woonden en in de winter in de 
middagpauze niet konden profiteren van het 
brood van school, namen zelf een boterham 
mee. Sommige kinderen namen in plaats 
van brood koude gekookte aardappelen mee. 
En er waren zeker kinderen die helemaal 
niets meekregen. Het boterhamtrommeltje 
of zakje bleef tijdens de lesuren op de gang 
bij de klompen, petten, jasjes en manteltjes. 
Manteltjes en overjasjes waren er niet zoveel. 
Dat waren kledingstukken voor een paar kin-
deren. Het gebeurde vaak dat enkele kinderen 
het brood van een andere leerling al hadden 
opgegeten. Het trommeltje was dan leeg. Het 
was niet altijd bewezen dat kinderen van de 

Andere tijden in Nij Beets (1895-1920). DEEL 10.
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.
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Openingstijden: Maandag gesloten. Dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 
tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 18.00 uur. 
Zaterdag 09.00 tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 
17.00 uur. Vrijdag koopavond.

WWW.WOONCENTRUMSVDBERG.NL

Gratis bezorging aan huis en 
indien nodig montage!

	

	

	

	

	

	

	

	

	

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

	

	

	

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

	

Voor	particulieren	en	bedrijven.	
	

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

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

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

 tante jansz kinderopvang
Nij Beets
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school het trommeltje hadden leeggemaakt. 
Grotere kinderen kwamen soms ook nog op 
school en wisten dat de broodtrommeltjes 
op de gang werden bewaard. Grote mensen 
leden ook vaak honger.

Avondonderwijs 
Bij ons in Beets bestond de gelegenheid ’s 
winters herhalingsonderwijs te volgen. Dat 
avondonderwijs werd door de hoofdonder-
wijzer gegeven. Het viel niet altijd mee om 
les te geven aan een groep van 20 leerlingen 
in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Voor de hoofd-
meester hadden ze wel ontzag. Als men de 
hele winter zijn best deed, was er nog heel 
wat te leren.

Hulp in het gezin 
’s Morgens vroeg stonden we al op. Vader was 
nog maar net vertrokken naar zijn werk of 
wij waren al present. Als wij niet zelf uit de 
bedstee kwamen werden we al door moeder 

geroepen. De vorige avond gingen we om 
zeven uur of half acht al naar bed en sliepen 
altijd als ossen. Tot een jaar of 8 moesten 
we vroeg naar bed. Dan kwam vader met 
de oudsten thuis van het werk op het turf-
land. ’s Ochtends moesten voor schooltijd de 
schapen uit het hok en aan de lijn worden 
gezet. De varkens moesten worden gevoerd 
en de aardappelen werden dan al geschild. 
Of moesten we een maal aardappelen uit de 
eigen groentetuin in het najaar eerst worden 
gerooid en de sperziebonen geplukt. En op 
zaterdagmorgen moesten we voor schooltijd 
de kamer opruimen en leeg maken. De tafel 
en stoelen werden naar buiten gesjouwd. De 
mat werd opgerold en geklopt. Ook poetsten 
wij de kachel. Moeder deed ook genoeg werk 
in de groentetuin, want er was altijd wel wat 
te doen. Voor we om half negen naar school 
gingen hadden we al veel werk verricht.

Nijs Beetster Nijs

Beachvolleybaltoernooi 

Het beachvolleybaltoernooi wordt dit jaar 
op zaterdag 30 mei gehouden. In de A-poule 
bestaan de teams uit drie spelers en in de 
B-poule uit vier spelers. Zowel in de A- als B 
poule moet er in ieder geval één dame in het 
veld staan. In de NijsBeetster van april komt 
meer informatie te staan, maar jullie mogen 
je alvast opgeven. Er is al één team in de  
A-poule bekend. Opgeven kan via pj.nauta@
ziggo.nl . Graag de naam van het team, de 
spelers en in welke poule jullie willen spelen, 
doorgeven.

Nijs Beetster Nijs

Vogelwacht waarschuwt: 

‘kuikens in het land, poes in de mand!’

De laatste weken zijn er in de 
omgeving van De Veenhoop 
en Nij Beets op verschillende 
plaatsen camera’s geplaatst. 
Wij zijn geschrokken van het 
grote aantal katten die op de 
beelden waren te zien. Vooral  
‘s nachts. Deze katten blijven niet alleen op 
het erf, maar gaan ook de weilanden in. Dit 
veroorzaakt veel onrust, maar wat nog erger 
is, predatie van jonge weidevogels. Daarom 
de oproep: houd uw kat binnen van april tot 
juli.

Vogelwacht Nij Beets – De Veenhoop
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Tolbaas 8, 8401 GD in Gorredijk  T: 0512-820996  E: info@bouwdiensten.nl

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

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

Mw. J. Kuper-Gjaltema
Praktijkadres:
Bjirk 2A, 9245JD  Nij Beets
Telefoonnummer: 06 42 119970

www.logopedieinfriesland.nl.
info@logopedieinfriesland.nl.
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Het familiebedrijf 
Koopmans bracht 
drie generaties aan 
het roer van het 
bedrijf dat in 1923 
officieel van start 
ging. Met een paard 
en wagen schreef 
Ruurd Koopmans 
zich in bij de Kamer 
van Koophandel. Hij 
was er een dag voor 
onderweg maar kon 
uiteindelijk officieel 
als transportonder-
nemer aan de slag. 
Zijn dagen vulde hij 
met het ophalen van 
melk bij de boeren en later ook het gras 
van de landerijen. Een kleine kwart eeuw 
later nam zoon Jan het bedrijf over. In 
deze periode werd er gegrossierd in oude 
legerjeeps en -trucks die de bevrijders had-
den achter gelaten. Een mooie manier om 
je wagenpark op te bouwen. Jan vervoerde 
alles wat maar vervoerd moest worden en 
liet het bedrijf flink groeien. 
Ook de benzinepomp aan de weg bracht 
een flinke duit in het zakje. Ruurd en 
Hanneke betraden in de roaring seventies 
het bedrijf. Onder hun leiding nam de 
reputatie van Koopmans als grondverzet-
ter en aannemer nog meer toe. Iedereen 
uit het dorp wist door de korte lijntjes 
Koopmans in te schakelen voor grote en 
kleine klussen. In 2010 werd het bedrijf 
in de verkoop gedaan en nu heeft Dictus 

Boersma het bedrijf stevig in handen. 
Samenwerken is nu het sleutelwoord. Dat 
doet Koopmans nu met enige regelmaat 
bijvoorbeeld met loonbedrijf Lageveen. 
Nu het terrein straks verlaten zal zijn, zal 
het voeding van discussie worden. Wat 
gaat er met het stuk grond gebeuren? 
Woningbouw? Een mooie uitdaging voor 
Plaatselijk Belang, gemeente én de firma 
Koopmans om hier een mooie bestemming 
voor te vinden.

Koopmans verruilt Nij Beets voor De Knipe
Het aannemers- en transportbedrijf Koopmans gaat na bijna 100 jaar weg uit ons dorp. 
Eigenaar Dictus Boersma, die vijf jaar geleden het stokje van Ruurd Koopmans overnam, 
zinnespeelde er in 2018 al op tijdens een uitgebreid interview in de NijsBeetster. ‘Op termijn 
zullen we van de Doarpsstrjitte vertrekken. Dat is zo met Ruurd afgesproken,’ waren zijn 
exacte woorden. En nu wordt het werkelijkheid. 

(foto: archief)
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samen maken we er werk van!

Postbus 332, 9200 AH Drachten

De Meerpaal 11, 9206 AJ Drachten

Telefoon 0512 - 58 62 25

www.vanderwiel.nl

Van der Wiel Transport BV 

Van der Wiel Infra & Milieu BV

Van der Wiel Biogas BV

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

voor en door het dorp
 energieneutraal 2030
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Nijs Beetster Nijs

Nieuws van OBS De Jasker:  
‘De tiid hâldt gjin skoft’

Een bekend Frysk gezegde dat direct bij 
mij opkomt als ik terugdenk aan het eerste 
halfjaar als nieuwe directeur van obs De 
Jasker. Zo terugkijkend hebben al vele acti-
viteiten de revue gepasseerd.  
 
In september hebben we de Kinderboe-
kenweek, met als thema “Reis je mee”, zeer 
relaxt afgesloten waarbij de leerlingen 
van onze school alle aanwezige ouders en 
andere belangstellenden op fantasiereis 
mee hebben genomen tijdens de eindpre-
sentatie. In de eerste weken van december 
hebben we deelgenomen aan de grote 
kerstkaartenactie 2019 van de stichting 
Nationaal Ouderenfonds. Tijdens dit pro-
ject hebben alle leerlingen kerstkaarten 
gemaakt met daarop speciale kerstwen-
sen. Vervolgens zijn deze kerstkaarten door 
het ouderenfonds verstuurd naar ouderen 
in het gehele land. Inmiddels hebben we 
een aantal reacties mogen ontvangen 
waaronder één van een 94-jarige mevrouw 
uit Montfoort waar we nu geregeld mail-
contact mee hebben. 

Het nieuwe kalenderjaar zijn we gestart 
met een nieuwjaarsontbijt. In een leuke, 
gezellige en harmonieuze sfeer hebben wij 
elkaar het allerbeste toegewenst voor het 
nieuwe jaar. 

Omdat we voor goed onderwijs staan 
en merken dat het onderwijs onder druk 
staat, heeft het team van De Jasker deelge-
nomen aan de landelijke stakingsdagen. 
Deze dagen hebben wij van ons laten 

horen tijdens de manifestatie in Leeu-
warden en hebben wij niet van ons laten 
horen tijdens de stille tocht die we in Gro-
ningen hebben gelopen. Hiermee hopen 
we dat de politiek structurele stappen zal 
ondernemen waardoor het onderwijs weer 
aantrekkelijker wordt en alle kinderen on-
derwijs krijgen dat ze verdienen! 

Ook het komend halfjaar zullen we niet 
stil zitten. Zo hebben wij op woensdag 18 
maart een open-ochtend. Alle belangstel-
lenden zijn vanaf 8:30 tot 10:30 uur van 
harte welkom om bij ons op school  sfeer 
te komen proeven met als afsluiting een 
“Special Guest”. 

 
Vrijdag 24 april zal voor De Jasker in het 
teken staan van verkeer. Er worden diverse 
activiteiten georganiseerd waaronder een 
remproef met een personenauto.  
Dit zal plaatsvinden aan het begin van 
de Gietersewei. Hierdoor zal deze straat 
enkele uren in de ochtend niet toeganke-
lijk zijn. Verder staan er diverse sportieve 
activiteiten op het programma zoals het 
schoolvoetbaltoernooi, sportdag en de 
Koningspelen. Dit laatste organiseren we 
samen met De Arke. 

Kortom, ook de komende periode zal weer 
bol staan van de leuke activiteiten.

Marko Ekas, directeur De Jasker
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Dorpsagenda       Februari

vr. 20 mrt Workshop schilderen (€25) met Linda Cohen Cordes Exposant bij Aepos   
  (28-9/15-5); 20.00 uur

vr. 20 mrt Film ‘Leven in het Veen’ in It Damshûs; 20.00 uur

za. 21 mrt Teenoclub in 't Skûlhoal; 19.30 uur

wo. 25 mrt Inloopcafé in ’t Trefpunt; 15.00-17.30 uur

vr. 27 mrt Karakteravond Noordermannen bij D. Zuidema, Swynswei 4; 19.30 uur

za. 28 mrt Soos in ’t Skûlhoal; 20.00 uur

di. 31 mrt Tennisinstuif, voor de jeugd van 17.00 tot 18.00 uur en voor volwassenen  
  van 18.00 tot 19.00 uur

di 31 mrt Groenworkshop ‘Groen in een paasei’ in Hobbykeamer (max.€15), 
  opg. tot 30-3 via tel.0512-461946 of hobbylys@gmail.com; 19.30 uur

wo. 1 apr Inloopcafé in ’t Trefpunt–paasstukje maken 
  (opg.bij Joke Bijloo, tel. 06-20026674); 15.00-17.30 uur

vr. 3 apr  Openingstoernooi tennis (iedereen is welkom, ook als je geen lid bent)

vr. 3 apr  Discoparty gr. 5 en 6 in ’t Skûlhoal; 19.00 - 21.00 uurvr. 

4 apr  Kledingbeurs in De Rank; 12.30 - 14.30 uur

za. 4 apr Soos in ’t Skûlhoal; 20.00 uurza. 4 apr 
  Teake van der Meer 'Noch Ien Kear' in ’t Trefpunt; 20.00 - 22.30 uur

za. 4 apr Klaverjassen in de voetbalkantine van de VV Blue Boys; 20.00 uur

za. 4 en  zo. 5 apr   Wandeltochten van It Damshûs

di. 7 apr  Start tennislessen (10 lessen tot aan de zomervakantie)

vr. 10 apr Teenoclub in 't Trefpunt onder voorbehoud; 19.30 uur

za. 11 apr Soos in ’t Skûlhoal; 20.00 uur

wo. 15 apr Middag over biodiversiteit bij Aepos (€7,50); 13.30 uur 

za. 18 apr De Veentoertocht, startplaats De Kan Hoeve, Drachtster Heawei 38A, 
  De Veenhoop; starttijd vanaf 9.00 tot 14.00 uur

za. 18 apr Soos in ’t Skûlhoal; 20.00 uur

wo. 22 apr Inloopcafé in ’t Trefpunt–proeverij Fryske gehaktbal 
  (opg.bij Joke Bijloo, tel. 06 20026674); 15.00-17.30 uur

do. 23 apr Karakteravond Noordermannen bij D. Zuidema, Swynswei 4; 19.30 uur

za. 25 apr Soos in ’t Skûlhoal; 20.00 uur

za. 25 apr Domela Passie in It Houten Himeltsje van It Damshûs; 20.00 uur

ma. 27 apr  Soos in ’t Skûlhoal; 20.00 uur
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Kerkdiensten Doarpstsjerke 

zo. 22 mrt 9.30 uur Ds. J. Vlasblom

zo. 29 mrt 9.30 uur  Ds. J. Finnema, Oudehaske

zo. 5 apr 9.30 uur Ds. J. Vlasblom
  19.30 uur Ds. J. Vlasblom, gespreksdienst

do. 9 apr 19.30 uur Ds. J. Vlasblom, Witte Donderdag

vr. 10 apr 19.30 uur Ds. J. Vlasblom, Goede Vrijdag

za. 11 apr 21.00 uur Ds. J. Vlasblom, Paaswake

zo. 12 apr 9.30 uur Ds. J. Vlasblom, Pasen en doopdienst

zo. 19 apr 9.30 uur Dhr. E. van Halsema, Kampen

zo. 26 apr 9.30 uur Dhr. L. van der Ven, Aldeboarn

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

NOOT VAN DE REDACTIE

Door de gevolgen van het coronavirus zijn veel 
activiteiten afgelast of uitgesteld.

Kijk daarom op www.nijbeets.info 
of de bijeenkomst doorgaat of niet of check het bij 
de organisatie!
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Van Eedenstrjitte 7   
9245 HL Nij Beets   
T: (0512) 46 12 11   

www.pedicurehendrika.nl
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In de kleedkamer van de gymzaal aan de 
Gieterse-wei was het op vrijdag 7 februari 
rond 16:00 uur een drukte van belang. Er 
waren opgewonden kinderstemmen te 
horen en outfits te zien in onder andere 
panterprint, zebrastrepen, leeuwen-manen 
en giraffenvlekken. Daarnaast geschminkte 
gezichtjes en strak ingevlochten haren. 
Wekenlang hebben de kinderen van gym-
nastiekvereniging K&V toegewerkt naar dit 
moment. In de met groene bladeren, knuf-
felslangen en apenknuffels versierde zaal 
zitten ouders, grootouders, broers, zussen 
en andere belangstellenden. Het is tijd voor 
de voorstelling binnen het thema “jungle”!  
Na een welkomstwoord door het bestuur 
komen alle kinderen op om het publiek 
welkom te heten met een gezamenlijke 
openingsdans “De dieren uit de dieren-
tuin zijn los”.  Meteen daarna mogen de 
jongste leden van K&V na een vertederend 
openingsdansje hun kunsten laten zien. De 
dreumesen en peuters van de “ouder en 
kindgym” lieten samen met hun moeders 
zien wat ze de afgelopen tijd geoefend heb-
ben. Balanceren, lopen over een wiebelbank, 
zwaaien aan de touwen en zelfs voor de 
durfallen een sprong op de trampoline. 
De kinderen van Kleutergym namen daarna 
het publiek mee met een swingend dansje 
over een krokodil met een grote bek en een 
krokodil met grote billen. Vervolgens de-
monstreerden ze hoe knap ze het gympar-
cours zelfstandig of hier en daar met hulp 
van juf konden afleggen. 
Naast gymnastiek biedt de vereniging 
ook dans in twee leeftijdsgroepen aan. De 
jongste groep demonstreerde een prachtige 
dans op muziek van The Lion King. Prachtig 
in de maat, maar vooral met veel plezier 

werd er gedanst in een kring, in tweetal-
len en ook individueel waarbij het jungle 
thema nog eens goed werd neergezet bij 
het uitbeelden van “I can’t wait to be king”. 
Tijdens de pauze was er koffie en thee voor 
het publiek en was er een verloting met het 
rad van fortuin. De prijzen waren beschik-
baar gesteld door de Dagwinkel, ‘t Water-
huys, Jouw Stijl Haarmode, Schoonheids-
salon Bellez, Pedicurepraktijk Hendrika, 
Kapsalon Hipperdeknip en Maatschap 
Venema. 
Na de pauze toonden ‘gym 1’ en ‘gym 2’ hun 
kunsten. Op de balk en de lange mat maak-
ten de kinderen onder andere radslagen, 
bruggetjes, streksprongen, wisselsprongen 
en zweefstanden. De jongens in deze groep 
hadden een eigen oefening bedacht op de 
brug met gelijke leggers waarbij synchroon 
werd gegymd. 
Bij de turngroep had een ieder individueel 
zelf een oefening op muziek bedacht en 
ingestudeerd op de balk of de lange mat. 
Daarna was het onderdeel trampoline aan 
de beurt waar ook ieder zijn eigen oefening 
toonde. 

Jungledieren zetten gymzaal op stelten 
 
door Minke van Kesteren
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v.o.f.	H van der Molen
 Timmerbedrijf

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

nieuwbouw | verbouw | onderhoud

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

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

Riperwei 56, 8406 AK  TYNJE

Administratiekantoor

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

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

prachtige eenheid van deze ceremonie….’

Ripen 11
9245 VG Nij Beets

Nederland

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

ritueelbegeleider bij afscheid
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Het publiek was onder de indruk: “Dat doe 
ik ze niet na” werd hier en daar gefluisterd. 
Last but not least, waren de oudste danskin-
deren aan de beurt die een swingende dans 
presenteerden op een remix van The Cirle of 
Life van The Lion king. Deze groep liet twee 
dansstijlen zien binnen één dans. Het begon 
als een moderne dans waarna het over ging 
in streetdance en vervolgens weer terug-
ging naar moderne dans. 
De kinderen, de trainsters Ilse Dam, Ma-
lissa Post en Esther Ruiter, het bestuur en 
de vrijwilligers kunnen terugkijken op een 

geslaagde uitvoering. Nij Beets mag trots 
zijn op zoveel dans- en gymtalent! 
Wist u dat K&V naast gymnastiek en dans 
ook Keep Fit en een loopgroep aanbiedt? 
Deze trainingen worden ook afgestemd op 
ieders eigen niveau waarbij plezier voorop 
staat. 
K&V heeft als doel om op een laagdrempeli-
ge manier Nij Beets en omgeving in bewe-
ging te krijgen. Loop gerust eens binnen bij 
een training/les of neem contact op met het 
bestuur: kvnij-beets@live.nl 

Beste Nij Beetster,
Net als in voorgaande jaren is er ook nu weer een 
potgrondactie. In 2020 willen wij het gazon aanpakken 
en ook is er in de machinekamer enig onderhoud nodig. 
Wij vragen u om de bestellijst ruimhartig in te vullen.

•	 We komen op zaterdagochtend 28 maart bij u langs, u kunt dan rechtstreeks bestellen 
en betalen.

•	 Bent u niet thuis of wilt u er zeker van zijn dat u potgrond krijgt, dan kunt u de bestel-
ling ook bij Durk Feenstra (Prikkewei 15b) afgeven. U kunt hiervoor de bijgevoegde 
bestellijst invullen en het verschuldigde bedrag in een envelop doen.

•	 Wilt uw liever per mail/bank bestellen, dat kan ook: deblauwekamp@gmail.com. 
NL16RABO0306457784 o.n.v. Stichting Zwembad De Blauwe Kamp, met duidelijk uw 
naam, adres, en bestelling. Dan zorgen wij dat u het 28 maart thuis heeft. 
 

-------------- X   1 zak potgrond voor € 2,50                    = € ------------------------------------------

-------------- X   3 zakken potgrond voor € 600           = € ------------------------------------------

-------------- X   6 zakken potgrond voor € 10,00          = € ------------------------------------------

                       ik doe een donatie                        = € ------------------------------------------

TOTAAL                                                                             = € ------------------------------------------

   
Naam            ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adres           ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alvast bedankt,
Het bestuur van het Zwembad de Blauwe Kamp

betaling 

□ contant                             
□ per bank 
(+ naam/adres)
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T: 0512 46 22 05    E: info@aepos.nl 
I: www.galerieaepos.nl

Vergaderruimte
Flexwerkplekken

Exposities

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

Zakelijk:
Oplossingen in

Personeelsbeleid en Verandering

Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching

Tenten - Catering 
Sarah & Abraham

Karaoke- Accessoires

www.partytentverhuurnijbeets.nl

0512-461868 / 06-28486017

Dierenartsenpraktijk Beetsterzwaag is een moderne 
praktijk voor:

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

Molenlaan 8a Beetsterzwaag
WAAR IEDER DIER TELT!

NUMMER

29
Zakelijk of particulier

Wij maken uw drukwerk 
met veel plezier

De Bou 29  - Beetsterzwaa 
Tel. 06 1568 2764
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Klaverjassen
Ook deze keer was de opkomst van de 
klaverjasavond weer bijzonder hoog want 
op de avond van 15 februari kwamen er 
maar liefst 30 kaarters naar de sportkan-
tine. Dat betekende wel 2 stilzitters. Rond 
half 12 waren na 3 spelrondes de kaarten 
weer geschut en bleek dat er 8 mensen 
waren die meer dan 5000 punten bij elkaar 
gejast hadden.
 

1.   Martin Visser   5.189 punten   
2    Jolanda Rinzema 5.181 punten
3.   Atsje Hainia   5.135 punten  
4.   Reinskje Kalsbeek 5.064 punten
5.  Oene v.d. Molen  5.061 punten  
6.   Remco Huisman 5.059 punten
7   Peter Machiela  5.013 punten  
8.   Roel Snip  5.003 punten
De Poedelprijs was deze keer voor Jacob 
Machiela met 3.999 punten. 

Nijs Beetster Nijs

Gouden speld voor Meine 
Tromp

Hij draagt al de 
titel ‘eerste en 
enige erelid’ van 
Kliuwend Om-
heech, maar de 
91-jarige Meine 

Tromp kreeg tot zijn eigen verrassing een 
prachtig verjaardagskado: een gouden spel 
van de STAF. De Stichting Amateurtoaniel 
Fryslân deed dat op 3 maart na afloop 
van de voorstelling ‘Ien fleach oer it koe-
koeksnêst.’ De dochters van Meine hadden 
hem hier naartoe gebracht voor het bijwo-
nen van de matineevoorstelling van het 
gezelschap. Toen het stuk was afgelopen 
en het applaus langzaam wegstierf in de 
zaal, werd Meine tot zijn grote verbazing 
naar voren geroepen. Na een kort praatje 
speldden Sietske Dijkstra en Ben Floot-
man van de STAF hem de gouden speld op. 
Meine is immers 50 jaar lid waarvan 20 in 
het bestuur. 

Bovendien is hij ook vaak regisseur ge-
weest en was hij verantwoordelijk voor 
menig bijzonder decor. Zijn band met 
Kliuwend Omheech is uniek. Zijn anek-
dotes over vroeger zijn legendarisch. Na 
een groot, welgemeend applaus van het 
publiek en de speld plus oorkonde, kon 
Meine nog net een bos bloemen in ont-
vangst nemen. Zo kreeg een eenvoudig 
middagje uit voor de grijze eminentie 
ineens een onvergetelijk tintje. 
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Nieuws van de 
tennisvereniging

Bestuur
Het mooie weer lijkt nog ver weg, maar 
toch worden alweer volop voorbereidingen 
getroffen voor het nieuwe tennisseizoen! 
Ten eerste is er een nieuwe voorzitter 
gekomen. Dit is Jelinda van den Hoven, zij 
vervangt Karen Wilpshaar. Omdat Mikael 
Jaspers na 4 jaar dienst ook aftreedt, zijn 
we nog wel op zoek naar versterking van 
het bestuur! 

Onderhoud en NL-Doet
Verder moeten de banen weer speelklaar 
gemaakt worden. Vrijdag 13 maart met 
NL-Doet is hier een begin mee gemaakt. 
Voordat het nieuwe gravel kon worden 
aangebracht moest het oude worden af-
geschraapt. Een hele klus, maar met elkaar 
goed te doen. In de weken daarna moet de 
baan nog veel gerold worden om hem ste-
vig te krijgen voor de start van het seizoen. 
Dit kan je zelf inplannen. Het enige wat je 
er voor nodig hebt, zijn spierballen en een 
kwartiertje tijd. Dus, leden en ouders van 
kinderen die lessen, doe allen een keer je 
best. Dat scheelt ook weer een bezoek aan 
de sportschool! ☺ 

Instuif en lessen
Op dinsdag 31 maart moeten de banen 
namelijk al bespeelbaar zijn, want dan 

is de instuif. Ben je nog geen lid, maar 
lijkt het je wel leuk om een keer kennis te 
maken met tennis? Kom dan gerust langs! 
Voor de jeugd is er van 17.00 tot 18.00 uur 
de mogelijkheid om een balletje te slaan 
(rackets zijn aanwezig) en voor volwass-
enen van 18.00 tot 19.00 uur.
De week daarna op 7 april beginnen de 
lessen al. ’s Middags zijn de lessen voor de 
jeugd en ’s avonds zijn er verschillende les-
groepen voor volwassenen (naar niveau in-
gedeeld). Vorig jaar hadden we een nieuwe 
trainer gevonden die erg goed beviel. We 
zijn daarom superblij dat hij ook dit jaar de 
lessen weer wil verzorgen! 

De tennisvereniging van Nij Beets is een 
gezellige club, met prachtige banen (waar-
van er bijna altijd wel één vrij is), leuke 
activiteiten en een goede kwaliteit lessen. 
Dus we zouden iedereen willen oproepen 
om hier vooral gebruik van te komen 
maken! Ga voor meer info en opgave naar 
de site: www.tennisnijbeets.nl. Voor de 
laatste nieuwtjes en mededelingen kun je 
de tennisvereniging volgen op facebook.

Het bestuur,
Chiel, Theo, Jozé en Jelinda
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Beleven
Zaterdag 4 en zondag 5 april
Damshûswandeltochten
De jaarlijkse wandeltochten bij het Open-
luchtmuseum It Damshûs worden op 
zaterdag 4 en zondag 5 april gehouden. Dit 
jaar is dat voor de elfde keer en gaan we 
het iets anders doen dan de vorige keren. 
Op de zaterdag kunt u alle vier afstanden 
lopen, maar op de zondag worden alleen 
de korte routes georganiseerd. 
De langere routes gaan richting de Veen-
hoop en de korte routes rondom Nij Beets.

Zaterdag 4 april zijn de afstanden 35 km, 25 
km, 12 km en 6 km.
De starttijd voor de 35 en 25 km is tussen 
8:30 en 11.00 uur.
De startijd voor de 12 en 6 km is tussen 
10:00 en 14:00 uur.

Zondag zijn de afstanden 12 km en 6 km.
De starttijd is tussen 10:00 en 14:00 uur.

Informatie: www.damshus.nl
damshuswandelen@gmail.com
0512-461221

Woensdag 15 april
Workshop Biodiversiteit in tuin en 
plantsoen bij Galerie Aepos 
Bijenvereniging Jubbega e.o. verzorgt op 
woensdagmiddag 15 april a.s. een actieve 
voorlichtingsmiddag over biodiversiteit 
van 13.30 uur – 15.30 uur, bij Aepos, 
Doarpsstrjitte 10.

Dit onderwerp staat al enkele jaren 
be-hoorlijk in de belangstelling, daar ons 
aantal insecten met rasse schreden 
terugloopt. Deze terugloop heeft diverse 
oorzaken en tegenwoordig gaat er geen 
dag voorbij waarop dit niet in de media 
komt. Ook de imkers ondervinden een 
teruggang in de bloemen en planten op 
het platteland.

Over deze ontwikkelingen willen we graag 
praten met iedereen die zich daar be-
trokken bij voelt, de jeugd van Nij Beets, 
hun ouders en grootouders.
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  Agenda Jaarvergadering Plaatselijk Belang 2020

Het bestuur van Plaatselijk Belang Nij Beets nodigt haar leden uit voor de jaarvergade-
ring op maandag 30 maart om 20.00 uur in ons dorpshuis ’t Trefpunt.
De agenda is als volgt:
1  Welkom
2 Notulen jaarvergadering 2019
3 Evaluatie 2019
4  Dorpsvisie + kort vooruitkijken
5 It Bjinstap / Opstalrecht onder door PB op te richten stichting
6 Jaarverslag penningmeester
7 Kascontrole 
8  Benoemen nieuw kascommissielid
9  Bestuurswisseling
10  Rondvraag
Pauze
11 Gebiedsteam Opsterland en Code Hans geven uitleg wie ze zijn en wat ze kunnen  
 betekenen voor Nij Beets

NB De notulen van 2019 zijn te vinden op de website www.nijbeets.info 

Na de pauze hebben wij het gebiedsteam Opsterland en Code Hans uitgenodigd. In de enquête 
De Dorpsspiegel van de gemeente Opsterland komt naar voren dat er onder jongeren en oude-
ren best wel sprake is van eenzaamheid en dat er hulpvragen zijn. Ook wordt er aangegeven in 
deze enquête dat vrijwilligersorganisaties zich zorgen maken over de toekomst. De twee uitge-
nodigde partijen kunnen een goede rol spelen om hier samen wat aan te doen. 
Het Gebiedsteam Opsterland kunt u inschakelen wanneer u advies en hulp nodig heeft bij 
ouder worden, zelfstandig wonen, (rouw)verwerking, mantelzorg, dagbesteding, opvoeden, 
gezins-/relatieproblemen en het op orde krijgen van de financiën. Code Hans is een nieuw wel-
zijnsbedrijf. In Opsterland voeren ze het jongerenwerk en de vrijwilligersbemiddeling uit. Code 
Hans bedenkt niet zelf wat ‘goed is voor mensen’, maar vragen inwoners wat zij belangrijk vin-
den. Van daaruit organiseren ze activiteiten en projecten met inwoners.
Bij agenda punt 5 staat het Opstalrecht van It Bjinstap genoemd. De (vaar)gasten maken al een 
paar jaar naar volle tevredenheid gebruik van deze mooie voorziening. Tot nu toe is het Opstal-
recht nog niet ondertekend. Wij willen dit met u bespreken en toestemming vragen om dit te 
ondertekenen als Plaatselijk Belang. Tevens willen wij u toestemming vragen om It Bjinstap 
onder te brengen in een nog op te richten stichting. Door dit los te koppelen van de vereniging 
Plaatselijk Belang Nij Beets is het gemakkelijker om It Bjinstap (financieel) te beheren en in de 
toekomst subsidies aan te vragen.
Het Opstalrecht ligt maandag 30 maart vanaf 19.00 uur ter inzage in ‘t Trefpunt.

                                  Van Plaatselijk Belang

NOOT VAN DE REDACTIE: Kijk op www.nijbeets.info of de vergadering doorgaat of niet!
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Feansterdyk 49 
8491 BV Akkrum
T. +31(0)566 - 625 730

Onze Mensen Onze Kracht

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

Hoe kunnen we dit terugdringen en 
veranderen?
We gaan deze middag filmpjes laten zien 
over dit onderwerp. Maar vooral ideeën 
bedenken over het verfraaien van eigen 
tuin, school, dorp en omgeving. Denk aan: 
schooltuinen, tegel eruit, plant erin, ook in 

eigen tuin, bloembakken in Nij Beets, enz. 
En.... wat doet het grasland met de insec-
ten? Jullie krijgen hierop een antwoord!
Maar dat niet alleen, we gaan ook filmpjes 
laten zien over honing slingeren. We laten 
jullie honing proeven en we gaan met 
echte bijenwas, kaarsen maken.

Kosten van deze middag zijn: €7,50 per 
volwassene, €5 per kind (t/m 12 jaar) incl. 1 

consumptie. Minimumaantal 10 personen, 
maximaal 20 personen. Vol is vol!!!
Opgeven kan via:
energiemetaepos@gmail.com
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Wilt u meer weten? 
Bezoek onze website op www.boarnsterhimstate.nl of bel op 0566-631294

Boarnsterhim State | Wjitteringswei 67 | 8495 JM | Aldeboarn

Wonen                Zorghotel                Dagverzorging                Maaltijdvoorziening

“Ouder worden hoeft geen zorg te zijn” 

’t Boerehiem
Vakantieappartementen

Zorgboerderij

www.boerehiemnijbeets.nl
boerehiem@outlook.com

 06 103 052 21

Lyts Boerehiem
Kinderopvang/buitenschoolse opvang/

peutergroep

www.lytsboerehiem.nl
info@lytsboerehiem.nl

06 830 093 60

Kanaalweisud 12 (12a), 9245 HD Nij Beets

BEETSTERZWAAG
Van Lyndenlaan 7  |  Tel. 0512 - 38 39 08

BOORNBERGUM
Westerbuorren 1  |  Tel. 0512 - 28 32 91

NIJ BEETS
Doarpsstrjitte 10  |  Tel. 0512 - 28 39 08

www.medifitweb.nl  |  info@medifitweb.nl
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Zaterdag 18 april
Tweede editie van bijzondere De Veentoer-
tocht
 
Recreatieve fietsers en mensen met een 
step, oftewel autoped voor volwassenen, 
kunnen op zaterdag 18 april genieten van 
de tweede editie van De Veentoertocht in 
de omgeving van Nij Beets en De Veen-
hoop. Deze recreatieve tocht wordt geor-
ganiseerd en de routes worden uitgezet 
door Halte Leppedijk, De Kan Hoeve en 
Pier’s Hiem. Vorig jaar is er na een gezellige 
brainstormsessie bedacht om de prachtige 
omgeving en natuur aan de hand van een 
mooie fiets- en steptocht op de kaart te 
zetten. 

Als start- en eindpunt is gekozen voor De 
Kan Hoeve op De Veenhoop, met onderweg 
de rustpunten Halte Leppedijk en Pier’s 
Hiem te Nij Beets. Er zijn drie routes uitge-
zet van 25, 40 en 60 km. Je meandert als 
toertochtdeelnemer door de indrukwek-
kende turfwingebieden van vroeger. Met 
als decor oude Amerikaanse windmolens 
en spannende oversteekplaatsen die met 
een pont overwonnen moeten worden.

Startplaats: De Kan hoeve, Drachtster He-
awei 38A, De Veenhoop.
Starttijd: vanaf 9.00 tot 14.00 uur.
Inschrijfgeld €5, kinderen tot 12 jaar €2,50.

Zaterdag 25 april 
de domela passie
It houten Himeltsje van It Damshûs 
Aanvang: 20:00 uur
Op 18 november 2019 is het een eeuw gele-
den dat Domela Nieuwenhuis is overleden.
Aanleiding voor Meindert om in samen-
werking met de Popfabryk , Museum 

Heerenveen en Excelsior Recordings een 
bijzondere productie te maken.
Domela Nieuwenhuis (1846-1919), de aarts-
vader van het socialisme in Nederland, be-
gon als dominee. Nadat hij de kerk de rug 
had toegekeerd, behoorde hi j in 1882 tot 
de oprichters van de Sociaal DemocraPsche 
Bond. Al riep hij de arbeiders op hun lot in 
eigen hand te nemen, zijn snel groeiende 
aanhang beschouwde hem als een Messias. 
In Friesland noemden ze hem liefdevol Us 
Ferlosser. Zijn profePsche roep ingsbesef, 
zijn hang naar lijden en martelaarschap,
waren typisch romanPsch. Zijn leven was 
ook tragisch. Hij verloor vijf kinderen en 
drie vrouwen in het kraambed, alle drie 
Johanna geheten.
100 jaar na zijn dood gaat op 23 novem-
ber 2019 De Domela-Passie van Meindert 
Talma in première: een liederencyclus van 
16 songs (samen een uur) met Talma en een 
groot ensemble en een gemengd koor van 
12 mensen.
BAND:
Meindert Talma (zang)
Janke Brands (bas)
Jan Pier Brands (gitaar)
Johan Kooi (drums)
Herman Grimme (toetsen)
Heta Salkolah8 (viool)
Myrthe Boshart (cello)

Reserveren voor deze voorstelling wordt 
aanbevolen: www.damshus.nl
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Gezien in Appelscha?

Met trekpaarden worden stammen uit de bossen van Appelscha gehaald. Deze stammen 
zijn bedoeld om voor de turfdagen een vlot te maken op het Damshûs terrein.

Hallo allemaal,

Wie verheugt zich nu niet op een nieuw 
zwemseizoen? Wij in elk geval wel, als 
bestuur van zwembad De Blauwe Kamp. 
Met het oog daarop hebben we een paar 
mededelingen:

* We bedanken ál onze vrijwilligers die 
 hebben meegeholpen met de oliebol- 
 lenactie.  
 Dit bracht maar liefst €995,- op!

* Op 28 maart staan we weer op de stoep  
 om bij iedereen potgrond te verkopen.

* Op de Boartersdei op 9 mei zijn we   
 aanwezig met de inmiddels bekende  
 Cavia-race!

 

* Voor ons bestuur zijn we nog altijd op  
 zoek naar een voorzitter.  
 Wie gaat de uitdaging aan?

* Zoals elk jaar hebben we weer kassa- 
 hulpen nodig in het zwemseizoen. Dus  
 als je een middagje tijd hebt? Ook jeugd  
 vanaf 16 jaar mag meehelpen!

* We zijn op zoek naar gediplomeerd   
 bad-personeel. Wie mensen kent of  
 ideeën heeft - meld je bij ons! Ook dit  
 seizoen willen we weer zwemlessen  
 aanbieden, maar dat is nog onder  
 voorbehoud.

* Voor contact met het zwembadbestuur:  
 zie de website, kijk op Facebook of bel  
 Bindina Mulder: 06-15342731.

Op weg naar een nieuw zwemseizoen!
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Bij het artikel op pagina 5:
Het Joodse meisje met de naam Miep van Engel woonde aan het eind van de oorlog in het  
Postkantoor links.
In latere jaren is een nieuw postkantoor gebouw aan de Tj. Nawijnstraat, waar de familie Hel-
linga nog jaren heeft gewerkt en gewoond.
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Gezien in Nij Beets

Het zogenaamde ‘hellinghúske’ zoals er een paar van stonden aan de Krûme Swynswei. 
Op Facebook schrijft Henny van der Duim: “Hjir wennen myn âlders 50 jier lang. Fan 
1920-1970. Foarhinne wenne de famylje Moed der, dy’t in bokhelling hienen oan it Ald 
Djip wêr it Undergrounskanaal yn it Ald Djip út komt. De bokken en preamen hellen de 
turf op dy't makke wiene yn de feanderijen lâns it Ûndergrounskanaal. Dy giene dan fia 
it Âld djip troch it slûske by Mint Ypma yn it Polderkanaal. It húske stiet der noch mar wol 
mei oanbouw.”

Het café ‘bij de brêge’ waar Hendrik Dam lang de vaste uitbater was. Hij hield er ook nog 
een fouragehandel naast. 

(foto: Henny van der Duim)
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Het moet maar
Dat is de gedachte van waaruit ik dit stukje 
schrijf. Het is bijna niet te voorkomen dat het 
nummer één onderwerp van dit moment, of 
in ieder geval de afgelopen tijd, ook hier aan 
de orde komt. Het coronavirus of Covid-19 of 
hoe het precies genoemd wordt.
De eerste patiënten in Nederland zijn er al 
even en overal hoor en lees je berichten daar-
over. Op internet zijn dagelijks kaartjes te 
vinden van alle landen waarop te zien is hoe-
veel besmettingen er zijn en hoeveel mensen 
hersteld zijn of helaas overleden. 
Hele nieuwsuitzendingen worden eraan 
gewijd en er zijn al verschillende persconfe-
renties live uitgezonden. Het einde van deze 
informatiestroom is nog niet te voorzien. 
Tenminste niet als het virus niet snel de kop 
wordt ingedrukt.
Tegelijk constateer ik daardoor ook ergernis 
over elk woord dat er nog over gesproken en 
geschreven wordt. Er ontstaat inmiddels een 
behoorlijke coronamoeheid. 

Gewoon doorgaan
Wat moeten we ermee en wat kunnen we 
eraan doen? Dat zijn de belangrijkste vragen. 
De tweede is door het RIVM beantwoord met 
een aantal richtlijnen over de goede manier 
van hoesten, regelmatig handen wassen en 
een beetje oplettendheid bij eventuele ver-
schijnselen die zouden kunnen wijzen op een 
coronabesmetting. 
Verder zou je enige rekening kunnen houden 
met bijeenkomsten waar veel mensen bij 
elkaar komen, maar dat hoeft eigenlijk alleen 
als het virus verder oprukt in het land.
Niet teveel zorgen erover maken en zeker geen 
paniek, dat is het belangrijkste advies. Tege-
lijkertijd is dat soms wel weer lastig gezien 
de grote aandacht in de media voor ieder 

nieuwsfeitje rond het 
virus.
Straks, zo heb ik ergens 
gelezen, moeten we kerst 
vieren zonder nieuwe bal-
len in de boom en het kan 
langer duren voor nieuwe auto’s worden af-
geleverd. Zelfs de voorraden van mondkapjes 
en ontsmettingsgel lijken landelijk te worden 
bijgehouden.
Toch wordt er door velen vaak gezegd: 
‘Gewoon doorgaan en we zien wel hoe het 
komt’.
 
Goed idee
Dat advies betekent vooral niet teveel stil te 
staan bij wat er kan gebeuren. Het drukt een 
bepaalde zorgeloosheid uit en het betekent 
dat je je niet door angst moet laten regeren. 
Angst is tenslotte een slechte raadgever. Aan 
de andere kant kan angst je ook bewust ma-
ken van bepaalde risico’s. 
Dat is dan weer terug te vinden in de Bijbel. 
Het is niet de eerste keer dat ik dat hier op 
de laatste pagina van de Nijs Beetster zeg en 
misschien zijn mensen dat inmiddels wel net 
zo zat als het gepraat over het coronavirus. 
Hoewel er grote kans is dat die mensen al 
gestopt waren met lezen toen dat woord aan 
het begin viel.
In het boek Spreuken staat ergens: ‘Wie ver-
standig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, 
wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en 
wordt gestraft.’
Een wijs woord en een beetje oplettendheid 
met betrekking tot het coronavirus kan zeker 
geen kwaad, maar oplettendheid is eigenlijk 
altijd goed. 
 
Ds. Jaap Vlasblom

Het laatste woord
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   Paulina Smids, februari 2020 

 

 
De ‘bemoeizuchtige’ notaris 

 
  

Mevrouw Kremer, een dame op leeftijd, had een afspraak 
gemaakt om haar testament te bespreken. Ze gaf aan de telefoon 
aan dat haar neef mee zou komen. Een week later vond de 
bespreking plaats. De notaris gaf aan dat zij graag alleen met 
mevrouw wilde spreken, maar mevrouw Kremer was stellig, hij 
mocht wat haar betreft bij de bespreking aanwezig zijn. 
 

Mevrouw Kremer legde haar familiesituatie uit. Ze was nooit 
getrouwd geweest en had ook geen kinderen. Na een werkzaam 
leven, ze had meer dan 40 jaar gewerkt in een leidinggevende 
functie, was ze 5 jaar geleden met pensioen gegaan. Ze kreeg wat 
ouderdomsklachten en haar enige broer was vorig jaar overleden. 
Daarom had ze ook nagedacht over haar testament.  
Met de 4 kinderen van haar overleden broer had ze goed contact, 
alle 4 kwamen geregeld bij haar over de vloer.  
 

Ze had ooit wel een testament laten opstellen maar dat wilde ze 
aanpassen. 
Haar neef zou in het nieuwe testament de enige erfgenaam worden. 
Hij deed haar administratie ook en hielp haar met allerlei zaken in 
en om het huis. Op de vraag van de notaris of de andere kinderen 
van haar broer niks kregen, antwoordde ze dat die al meer dan 
genoeg hadden. Deze neef had haar altijd goed geholpen en hij kon 
het geld goed gebruiken. 
 

De notaris gaf aan dat hierdoor de nodige wrijving zou kunnen 
ontstaan binnen de familie. Maar mevrouw Kremer liet zich niet op 
andere gedachten brengen. De notaris moest dit uitvoeren. Ze was 
hierin heel stellig en vond de notaris maar bemoeizuchtig en lastig.  
 

In de Nederlandse wet is het zo geregeld dat iedereen een 
testament mag maken zonder dat anderen zich daar mee bemoeien 
of inzicht in hebben, de zogenaamde testeervrijheid. De notaris 
moet in een situatie als deze adviseren en heel zorgvuldig nagaan 
of het echt is wat iemand wil of dat de betreffende persoon onder 
druk is gezet. Dat is de reden dat de notaris de bespreking onder 
vier ogen wil doen. 
Door het stellen van de juiste vragen komt ze er achter of anderen 
zich hebben bemoeid met het testament. 
 
Mevrouw Kremer wist wat ze deed, ook na een tweede gesprek 
met de notaris bleef ze bij haar standpunt. De andere neven en 
nichten zou ze wel compenseren met schenkingen. 
De notaris kon in dit geval niet anders dan het testament op te 
stellen naar de wens van mevrouw Kremer.  

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. 
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