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Het team van de Nijs Beetster is een werkgroep van Plaatselijk Belang
We hanteren de volgende regels met betrekking tot de kopij:
1. Plaatsing van stukken houdt niet in dat de

5. Anonieme stukken worden niet gepubliceerd,

redactie de daarin weergegeven zienswijze
onderschrijft.
2. De redactie is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de aangeleverde kopij.
3. De redactie behoudt zich het recht voor om de
toegezonden kopij aan te passen met behoud
van de strekking van het geschrevene.
4. Ook behoudt de redactie zich het recht
voor aangeleverde kopij niet te plaatsen als
deze kwetsend of grievend is of kan zijn. De
inzender zal hiervan op de hoogte gebracht
worden.

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

Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren
voor donderdag 7 mei bij Tine
Op berenjacht .................... (foto: Bart Ledegang)
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Stil
De ‘intelligente lockdown’ heeft van Nederland
een land in slow motion gemaakt. Stil staan we
niet maar we gaan ook nauwelijks vooruit. In
ons dorp is dat ook te merken.
Natuurlijk, Sjoerd is open en er is wat schuifelend volk op straat, maar voor de rest is Nij
Beets veranderd in een soort spookdorpje. We
zijn er wel maar je ziet ons niet. Of bijna niet.
“Het coronavirus houdt ons land in de greep.
Ons, én de rest van de wereld,” zei premier
Rutte op 16 maart en dat geldt nu nog steeds.
De pandemie ontstond in Wuhan en waaierde
daarna in sneltreinvaart uit. Met de ‘paar viespeuken’ in mijn vorige voorwoord bedoelde ik
overigens de ondernemers die de hygiënemaatregels stelselmatig aan hun laars lapten en niet
alle Chinezen. Dit even voor de duidelijkheid.
Vooral economisch zijn de gevolgen van de
pandemie nu al goed voelbaar. ZZP-ers kregen
al meteen de helpende hand toegestoken met
een financiële tegemoetkoming.
Toch zal volgens econoom Van Mulligen het
aantal faillissementen door corona de komende tijd fors toenemen. "In de horeca, de detailhandel en bij schoonheidssalons zie je dat
bedrijven het echt moeilijk hebben", zegt hij.
Zelfs Gordon is bang dat hij failliet gaat met
zijn drie horeca-ondernemingen. De piek van
2013 met 12.306 faillissementen gaan we
waarschijnlijk wel overtreffen.
Ik vraag me dan, net als u ongetwijfeld, af hoe
het met iedereen in Nij Beets gaat: de ondernemers, de scholen, de kerk, het museum, de
zorgboerderijen, het zwembad. Allemaal
locaties die leven van ‘mensen bij elkaar.’ Voor
hen is heel 2020 op z’n kop gezet en financieel
wringt het ongetwijfeld. Het is zaak om te
anticiperen op de situatie. De één kan dat beter
dan de ander maar stilzitten is geen optie.
Voor de Nijs Beetster maakten we een rondgang langs een groot aantal instellingen en
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organisaties: hoe houden zij zich staande de
komende maanden? Wat doen zij om tóch
overeind te blijven? Ook gaven we onze trouwe
adverteerders, zonder wie de Nijs Beetster niet
kan bestaan, alle ruimte. Ruimte om u te vertellen hoe zij van de nood een deugd maken. Wethouder en dorpsgenoot Anko Postma roemde
dit ondernemerschap al in de SA!: “Al hoe
moeilijk ze het soms ook hebben, nu komt ook
de innovatie los.” De bestuurder roept ook de
bewoners met klem op om lokale ondernemers nu juist zoveel mogelijk te steunen. “Ik
schrik van het aantal ondernemers dat om
hulp vraagt, daar kan ik wakker van liggen.
Ik besef ook dat wij op het gemeentehuis niet
alle vragen van ondernemers nu al kunnen
beantwoorden. Maar we willen doen wat we
kunnen. Laten we elkaar helpen, zoveel we
kunnen,” legt hij aan Renske Woudstra van de
SA! uit.
Leest u daarom rustig wat onze plaatselijke
ondernemers momenteel allemaal nog
ondernemen in een tijd dat flink tegenzit.
En kijk of u ook ergens uw steentje kunt
bijdragen aan hun voortbestaan. Ik denk dat
premier Mark Rutte dát ook beetje bedoelde
met “Let een beetje op elkaar.”
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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Na twee maanden Australië:

Thirza Schoonhoven virusvrij met laatste vlucht terug
Door Hester Dijkstra

Toen hier 'werken thuis' een maatregel werd zwierven Thirza Schoonhoven en Sanne van der Kooi
rond in Australië met als enige beschermende maatregel een netje tegen de muggen. Aanvankelijk wat lacherig over de viruscommotie in Nederland zagen ze in Melbourne het serieuze effect. Ze
kwamen met een van de allerlaatste vluchten terug naar huis.

Toen hier 'werken thuis' een maatregel werd
zwierven Thirza Schoonhoven en Sanne
van der Kooi rond in Australië met als enige
beschermende maatregel een netje tegen
de muggen. Aanvankelijk wat lacherig over
de viruscommotie in Nederland zagen ze in
Melbourne het serieuze effect. Ze kwamen
met een van de allerlaatste vluchten terug
naar huis.
Je bent 23 jaar jong en je hebt je studie achter
de rug. Thirza slaagde aan de Hanzehogeschool voor haar studie Sociaal Juridische
Dienstverlening en dat was het moment
waarop zij en haar vriendin uit Boarnburgum
hun eerder gemaakte afspraak wilden
De Nijs Beetster 15 - 8

inlossen. Twee
maanden samen op
reis als cadeautje
voor het behaalde
diploma. Het duurde
even voordat alles in
kannen en kruiken
was, maar op 27
januari 2020 stapten
ze op het vliegtuig
naar 'Down Under'.
Niet om volledig te
'backpacken', maar
wel om in twee
maanden zoveel
mogelijk van Australië te kunnen zien
en meebeleven. De
tocht begon in het Noorden, waar ze in Cairns
een campervan huurden om langs de oostelijke kuststreek naar Sydney en de zuidkust
te rijden. Prachtige landschappen zagen ze,
maar ook de zwartgeblakerde restanten van
gigantische bosbranden. 'Koest' wol goed sjen
hoe hurd alles wer grien wurde.... ûnfoarstelber', zegt Thirza.
Muggen
Ze vervolgden hun tocht langs de zuidkust,
konden gelukkig regelmatig een duik in de
oceaan nemen en waardeerden het wat
frissere klimaat. In Adelaïde leverden ze hun
campervan weer in om vervolgens de 'outback', het hete binnenland van Australië te
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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verkennen. Rond 18 maart arriveerden ze in
Alice Springs, waar ze zich meer bekommerden om de voortdurende aanvallen van de
miljarden muggen dan om de alarmerende
berichten uit Fryslân. 'We deden er eigenlijk
wat lacherig over', vertelt Thirza, 'we hadden
absoluut niet in de gaten dat het zo ernstig
was'. Als beschermende maatregel tegen de
muggen moesten ze, net als iedereen, een
netje dragen. En dat in de hitte van Alice
Springs.... Het was er 40 graden Celsius. Langzaam maar zeker begon het ook tot Thirza en
Sanne door te dringen dat er in een groot deel
van de wereld sprake was van een ernstige
situatie. Ook in Australië. Ze hielden facebookcontact met andere Nederlandse reizenden en
stemden plannen af. Thirza en Sanne besloten
Alice Springs te verlaten, want 'as reizgjen net
mear mooglik is dan wolle jo net alhiel in Alice
Springs fêstsitte!' Ze besloten al vast naar Melbourne te gaan omdat ze vandaar eind maart
toch naar huis zouden vliegen.
Schuitje
In Melbourne merkten ze pas hoe ingrijpend
de maatregelen waren om de verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan. 'Alles wie
ticht en it wie sa stil op strjitte!' Ze verbleven
in een hotel en gingen naar het vliegveld om
hun reeds geboekte terugvlucht te checken.
Ellenlange rijen bij de balie en heel veel
ongeruste, gestresste mensen turend naar
de vliegschema's. Fransen, Duitsers, Nederlanders, iedereen praatte met elkaar, vertelt Thirza. Naast de ongerustheid schiep dat bijna
een gevoel van saamhorigheid omdat je met
veel meer mensen in hetzelfde schuitje zat.
Gezamenlijk zagen de reizenden dat er vluchten, die eerst nog kansrijk leken, gaandeweg
werden geannuleerd. Bovendien werden er
exorbitante bedragen gevraagd voor vluchten
naar Europa, wel tot € 12.000. Omdat ook de
vlucht van Thirza en Sanne was geannuleerd
gaven ze zich op voor de terughaalactie vanuit
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Nederland, ook al was nog niet duidelijk wanneer die zou plaatsvinden.
Het leek er dus op, dat de beide Friezinnen
langer in Melbourne zouden moeten verblijven dan de bedoeling was. Dat zou problematisch worden 'want wy hiene safolle as
mooglik ús jild opmakke, wy soene ommers
ein maart wer yn Fryslân wêze', aldus Thirza.
Daarom plaatsten ze een oproep op facebook voor een slaapplek in Melbourne. Die
vraag leverde heel veel reacties op. 'Dat wie
geweldich!' Uiteindelijk hoefden ze van de
aanbiedingen geen gebruik te maken, maar
als ze eraan terugdenkt voelt Thirza zich nog
zo dankbaar!

Jakarta
Vol onzekerheid bleven Thirza en Sanne
zoeken naar mogelijkheden om terug te
keren. Weer naar het vliegveld, bellen met de
Nederlandse ambassade, facebookacties en
ontmoedigd raken door alle geannuleerde
vluchten. Uiteindelijk ontdekten ze een vlucht
van Garuda Airlines via Jakarta, die een
'escape' mogelijk maakte. Contact met de Indonesische ambassade leerde dat ze daarvoor
een visum nodig hadden, Garuda Airlines
dacht van niet. Met buikpijn van de spanning,
zonder visum maar mét een 'healthcheck' om
te bewijzen dat ze virusvrij onderweg waren,
konden Thirza en Sanne op 28 maart voor
€ 900 het vliegtuig naar Jakarta nemen. Ze
vlogen virusvrij, met een brief plus handtekening als bewijs, aan boord van een van de
7
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allerlaatste mogelijkheden om naar huis te
vliegen. 'It wie net slim west om wat langer
yn Melbourne bliuwe te moatten, it wie wol
feilich, mar yn sokke tiden binne jo it leafst
thús', weet Thirza. Er werden in Melbourne
op straat mondkapjes gedragen, de 1,5 meter
afstand werd in acht genomen en vrijwel
alles was dicht. In het hotel waar Sanne en
Thirza verbleven mochten niet meer dan twee
mensen tegelijk van de lift gebruikmaken.
De hoteleigenaar reageerde heel vriendelijk en begripvol; de beide dames mochten
van de wasmachine gebruikmaken om hun
kleren te wassen en ze kregen korting op de
verblijfskosten. Na de ervaring met een goed
gereguleerde 'social distance' op het vliegveld
in Melbourne verzandden Thirza en Sanne in
Jakarta in een complete mensenmassa. 'Dêr

stiene wy hutje-mutje op elkoar, mar der wie
wol anti-bacteriële sjippe en der waard by
elkenien in temperatuurcheck útfierd' vertelt
Thirza.
Oars
Op 29 maart kwamen Sanne en Thirza op
Schiphol aan. Ze werden afgehaald door hun
vrienden. De gedroomde reis naar Australië heeft een bijzonder einde gekregen, dat
niet licht vergeten zal worden. Thirza werkt
nu thuis bij haar vriend in Tijnje voor haar
werkgever, een bewindvoerderskantoor in
Leeuwarden. Het weerzien met haar ouders
aan de Blauwe Kampwei was 'oars', want na
zo'n reis val je elkaar graag in de armen, maar
ook daar ben je nu voorzichtig mee.

Gezien in Nij Beets
Ineens doken overal achter de
ramen teddyberen op. Grote en
kleine.
Het is een initiatief uit
Australië en Groot-Brittannië
waar het ‘Berenjacht’ wordt
genoemd en gebaseerd is op het
Foto (Bart Ledegang)
prentenboek ‘We gaan op berenjacht.’
Uiteraard is dit nu bedoeld als leuke buitenspeurtocht in coronatijd voor de kinderen als
ze met hun ouders toch even een veilig ommetje aan het maken zijn. Heb jij ze allemaal
al geteld?
De Nijs Beetster 15 - 8
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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
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Badweg
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Coronavirus zet dorp compleet stil. Of toch niet?
Scholen gesloten, nauwelijks spelende kinderen op straat, behoedzaam winkelend publiek
en ’s avonds meer dichtgeschoven gordijnen in de woonkamers dan normaal. De nu al
historische persconferentie van minister-president Rutte op zondag 16 maart waarin het
kabinet aanvullende maatregelen presenteerde in de aanpak van het coronavirus heeft
van Nij Beets een stil dorp gemaakt. En dat zal voor velen nog wel tot 1 juni duren. De Nijs
Beetster maakte een uitgebreide rondgang langs de ondernemers, organisaties en verenigingen en ziet hoe ze ondanks de perikelen van de nood een deugd proberen te maken.
Vooral de ondernemers hebben nu meer dan ooit uw steun nodig. Want makkelijk hebben
sommigen het echter niet…

Piers Hiem: ‘Slapeloze nachten’
Het nieuws van Ruttes persconferentie
komt voor Brugt en Ineke Jonker als een
donderslag bij heldere hemel. Het restaurant zit vol bezoekers. Ineke: “We dachten
meteen: ‘O, nee. Wat doen we met de nog
dinerende gasten? Maar snel vragen of ze
nog een dessert willen. En dan komt het
moment dat we persoonlijk de voorlopig
laatste gasten uitzwaaien. De deur op slot.”
Meteen daarop is er actie. “Eerst maar alle
voorraden zien in te vriezen en alle koelingen uit. Dat scheelt weer in de kosten.
Voor de laatste keer de kasafslag maken,
waarin de avondomzet ontbreekt. Ook hebben we nog een fust bier over. Dan moeten
we deze beide maar leegdrinken.” De volgende dag werkt het ondernemerspaar de
boekhouding bij en moet genoegen nemen
met een halve maand omzet. De laatste rekeningen worden betaald en er wordt een
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lijstje gemaakt van de vaste maandlasten.
“Dan komen ook de eerste zorgen,” zegt
Ineke. ‘Hoe lang moeten we dicht blijven en
hoe gaan we dit financieel overbruggen?
Collega’s vanuit het vak bellen. We zitten
allemaal in hetzelfde schuitje.
Al gauw kunnen door veel activiteiten een
streep. Ineke: “Meteen al stond de telefoon
roodgloeiend met afzeggingen. We missen vele duizenden euro’s omzet. Natuurlijk beloven de klanten dat ze weer terug
komen maar onze vaste lasten lopen wel
door. Ik heb er slapeloze nachten van. We
schieten voor en moeten zelf wachten tot
we tegemoetkoming vanuit de overheid
krijgen. Overdag bellen hiervoor is zinloos.
De lijnen zijn constant bezet. Dus bellen we
’s nachts.”
Jubileum
Extra zuur voor de Jonkers is dat 2020 juist
het jubileumjaar is waar ze het 100-jarig
bestaan met tal van activiteiten wilden opluisteren. Tot maart volgend jaar kunnen
ze nog feestelijkheden verschuiven omdat
dit officieel nog tot het feestjaar behoort.
Gelukkig staan er smakelijke alternatieven
klaar. “We hebben een hele nacht gewerkt aan een feestelijke Paasbrunch die
kan worden afgehaald. Daarbij spookten
vragen door ons hoofd als: Hoe houden
we de kwaliteit goed? Hoe gaan we het
11

Uw uitvaartverzorger voor De Laatste Eer in Nij Beets

Nijboer Uitvaartzorg
Uitvaartverzorging • Rouwcentrum • Rouwvervoer
Tillewei 11 A • 9289 HB Drogeham • Tel. 0512 - 33 14 20
info@nijboeruitvaartzorg.nl • www.nijboeruitvaartzorg.nl

Snel en scherp
printen

posters
flyers
dorpskranten
almanakken
scripties
drukwerk

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

of online: www.donkel-donkel.nl
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Feest in Pier’s Hiem?
kijk op onze website www.piershiem.nl

Afhaal service
in het weekend:
zie website

Brugt en Ineke Jonker
Domela Nieuwenhuisweg 114 Nij Beets
T: 0512 461900 - info@piershiem.nl - www.piershiem.nl
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inpakken? Wat voor prijs moeten we gaan
vragen? Hoe moeten gasten bestellen en
betalen? Hoe organiseren wij de afhaalprocedure? Wat is de regelgeving vanuit
het RIVM? Gemeente handhaaft streng op
het samenlevingsverbod, dus moeten we
alles correct organiseren. Op de website
www.piershiem.nl hebben mensen de
brunch kunnen bestellen daar kwam veel
respons op. Vanaf nu kunnen maaltijden
worden afgehaald op elke vrijdag, zaterdag
en zondag vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur. En
over nieuwe activiteiten komende zomer
wordt nog druk nagedacht.
“Wij wensen iedereen heel veel kracht toe
in deze bizarre periode, en hopen jullie
allemaal weer te mogen verwelkomen
in goede gezondheid,” zegt Ineke strijdbaar. “En we willen hiermee ook iedereen
danken voor het medeleven en de hartverwarmende reacties. Dit doet ons goed. Na
regen komt zonneschijn!”.

besloten ook de kerkdeuren te sluiten.” En
zo vervallen alle zondagsdiensten tot 1 juni.
Een hard gelag voor de vaste bezoekers.
Ook de Roemenië-werkvakantie van ruim
twintig jongeren uit de gemeente is afgelast. De jongeren zouden eind april de
handen uit de mouwen steken in een kindervakantiedorp boven Oradea. Hiervoor
hebben ze een jaar lang allerlei creatieve
acties bedacht: pepermunt-, speculaas- en
WC-papierverkoop en een succesvolle high
tea voor 60 personen. De autowasactie is
ook afgeblazen, net als de kledingbeurs
waaraan ze zouden meehelpen.
“Toch blijft de onderlinge verbondenheid,”
benadrukt Jaap. “Met Pasen houden we
een dienst die de mensen live via kerkomroep.nl kunnen meemaken. Het is niet
de feestelijke dienst die je met elkaar wil
beleven, met dopen erbij, maar dat is niet
anders.”
Voor actuele informatie over de kerkdiensten kunt u kijken op de website van de
doarpstsjerke www.doarpstsjerke.nl
Op de website van de kerk plaatst de
voorganger dagelijks overdenkingen. En
normaal gesproken bezoekt hij ook elke
dag een aantal mensen thuis. “Nu heb ik
vooral via de telefoon contact met mensen
die wat extra aandacht nodig hebben. En ik
hoop ook dat iedereen die mij nodig heeft,
mij weet te bereiken. Ik ben er voor alle inwoners. Gelukkig zie ik ook dat men in het
dorp naar mekaar omziet en helpt.”

Kerk: Houd moed!
“Op zich mogen we diensten organiseren
voor maximaal dertig mensen,” begint
dominee Jaap Vlasblom. “Maar uit solidariteit met alle andere initiatieven in het dorp
waar een streep door gezet is, hebben we
De Nijs Beetster 15 - 8

Wat kunnen mensen juist in deze tijd van
zorgen en verdriet aan troostende woorden hebben?
Jaap: “Dat we ons verbonden mogen weten
in de liefde van God. Jezus zegt verschil13

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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lende keren tegen mensen die hij tegenkomt in moeilijke omstandigheden: ‘Houd
moed!’ Dat wij steeds opnieuw een weg
vinden in wat er op onze weg komt. Een
weg naar de toekomst, zoals God die voor
ogen heeft met ons.”
Om zo’n stukje troost te bieden, luiden
voorlopig elke woensdagavond om 19.0019.15 uur de kerkklokken.

Het programma zoals was gepland na 1
juni voor It Damshûs ziet er als volgt uit:
• Verhalenvertellers 5 juni:
Ze komen er een gezellige zomeravond
van maken met veel mooie en
spannende verhalen.

•

•
•
Damshûs en Sudergemaal
De programmaboekjes en flyers van het
nieuwe seizoen zitten nog in de doos.
“Alle activiteiten tot 1 juni hebben we
geschrapt,” bekent Leentje van den Berg.
“Wel hebben we de nodige aanpassingen
in de programma’s gedaan en die gaan nu
er als volgt uitzien:
It Damshûs
• De Film van Jordan Maas “Leven in het
veen” wordt verschoven naar 2 oktober.
• Meindert Talma’s Domela Passie
proberen we te verschuiven naar een
nader vast te stellen datum.

•
•

De 4 mei herdenking komt te vervallen.
De Boartersdei wordt verschoven naar
22 augustus.

It Sudergemaal (mei/juni)
• De expositie van Jan Hazenberg met
als thema “Fries-Gronings Landschap
proberen we te verschuiven naar
volgend jaar.
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•
•

Turfvaartdagen Appelscha: 4, 5 en
6 juli. Met een vloot van oude historische schepen aan de wal bij It
Damshûs. Dit beloven bijzonder mooie
dagen te gaan worden.
Stoppeldei: 29 Augustus
Saxofoon kwartet Saks: 13 september
Klassieke muziek in het Houten Himeltsje.
Tjerk de Vries Lezing 22 oktober
Literatuur en Theologie.
Jan Pieter Visser Lezing 24 NovemberDe overval op de Blokhuispoort.

Het programma zoals was gepland na 1
juni voor It Sudergemaal ziet er als volgt
uit:
• Juli/Augustus Schilder Fransje Versloot.
Thema Verwonderd-Betoverd.

•

•

September Schilder Mello Sevinga.
Thema It frije fjild fan fûgels wyld en
fisk De Deelen.
Vaarprogramma voor de boten:
voor 1 juni wordt er niet gevaren.

Reguliere vaartochten en arrangementen
na 1 juni:
7 juni, 11 juli, 8 augustus
Damshûs/Piershiem arrangement
vertrek 13.00 uur Damshûs
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Transparant werken met goede samenwerking van
scholen en andere vormen van zorgverlening zijn
voor mij de sleutel tot succes bij het behandelen
van logopedische problemen van “jong en oud”.

OMFT (Logopedie & tandheelkunde) | Slikken
| Spraak | Adem | Stem | Taal | Auditieve
verwerking | Lees- & spellingsproblemen |
Dyslexie (Onderzoek & Behandeling)
Mw. J. Kuper-Gjaltema
Praktijkadres:
Bjirk 2A, 9245JD Nij Beets
Telefoonnummer: 06 42 119970

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

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

E: info@bouwdiensten.nl
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21 juni, 5 september
Kraanlannen/Polderhûs arrangement
vertrek 13.00 uur Damshûs
27 juni 			
Pier’s Hiem Turfkruiers arrangement
vertrek 11.00 uur Sudergemaal
19 juli
27 september Sudergemaal Piershiem vertrek arrangement 13.30 uur Sudergemaal
25 juli
Damshûs/Polderhûs arrangement vertrek
13.00 uur Damshûs
2 en 16 augustus 13 september
Damshûs/Sudergemaal
vertrek 13.30uur Damshûs
22 augustus 		
Sudergemaal/Kaasboerderij arrangement
vertrek 13.30 Sudergemaal

Van den Berg
Samen met man Sietse wordt ook druk
geanticipeerd in hun wooncentrum aan de
Swynswei.
“Het is rustig in de winkel.
Veel klanten die bellen voor klussen thuis
of hebben ondersteuning nodig bij verhuizingen. Soms zijn we ook in lege huizen
bezig. Dat kan prima. Verder proberen we
volgens de nieuwe richtlijnen te
zorgen voor een veilige winkelomgeving.
Er staat ontsmettingsmiddel bij de deur,
we houden ruimschoots afstand. En als we
meubels moeten bezorgen dan zetten we
ze achter huis neer. Wuiven even en dan
gaan we weer.”

30 augustus 		
Damshûs/Aquaduct arrangement
vertrek 13.30 uur Damshûs
19 september		
Ielrikkerij arrangement
vertrek 13.30 uur Sudergemaal
Voor meer informatie kijkt u op
www.damshus.nl.
“Zoals het zich nu laat aanzien, is iedereen
vanaf 1 juni weer van harte welkom en dan
hopen we met zijn allen de cultuurhonger
weer een beetje te kunnen stillen. Voor nu
wensen wij iedereen veel gezondheid toe, en
pas goed op uzelf.”
Namens het bestuur It Damshûs en It Sudergemaal, Leentje van den Berg
De Nijs Beetster 15 - 8

Logeerhuis Krollefier: ‘Zorg om onze kinderen en hun gezinnen’
“Een hele lastige keuze,” noemt Astrid
Nicolai van logeerhuis Krollefier de maatregel om de deuren tijdelijk te moeten
sluiten. Verspreid over de weekenden en
naschoolse opvang door de week vangen
Astrid en haar broer Martin in hun fraaie
boerderij aan de Jansenstichting 35 kinderen op. Kinderen met gedragsproblemen.
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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/ krigelnijbeets
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“We zijn gesloten omdat het voor ons niet
haalbaar is om binnen de gestelde voorschriften met deze groep kinderen ons
werk te doen,” vertelt Astrid. Ze heeft het
er zwaar mee. “Je weet dat je met deze
opvang de ouders kunt ontlasten zodat zij
ook met nieuwe energie er daarna weer
tegenaan kunnen. Nu is het dubbel pijnlijk: de ouders en hun kinderen zijn nu
op elkaar aangewezen.” Dat dat voor de
ouders ook niet makkelijk is, vernam Astrid
al meteen. “Deze week heb ik alle families
gebeld om te horen hoe het ging. Bij een
aantal gezinnen zijn duidelijk spanningen.
Eén moeder, waar we twee zorgkinderen
van opvangen, vertelde over de grote spanningen en stress nu de kinderen samen de
hele dag thuis zijn. “Ze zei: ‘Ik hou dit niet
heel lang meer vol.’ Dat soort situaties zijn
er nu.”
En dus zijn Astrid en Martin begonnen om
met deze kinderen toch één op één activiteiten te ondernemen. “Vanmiddag gaat
een collega een jongetje thuis ophalen en
dan gaan ze samen lekker vissen.
Even uit de thuissituatie.
De druk van de ketel.”

Boerehiem: Tijd voor klussen
Slechts twee van de 17 cliënten zijn nog
maar over op zorgboerderij ’t Boerehiem
aan de Kanaelwei- Súd.
“Het is leeg hier,” zegt Akkie Tolsma.
Over de twee cliënten die er nog wel zijn:
“Eén die vliegt anders bij de muren op. Hij
komt hier ’s morgens op de fiets. De ander
woont tijdelijk hier in een appartement
omdat zijn vrouw ziek is.” Goede redenen
De Nijs Beetster 15 - 8

dus. “Met de andere mensen hebben we
veel telefonisch contact.
Noem het ambulante hulp,” zegt Akkie.
Ook komt de nieuwsbrief wat vaker uit om
het contact warm te houden.
Dochter Lonneke die op het erf haar
kinderopvang Lyts Boerehiem runt, heeft
het drukker. “Zij vangt kinderen op van
ouders met vitale beroepen.
Soms heeft ze niks maar soms ook acht of
negen kinderen.”
Nu het op het erf wat rustiger is, neemt
Hans de gelegenheid te baat om flink te
klussen.
Als straks in het post-coronatijdperk de
cliënten weer welkom zijn, zullen ze een
nieuwe achteruitgang en kantoor aantreffen. En heeft Lyts Boerehiem er een gloednieuwe ruimte erbij voor buitenschoolse
opvang.

Dagwinkel: Bezorgservice gestart!
De Corona-situatie levert in vele opzichten
belemmering op voor het dagelijkse leven
zoals we dat kenden voordat het virus in
Nederland kwam. Ineens worden dingen
als persoonlijke hygiëne, afstand houden
van elkaar en geen handen meer geven,
zaken waar je extra rekening mee moet
houden.
19

Dorpsagenda

April

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

In verband met vakantie is de Huisartsenpraktijk ‘de Hoek’ gesloten van
maandag 4 t/m vrijdag 8 mei
Wij verzoeken u vriendelijk om uw medicijnen op tijd bij ons te bestellen
- vooral om onze collega’s te ontlasten tijdens de zeer drukke vakantieperiode.
- voor een optimale medicatie bewaking
Uitsluitend voor spoedeisende zaken overdag belt u de huisartsenpraktijk te
Beetsterzwaag, tel. 381301
Uitsluitend voor spoedeisende zaken na kantooruren en in het weekeinde is
de dokterswacht te bereiken via tel. 0900-112-7-112
Voor dringende vragen en herhaalmedicatie welke niet kunnen wachten tot ma. 11 mei
belt u de Fundatie via tel. 381301
Bestelde medicijnen kunt u daar 2 dagen later ophalen, bestel dus tijdig bij ons
Bij voorbaat dank,
team De Hoek

Kerkdiensten Doarpstsjerke
Voor actuele informatie over de
kerkdiensten kunt u kijken
op de website van de doarpstsjerke:
www.doarpstsjerke.nl
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Neemt u eens een
Sjoerd Fennema: “In
kijkje op: nijbeets.
de winkel hebben
lekkermakkelijk.nl,
we ook de nodige
hier kunt u gemakmaatregelen getrofkelijk alle artikefen.
len in uw digitale
Zo ziet u bij ons ook
winkelmand laden,
de zogenaamde
een bezorgmoment
‘spuugschermen’
kiezen en dan veren strepen op de
schijnt Sjoerd zelf bij
vloer om afstand tot
u aan de deur! Wist
elkaar te houden.
u dat u gewoon
De grootste run op
kunt pinnen aan de
wc-papier is inmiddeur?! Mocht u geen
dels geweest en de
Staat Sjoerd binnenkort zo bij u voor de deur?!
gebruik willen mavoorraden in de
ken van de bestelsite, dat is geen probleem,
winkel zijn weer gewoon op peil. We zien
u kunt ook gewoon een boodschappenlijst
ook dat de mensen in Nij Beets goed hun
mailen naar: lekkermakkelijkfennema@
best doen om de afstand tot elkaar te begmail.com.
waren. Onze complimenten daarvoor! We
zien dat veel Nij Beetsters boodschappen
Tot ziens in de Dagwinkel, wij staan
blijven komen halen in de eigen Dagwingewoon voor u klaar, al is het op 1,5 meter
kel. Sterker nog we mogen een aantal
extra klanten begroeten en dat waarderen van elkaar!”
we enorm. Omdat we een lange (ruime)
winkelvloer hebben, is het in de winkel
goed mogelijk om de 1,5 meter afstand tot
elkaar te bewaren. We vragen de klanten
wel zoveel mogelijk met de PIN te betalen
zodat er zo weinig mogelijk geld van hand
tot hand gaat.”
Bouwdiensten: anticiperen en aanpassen
De voorspellingen voor de bouw in deze
Bezorgservice
coronaperiode lijken niet gunstig. Maar
“We begrijpen dat er in deze tijd een
beroep wordt gedaan op de mantelzorgers Wietze van der Molen van Bouwdiensten
maakt zich vooralsnog geen zorgen. “Ondie voor vader en moeder, opa en oma de
danks dat Bouwdiensten een uitzendorgaboodschappen komen halen om er voor
nisatie is hebben wij een stabiele planning.
te zorgen dat de oudere doelgroep niet in
Medewerkers werken over het algemeen
contact komt met mogelijk besmette pervoor langere tijd bij een en dezelfde opsonen. Dit is vaak een bewerkelijk iets en
kost veel tijd. Wij bieden u de mogelijkheid drachtgever. Dit maakt dat er eveneens
een stabiele klantenkring is opgebouwd
om deze tijd te besparen. De Dagwinkel
en daardoor is er altijd nauw contact over
beschikt namelijk over een eigen bezorgwerkzaamheden en planning.”
service, compleet met bestelsite.
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Van Eedenstrjitte 7
9245 HL Nij Beets
T: (0512) 46 12 11
www.pedicurehendrika.nl
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Ondanks de coronacrisis kunnen de werkzaamheden van Wietze en zijn personeel,
met in achtneming van de voorzorgsmaatregelen, redelijk goed doorgaan.
Wel blijven de medewerkers die enige
symptomen van griep vertonen uit voorzorg verplicht thuis.
“De meeste timmermannen werken alleen
en kunnen op de werkplek de 1,5 meter
afstand nemen van de collega’s,” aldus de
ondernemer. Maar: “Timmerwerkzaamheden achter de voordeur liggen uiteraard
momenteel wel stil. Deze werkzaamheden,
voornamelijk in opdracht van woningbouwverenigingen, kunnen op dit moment niet worden uitgevoerd. Voor deze
medewerkers die hier voorlopig niet aan
het werk kunnen hebben wij elders in onze
klantenkring werk kunnen vinden.”
Een ander specialiteit van Bouwdiensten,
het metselen, gebeurt momenteel ook op
aangepaste wijze. “Uiteraard is er veel onrust over het samenwerken en het carpoolen. Enkelen hebben er voor gekozen om
voorlopig met eigen vervoer te gaan. Maar
metselaars staan niet meer naast elkaar
maar werken zover mogelijk uit elkaar, elk
aan een eigen muur.
Voor het schaften zijn op sommige bouwplaatsen extra schaftketen geplaatst of
gebeurt dit in shiften van maximaal 4
personen. Zodat ook tijdens de pauze de 1,5
meter afstand in acht kan worden genomen. Tevens hebben wij de medewerkers
voorzien van desinfectiemiddel en papieren handdoeken. Zodat extra hygiëne kan
worden toegepast op handen en materialen.”
Het kantoor is voorlopig wel gesloten voor
bezoekers. Slechts één persoon bewaakt
daar het fort. De dagelijkse werkzaamheden van Wietze bestaan normaal gesproken uit het bezoeken van medewerkers
De Nijs Beetster 15 - 8

en opdrachtgevers. Afspraken met overheidsinstanties en nieuwe medewerkers
en/of klanten. Omdat dit momenteel niet
mogelijk is werkt hij halve dagen op een
vaste bouwplaats als opperman.
En zo krijgt Bouwdiensten net als alle
andere organisaties op haar eigen wijze te
maken met deze crisis. “We proberen samen met onze medewerkers deze periode
zo goed mogelijk door te komen en blijven
bouwen aan de toekomst!”

Natural Massage Nij Beets: handen thuis
Voor masseuse Willeke Kramer is het
onbegonnen werk. Letterlijk.
Want hoe hou je anderhalve meter
afstand als je iemand een massage geeft?
“De corona-crisis komt hard aan,” bekent
Willeke. “Omdat Natural Massage Nij Beets
nog in de groei is en ik er nog niet van kan
leven, doe ik daarnaast ook nog werk als
beletteraar. En ik maak teksten en logo's
voor beurzen en evenementen. Maar ja, die
werden al in februari afgeblazen en zijn
voorlopig ook nog niet toegestaan. Kortom
al het werk ligt stil. Gelukkig kwam de
overheid met de regeling voor ZZP-ers, dat
was wel een opluchting!”
Maar stilzitten ligt niet in Willekes aard.
“In februari was ik al begonnen met de
verbouwing voor de nieuwe praktijkruimte. Daar kan ik nu zelf flink aan bijdragen.
Dat scheelt ook in de kosten. Hopelijk heb
ik na de zomer alles weer in beweging en
kan ik mijn klanten in de nieuwe praktijkruimte een massage geven.” Dat massages
23

‘Je luisterend oor was een verademing. De
ideeën die je ons aanreikte maakten een
prachtige eenheid van deze ceremonie….’

ritueelbegeleider bij afscheid
Ripen 11
9245 VG Nij Beets
Nederland

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

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

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

M: 06 130 74 789

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

Riperwei 56, 8406 AK TYNJE

Tramweg 19, 8456 HC De Knipe
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nu niet toegestaan zijn vind Willeke heel
jammer omdat dat juist nu voor verlichting kan zorgen. “Neem nu Zen-shiatsu
bijvoorbeeld,” legt ze uit. “Dat kan helpen
wanneer mensen heel gespannen of angstig zijn. En voor de vele mensen die thuis
werken en wellicht geen echt verantwoorde werkplek hebben thuis, waardoor ze
nek- en schouderklachten kunnen krijgen:
daar zou een stoelmassage veel verlichting
kunnen brengen. Die wordt bij bedrijven
gegeven, maar kan net zo goed bij thuiswerkers ingezet worden!”
Voor Beetsters die dit lezen kan dit een uitkomst zijn. “Ik kan gewoon met de speciale
massagestoel bij iemand langs komen voor
een massage van een half uurtje. Nu mag
het niet, maar zodra de regels iets worden
versoepeld zou dat thuiswerkers kunnen
helpen.
Ik vind het jammer dat ik mijn vaardigheden nu niet kan gebruiken, en hoop dat
het over een aantal weken weer mogelijk
is.”

Hendrika Pedicurepraktijk: ‘Zo onwerkelijk allemaal...’
Van een supervolle agenda naar een lege
agenda. Zo omschrijft pedicure Hendrika
Veenstra haar huidige ondernemerschap.
“In verband de regels van het RIVM ter
bestrijding van corona heb ik met pijn in
mijn hart ook mijn pedicurepraktijk gesloten tot in ieder geval 28 april.” En dat gaat
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haar aan het hart. “Ik weet dat dit voor de
vele voeten die ik nu niet mag behandelen
veel problemen gaat geven.” Gelukkig is de
telefoon gewillig. “U mag mij daarom ook
altijd bellen (461211) om advies te vragen,
zodat ik u misschien tips kan geven om de
problemen iets te verlichten.
Nu ik veel vrije tijd heb, heb ik inmiddels
mijn pedicure- praktijk al verhuisd naar de
Domela Nieuwenhuisweg 45.
En hopelijk mag ik u daar dan ook snel in
goede gezondheid ontvangen en daar uw
voeten weer de goede zorg geven die ze
verdienen.”
En tot slot zegt ze: “Ik wens iedereen in de
onzekere tijd heel veel sterkte en gezondheid toe!”

Openluchtzwembad De Blauwe Kamp
Voor het openluchtzwembad dat drijft op
vrijwilligers zijn slimme acties die geld
opleveren bijna van levensbelang. “Wij
vinden het jammer dat onze acties zoals
de jaarlijkse potgrondverkoop niet door
kon gaan,” vertelt Bindina Mulder. “Ook
de poiesz-actie is stopgezet waardoor
elke deelnemende vereniging nu een vast
bedrag krijgt uitgekeerd.” Over de verdere
verloop van het zwembadseizoen tast het
zwembadbestuur in het duister. Mulder:
“Wij hopen deze zomer wel weer open te
kunnen. Hou Facebook in de gaten want
op onze pagina melden we wanneer we
met de eventuele abonnementsverkoop
kunnen beginnen. Het is gewoon afwachten.”
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Zakelijk:
Oplossingen in
Personeelsbeleid en Verandering
Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching

Dierenartsenpraktijk Beetsterzwaag is een moderne
praktijk voor:

•Gezelschapsdieren

(inclusief diervoeding & voedingsadvies)

•Melkveehouderij
(inclusief begeleiding, voedingsadvies)

•Paarden
(inclusief vruchtbaarheidsbegeleiding)

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

•Landbouwhuisdieren
Molenlaan 8a Beetsterzwaag
WAAR IEDER DIER TELT!

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

0512-461868 / 06-28486017

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

Vergaderruimte
Flexwerkplekken
Exposities

T: 0512 46 22 05 E: info@aepos.nl
I: www.galerieaepos.nl
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Any Way Personenvervoer
“Als taxivervoerder, gespecialiseerd in
luchthavenvervoer voor zakelijke klanten,
reisbureaus en particulieren, komen wij
normaal op een gemiddelde dag zo’n zes
keer op Schiphol. Half februari begon dit
al wat af te nemen doordat de zakelijke
klanten Azië en vooral China gingen
mijden,” leidt André van der Drift zijn
verhaal in. Om vervolgens verder te gaan:
“Reisschema’s veranderden constant en
eind februari waren er de eerste verplaatsingen van reisdata naar een later tijdstip
in het jaar. Met de crisissituatie in Italië
werd het er al niet beter op. In de eerste
week van maart waren er bijna geen
nieuwe boekingen meer.”
Een pittige periode voor Any Way Personenvervoer. Want als reizen niet meer
mag, zijn er ook geen reizigers meer om te
vervoeren. André: “Vanaf begin maart zijn
we druk geweest om gestrande klanten
weer thuis te brengen. Een dankbare taak
gezien de omstandigheden waarin de
mensen terug moesten keren. Mensen
waren zo blij dat we klaar stonden op een
bijna leeg Schiphol om ze weer thuis te
brengen. Ook de verbazing bij de passagiers als ze hoorden hoe de situatie hier
in Nederland al was. Lege snelwegen, lege
straten, het “Sorry, ik geef u geen hand”
en de verbazing hierover in de ogen van
de reizigers, maar ook het met een zucht
uitspreken van “We zijn weer thuis” zal ik
niet gauw vergeten. Dat waren de laatste
ritten voordat we stil kwamen te staan.”
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Regeling
En hoe dan verder?
André: “Niemand weet wanneer dit achter
de rug is en als ondernemer weet je dat
je dit bij stilstand niet heel lang vol gaat
houden. De maatregelen van de regering
zijn mooi bedacht maar blijken niet
voor iedereen te gelden. De taxibranche,
uitgesloten van de tegemoetkoming van
4000 euro, is er één van. Voor ons is deze
regeling dus helaas niet weggelegd. Nóg
niet tenminste maar ik ga ervan uit dat dit
ook niet gaat gebeuren. Wij hebben geen
eigen bedrijfspand maar werken vanuit
ons woonhuis aan de Blauwe Kampwei 2.
Een eigen bedrijfspand is een harde eis
voor deze regeling. Aan de andere kant
denk ik dan “gelukkig hebben we geen bedrijfspand”, dan hebben we daar ook geen
kosten aan. Ik weet niet wat beter is, een
duur bedrijfspand of éénmalig 4000 euro.”
Oplossingen
Het wagenpark van Any Way mag dan
weliswaar stilstaan, ondernemer André is
druk bezig met het zoeken naar praktische
oplossingen. “En die zijn er! Dat is allemaal
niet gratis maar we zijn inmiddels wel zo
ver dat we goede afspraken hebben met
onze leveranciers. Een overbrugging van
een half jaar zou met de verdere afspraken
die we inmiddels bijna op de rit hebben
ook moeten lukken.
Alle oplossingen kosten echter wel geld
en dat moet later ook weer terugbetaald
worden. Ik denk dan ook dat de zwaarste
tijd voor de meeste ondernemers ná de
crisis zal zijn. Dan lopen de kosten alsnog
hoog op. Verstandig om daar nu al rekening mee te houden. Ik voorspel dan ook
hogere prijzen over de gehele breedte over
alle branches.”
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Stilzitten
Creatief blijft André gelukkig wel.
Zo heeft hij ook het plan opgevat om voor
alle ziekenhuizen en medische instellingen
zijn diensten aan te bieden in het vervoer
van benodigdheden tussen deze instellingen. Een boodschappenservice onder de
WMO vervoer regeling. “Ook kunnen we
een rol spelen als bezorger/koerier voor
kleine bedrijven in de regio die het daar
erg druk mee hebben momenteel.
We steken graag een helpende hand toe.
Wellicht kent u nog ook iemand die hulp
zou kunnen gebruiken in vervoer.
Wij horen de goede ideeën graag van u,
want één ding is zeker, stilzitten is niet
ons ding! We steken graag een helpende
hand toe. We wensen iedereen in ons dorp
het allerbeste in deze rare, spannende en
onzekere tijd.
Samen komen we er vast en zeker
doorheen! Samen staan we sterk!”

de regering besluit om de horeca per direct
te sluiten.
We missen het contact met onze gasten,
de afwisseling, de gesprekken, het er even
kunnen zijn voor hen. Het doet ons goed
dat er zo nu en dan een belletje komt, hoe
gaat het met jullie, een zwaaimoment of
even een gesprek op gepaste afstand.
Het is duidelijk dat het contact nog wel een
fikse tijd op deze manier zal moeten gaan,
we hebben vanuit de regering verlenging
gekregen. De klussen die we altijd tussen
de bedrijven door deden hebben we nu
ruim de tijd voor.
We hopen dat ieder gezond mag blijven en
als alles straks weer een beetje achter de
rug is weer te ontmoeten.
De theetuin is gesloten maar gebak op
bestelling is altijd mogelijk en dit kan thuis
worden bezorgd.
We wensen ieder veel sterkte in deze
vreemde tijd,
Siepie en Franke

Theetuin

Halte Leppedijk tijdens Coronatijd
Het is zaterdag 14 maart een mooie dag.
Na het koude voorjaar komen onze gasten weer aan. Wandelaars van het Groot
Frieslandpad en veel van onze vaste gasten.
Vanuit Brabant horen we verontrustende
berichten: het virus Covid-19 houdt Nederland in zijn greep.
Met een ongerust gevoel zitten we rond
de tafel en ’s avonds hakken wij de knoop
door, we gaan de theetuin sluiten. Ons gevoel blijkt zondags te worden bevestigd als
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Hier volgt informatie over het coronavirus.
Het nieuwe coronavirus kan longontsteking geven.
Coronavirussen bestaan al veel langer. Er
zijn verschillende soorten.
Meestal zorgen deze virussen alleen voor
klachten die niet zo erg zijn, zoals verkoudheid.
De Nijs Beetster 15 - 8

Het nieuwe coronavirus kan ergere
klachten geven. Waarschijnlijk is dat omdat niemand nog weerstand tegen dit
virus heeft.
Heeft u koorts boven de 38 graden en
luchtwegklachten dan bent u mogelijk
besmet. In dat geval komt u niet naar de
praktijk, maar neemt u telefonisch contact
met ons op. De meeste mensen krijgen
weinig klachten. Ze zijn ook in een paar dagen weer beter. Soms kan het virus zorgen
voor ernstige longontsteking. Dan duurt
het langer om te genezen: soms wel een
paar weken. Mensen die een longontsteking hebben, zijn vaak erg ziek. Ze hebben
vaak koorts EN ademen moeilijk (bijvoorbeeld bij het lopen).
Het coronavirus wordt overgedragen van
mens tot mens, vooral door hoesten, maar
ook via de handen. Meer informatie over
coronavirus vindt u op thuisarts.nl of RIVM.
nl of bel het landelijk informatienummer
0800 1351.
Adviezen
Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten:
verkoudheid,
niezen,
hoesten,
keelpijn,
moeilijk ademen,
koorts (boven 38 graden).
Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.
U hoeft de huisarts niet te bellen.
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Bel wel direct de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze punten voor u
klopt:
• U wordt in een paar dagen steeds
zieker
• U ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
• U raakt steeds meer in de war
• U heeft meer dan 3 dagen koorts
• U bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN
u krijgt koorts
Ga NIET naar de huisarts toe.
Voor kinderen zijn de adviezen
hetzelfde als voor volwassenen.
Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:
• Was uw handen vaak met zeep.
• Nies en hoest in uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi
die direct weg.
• Geef anderen geen hand.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
De impact van het coronavirus op
Nederlanders wordt steeds groter.
Heb je een luisterend oor, advies of extra
hulp nodig omdat je in quarantaine of
thuisisolatie zit? Dan kun je contact
opnemen met de Rode Kruis Hulplijn
(070-4455 888)
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Gedachtenspinsels

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

@kke Postma-van Dijk 3 april 2020
De koekoek:
Als ik in de verte
de koekoek hoor,
dan denk ik
aan mijn ouderlijk huis
waar de koekoeksklok
de uren, dagen, weken,
maanden en jaren
wegtikte
van mijn jeugd.
Als ik in de verte
de koekoek hoor,
dan voelt dat veilig
en vertrouwd.
Dan word ik
weer even kind
en ga ik tellen………………

OPROEP
el
Voor mensen die momente
eite
niet van huis kunnen of mo
wil
en,
kok
te
hebben om zelf eten
alJosephine graag eens een ma
ust
tijd klaar maken. Bel haar ger
op: 06-33 26 53 75.

~Kliuwend Omheech 75 jaar~
Noteer alvast in de agenda!
Programma overzicht van 2020

Door het coronavirus kunnen een aantal
activiteiten niet plaats vinden op de
genoemde data
~ Schijt je rijk ~
18 april 15.30 uur bij fam. R.v.Linde
Prikkewei 42
(meer informatie is te vinden op
de posters en op facebook)
Er zal een nieuwe datum komen.
Waarschijnlijk in september.
Info volgt
***
~ één akter in samenwerking met
Piershiem ~
5 juni 2020 bij Piershiem DN-wei 114
Ook deze gaat niet door. Hier zal ook een
nieuwe datum voor gezocht worden.
Info volgt
***
~ feestavond voor leden en donateurs ~
26 september 20.00 uur in ’t Trefpunt
(doarpsstrjitte 9)
Zin in een feestje maar nog geen donateur,
geen probleem!
26 september, voor aanvang van het feest,
kunt u nog donateur worden
en naar de gratis feestavond van Kliuwend
Omheech
***
~ Winter wandel tocht ~
24 oktober Kliuwend nei Shakespiershiem
(informatie volgt)
Oant sjen by ien fan ús aktiviteiten,
bestjoer Kliuwend Omheech
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Wat doen de scholen?
met de weektaak. Zo probeert eenieder er
het beste van te maken.”

Thuisonderwijs
“De eerste week hebben we de kinderen
huiswerk mee gegeven en mochten ze hun
boeken op komen halen,” vertelt directeur
Marko Ekas. Daarna is de school vlot overgeschakeld op onderwijs op afstand. “Voor de
groepen 5 tot en met 8 gebruiken we Google
Meet en Google Classroom. De onderbouw
heeft individueel contact met de leerkracht
via Google Meet.”
Ouders
De leerkrachten werken zelf ook vanuit huis
maar om de dag is er iemand van het team
aanwezig op school. “Kinderen kunnen dan
boeken komen ophalen of nieuwe schriften
en ouders kunnen chromebooks ophalen
want daar hebben we er ook een aantal
van,” legt Ekas uit. Nu maar hopen dat de
‘schade’ beperkt blijft. Ekas: “We hopen het.
Dit is wat we kunnen doen. Het komt ook
veel op de schouders van de ouders neer.
De thuissituatie moet het ook aan kunnen.
Als beide ouders werken is het lastig want
kinderen hebben ook begeleiding nodig.”
Foto’s
“Om de fysieke afstand toch enigszins denkbeeldig wat te verkleinen, hebben wij ouders
gevraagd om wat foto’s op te sturen van het
thuisonderwijs. Hieruit blijkt dat aan het
thuisonderwijs op diverse manieren vorm
wordt gegeven. De een doet aan ervaringsgericht onderwijs in de tuin en de ander
werkt bij vader aan boord. Vader achter het
stuur van een groot vrachtschip en de kinderen naast hem in de stuurhut druk bezig
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Schoolreisjes
De kinderen van de Jasker blijven dit jaar
in ieder geval verstoken van de Himelwike,
het schoolvoetbaltoernooi, verkeersexamen, schoolreisjes en de theatervoorstelling
voor de groepen 3, 4, en 5. Lichtpuntje is het
schoolreisje van de bovenbouw. Die viel aan
het begin van het schoolseizoen in augustus. “Die hebben zij dus alvast in de pocket,”
klinkt het opgelucht bij Ekas. De directeur
zal de ouders met een wekelijkse nieuwsbrief van het verdere reilen en zeilen op de
hoogte houden.
“Vanuit uit mijn werkplek in 058 wens ik
namens het team van De Jasker, iedereen
heel veel gezondheid toe,” besluit Marko
Ekas zijn bericht.

“We beleven bijzondere dagen. Wekenlang
zijn de scholen door de overheid gesloten om
te voorkomen dat een gevaarlijk virus zich
snel over de bevolking verspreidt. Kinderen
zitten thuis en leerkrachten proberen hun op
afstand les te geven. Ook op de Arke speelt
dit. De eerste week was het vooral uitzoeken
en verkennen van mogelijkheden.
Intussen hebben we er met elkaar wat structuur in kunnen brengen. We werken met een
speciaal app-programma, PARRO. Daarmee
kunnen we alle ouders en leerlingen
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bereiken. Verder wordt er gewerkt met Skype
en WhatsApp.
Alle kinderen krijgen hun opdrachten digitaal door. Ze hebben veel van de schoolmaterialen nu thuis. De leerkrachten streven er
naar om naast de uitleg van de lessen ook
minimaal één keer in de week even een persoonlijk contact met elk kind te hebben.
Digitaal
Op school werken we in de groepen 5-8 met
de digitale methoden via Snappet. Dit kan
nu heel makkelijk ook thuis worden ingezet.
Dat is een groot voordeel. Snappet heeft als
optie dat er extra uitleg wordt gegeven en
er zit een chatmogelijkheid in. Leerkrachten
kunnen de vorderingen van de kinderen volgen. In deze tijd komt dat digitale werken extra goed tot z’n recht. Door alle beschikbare
chromebooks (een soort laptop) uit te lenen,
lukt het om alle kinderen digitaal te laten
werken. Het `thuisleren’ is voor veel gezinnen
een hele uitdaging. Daarom ook vanaf hier
onze grote waardering voor de inzet van alle
ouders en verzorgers!
Afgelast
Alle bijzondere schoolactiviteiten liggen ook
stil, het voetbaltoernooi, het verkeersexamen, de koningsspelen, de voorbereiding
voor de musical, mogelijk de schoolreisjes,
etc. Ook de eindtoets voor groep 8 gaat dit
jaar niet door. Nu is niet iedereen daar heel
rouwig om trouwens. Helaas kan ook het
jubileumfeest van de Arke niet doorgaan.
Anderhalf jaar werkte een jubileumcommissie hard aan een groots jubileumfeest
om het 100-jarig bestaan van het christelijk
basisonderwijs in Nij Beets te vieren. Met
een reünie, een jubileumboek, een fotoexpositie en een documentaire vol uniek
beeldmateriaal zou het weekend van 15,16,
en 17 mei een onvergetelijke worden. Dat is
ook zo, alleen niet zoals iedereen het hoopte.
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Het feest wordt nu veiligheidshalve doorgeschoven naar volgend voorjaar. Het jubileumboek ligt al bij de drukker. Reüniegangers
die deze besteld hebben, krijgen het boek
alvast thuisbezorgd. Zo wordt de periode van
thuisisolatie in ieder geval nog wat draaglijk
gemaakt.
Inspectie
In de afgelopen periode heeft de Arke inspectiebezoek gehad. Dat werd wel weer tijd,
want de laatste keer was in 2012. Op zich een
goed teken, want anders waren ze van de inspectie wel eerder langs gekomen natuurlijk.
Zo’n bezoek geeft altijd de nodige spanning.
We zijn heel tevreden met de beoordeling
die we kregen. Op alle onderdelen krijgen we
een voldoende beoordeling en onze kwaliteitszorg is goed. We zijn er blij mee. Het is
voor het team ook een mooie opsteker.
Groei
Vanwege groei van het aantal kleuters is
besloten om vanaf 1 februari met twee
kleutergroepen te gaan werken. Het betekende allereerst dat er een nieuwe collega
bij is gekomen. We mochten juf Benita van
der Veer verwelkomen, voor Nij Beets geen
onbekende. Daarnaast hebben we het lokaal
naast het bestaande kleuterlokaal helemaal
nieuw ingericht. Tussen beide ruimtes zitten
schuifdeuren. Die staan het grootste deel
van de dag open, zodat de kleuters uit beide
groepen wel contact met elkaar hebben en
de collega’s ook optimaal kunnen samenwerken. Het bevalt uitstekend.
Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een
keer kijken (…als we weer open zijn…)
Tot slot wensen we ieder gezondheid!
Willem Jongsma, directeur De Arke
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Gezien in Nij Beets

Nij Beets aan het meer?
De vakkundig geparkeerde boten aan de Van Eedenstrjitte doen het wel even vermoeden.
								(foto: Bart Ledegang)

Nieuwe rubriek
Een dorpskrant die huis aan huis verspreid wordt. Dat
leent zich uiteraard ook prima als medium om spullen aan de man te brengen zoals de lekkere groenten
uit eigen tuin of opgeknapte tweedehands fietsen. Of
juist om een oproep te plaatsen voor die bijzondere
postzegels die je spaart of om games voor je Playstation te ruilen.
Dus: klim de zolder op, stof je spullen af, was je tuingroente en stuur je oproep voorzien van naam, email
of telefoonnummer, je aangeboden of gezochte waar,
vraagprijs (met foto mag) naar de redactie:
tinedekleine@gmail.com

Gezien in Nij Beets
Yep. Daar is er weer één...
(foto Bart Ledegang)
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’t Boerehiem

Lyts Boerehiem

Vakantieappartementen
Zorgboerderij

Kinderopvang/buitenschoolse opvang/
peutergroep

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

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

Kanaalweisud 12 (12a), 9245 HD Nij Beets

“Ouder worden hoeft geen zorg te zijn”
Wonen

Zorghotel

Dagverzorging

Maaltijdvoorziening

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

BOORNBERGUM
Westerbuorren 1 | Tel. 0512 - 28 32 91

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

Wilt u meer weten?

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

www.medifitweb.nl | info@medifitweb.nl

Boarnsterhim State | Wjitteringswei 67 | 8495 JM | Aldeboarn
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Blue Boys
Door Fokke Veenstra.

NIPTE OVERWINNING VAN BLUE BOYS IN
STREEKDERBY OP TIJNJE.
Nij Beets: 8-3-2020.
Door Fokke Veenstra.
Na een lange reeks afgelastingen in de
natte maand februari trad Blue Boys na
de laatste verloren uitwedstrijd tegen
de Lemmer weer in het strijdperk tegen
Tijnje. In het vorige treffen tegen onze
buren was Blue Boys oppermachtig. Ze
verdienden toen de overwinning, maar in
de allerlaatste minuut ging Tijnje er met
de volle overwinning vandoor. Dat zat ons
nog behoorlijk dwars! Blue Boys startte
vandaag aanvallend, maar tijdens een
gevaarlijke aanval van de Tijnsters werd
er een overtreding gemaakt binnen of
buiten het strafschopgebied. Een discussie van welles en nietes. Een VAR-moment?
De scheidsrechter gaf geen strafschop.
Even later scoorde Tijnje een doelpunt. De
leidsman had buitenspel geconstateerd.
Welles, nietes? Het tweede VAR-moment.
De groenhemden raakten door deze beslissingen behoorlijk gefrustreerd. Door een
gebrek aan wedstrijdritme groeiden beide
ploegen voor de rust nimmer in de wedstrijd. Tijnje speelde voor de wind, maar
wist hiervan niet te profteren. Op slag van
rust had de thuisploeg de openingstreffer
kunnen scoren. Blue Boys verscheen toen
gevaarlijk voor het Tijnjedoel. Een schot
werd nog net van de doellijn gehaald. De
rebound werd door Rutger Lageveen keihard tegen de doelpaal geknald.
In de rust werden Rutger Lageveen en Jesse
Machiela vervangen door Mats Wouters en
Jelle v.d. Leeuw. Blue Boys speelde nu voor
de wind.
Meteen vanaf het begin van de tweede
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helft scoorde Sander Hoekstra verrassend de openingstreffer. De keeper en de
verdediging van de Tijnje waren kansloos,
1-0. Onze vroegere goaltjesdief is het
scoren nog steeds niet verleerd en komt in
aanmerking voor zijn tiende ster (10x25) bij
de website van Voetbal Nederland.nl. De
blauwhemden konden hierna de geringe
voorsprong niet verder uitbouwen. De
groenhemden gingen op jacht naar de
gelijkmaker, maar dit lukte niet. Blue Boys
verscheen af en toe wel voor het vijandelijke doel, maar was niet zuiver in de
afwerking. Youngster Mart Wouda moest
de geblesseerde Bart Jonckers vervangen.
Mart was een zeer lastige stoorzender voor
zijn tegenstander. Lars v.d. Wolf en Norwin
Piet testten een paar keer de goalie van
de Tijnsters. Tot de laatste minuut bleef
het spannend, want Tijnje streed voor een
gelijkspel. Dit lukte niet meer en ze keerden dan ook gefrustreerd en zwaar teleurgesteld huiswaarts. De punten bleven deze
keer op sportpark de Blauwe Kamp.

De voetbalcompetitie (amateur en betaald)
is nu stilgelegd door het zeer agressieve
coronavirus. Door zeer strenge maatregels
(1,5 m afstand houden) ligt het openbare
leven nu volledig plat. Het is doodstil in de
sportkantine en op sportpark De Blauwe
Kamp.
Vermoedelijk zal de voetbalcompetitie
2019/2020 niet worden hervat??
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'Der is neat mis mei myn hannen'

Roel Lageveen als vrijwillige machinist op z'n geboorteplek
door: Hester Dijkstra

We zitten in De Barte, het kleine gebouwtje tussen de Schouwstra Slûs en het Sudergemaal
en we kijken naar de plek waar Roel Lageveen 69 jaar geleden is opgegroeid. In wat eerder
een boerderij/annex schipperswinkel was bij de brug waar het Polderhoofdkanaal de Nieuwe Vaart bereikt. Roel begon z'n loopbaan als scheepswerktuigkundige (machinist) op de
grote vaart en is nu al een jaar of vijf weer machinist. Als vrijwilliger bij het Sudergemaal.

De fascinatie voor
water ontstond
bij Roel in zijn
jonge jaren door
het vele varen,
vissen, zwemmen
en spelen. Er was
altijd water in de
buurt en het was
altijd in beweging.
'Wat mochten wy
graach mei wetter
boartsje', zegt Roel
daar nu nog over. Al vroeg kwam daar de
interesse voor techniek bij en Roel weet
zeker, dat Klaas Schouwstra, de machinist
die destijds tegenover het gemaal woonde,
daaraan heeft bijgedragen. Klaas was
een strenge machinist en hij bewaakte z'n
paradepaardje als was het z'n eigen, maar
voor de jongens stond de deur van het
gemaal open en z'n vrouw mocht er de was
drogen. 'It gemaal wie syn heilichdom, mar
wy mochten der wol yn. It wie der sa skjin
as de brân, sûkerskjin! Klaas die syn bûtenklompen by de doar út en syn gemaalklompen oan. Wy lieten ús klompen bûten stean
en moasten op sokken it gemaal yn', vertelt
Roel. En als de jongens in de buurt van het
Zilverkanaal stiekem een schuif open trokken zodat het water dan met geweld naar
beneden stortte, legde Klaas, weliswaar na
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foto: Wobbe de Vries

een fikse uitbrander, geduldig uit
hoe ze de schuif
van de sluis weer
dicht konden
krijgen: wachten
tot het water aan
beide zijden van
de schuif even
hoog stond.... Dat
vergeet Roel nooit
meer!

Brij
Als we ons gesprek met Roel hebben (nog
voor de virusuitbraak), staat, na dagenlange regenbuien, overal het water hoog, erg
hoog. Bij het Sudergemaal reikt het bijna
tot aan de steiger. Dat is zo bijzonder dat
Roel er een foto van maakt. Toch blijven,
voor een goedwillende leek, de waterhoogtes, de diverse gemalen, de verschillende
schuiven, de bovengrondse en ondergrondse afwatering in de poldergebieden rond
Nij Beets een ondoorzichtige brij. Totdat
Roel uitlegt dat het Friese boezempeil 52
cm. onder NAP ligt, het Polderhoofdkanaal op -90 cm. wordt gehouden en Klaas
Schouwstra destijds wel een uur moest
malen voordat de Veenhoop er iets van
merkte. Roel heeft zich terdege verdiept in
de geschiedenis van het waterbeheer en
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van het Sudergemaal, dat als een van de
eerste elektrische gemalen in 1924 werd
gebouwd. Hij heeft ervaren dat veel mensen niet weten wat het verschil is tussen
ondergrondse en bovengrondse afwatering. Dan legt hij uit dat de turf het verschil
maakt. Bovengrondse afwatering geldt
immers voor nog niet verveende gebieden,
ondergrondse voor de terreinen waar de
turf al verdwenen is.
Feest
Roel Lageveen maakt al bijna 25 jaar
gebruik van een rolstoel omdat hij bij een
ongeluk met een mobiele kraan een lage
partiële dwarslaesie opliep. Hij had al een
aantal jaren als scheepswerktuigkundige
op de grote vaart gewerkt toen hij eind
jaren '70 z'n werkzame leven voortzette
aan de vaste wal.
Roel werd kraanmachinist bij z'n neven van
Loonbedrijf Lageveen.
Op 9 augustus 1995, een datum die hij
nooit weer vergeet, werkte hij op de Lauswolt-golfbaan in Beetsterzwaag toen de
mobiele kraan omviel en het gevaarte Roel
een gemankeerde toekomst bezorgde. 'Yn
it begjin ha'k nachts wolris lein te janken,
mar dat feroaret de sitewaasje net.
Ik ha gelokkich in positive ynstelling, dat hat my holpen,
want ik kin ommers noch in
soad'. Negen maanden revalidatie in Beatrixoord (Haren)
volgden: 'Wat ha wy dêr mei
syn allen in feest fan makke,
hoe swier at it soms ek wie!'
Z'n vooruitzichten leken
niet geweldig, maar gelukkig kwamen enkele functies
gedeeltelijk terug. Daarnaast
kon Roel er computerlessen
volgen en binnen een week
na zijn thuiskomst bracht hij
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die in praktijk als vrijwilliger in het Drachtster AZC. 'Der skeelt my ommers neat oan'e
hannen.....'

Baan
Dat werd ook opgemerkt in verpleeghuis
Bertilla, waar ze iemand nodig hadden
voor het onderhoud van de rolstoelen en
aanverwante hulpmiddelen. Vijftien jaar
lang werd het zijn reguliere baan die hij
met hart en ziel, met aanstekelijke positiviteit en met vaardige handen uitvoerde.
Zijn werkterrein breidde zich uit naar alle
omliggende zorgcentra; Roel had het naar
de zin en genoot van de dankbare reacties van oudere bewoners. Totdat onder
een nieuwe directie het onderhoud werd
uitbesteed aan Vitalis. 'Ik hie it wol oan
myn tachtigste ta dwaan wollen, want ik
koe it ommers mei myn hannen dwaan.
En elke dei kaam ik mei moaie ferhalen
thús'. Hij werd nog een halfjaar uitgeleend
aan Vitalis – 'dy namme bestiet al lang net
mear' – en toen kwam er een eind aan z'n
dagelijkse taak.
Machinist
'Tink der mar es oer nei, do moast dy net

foto: Wobbe de Vries
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ferfele'. Zo werd Roel een jaar of vijf geleden een gewaardeerd vrijwilliger bij het
Sudergemaal. Zo haalt hij nu zelf potentiële collega's binnen om het technisch team
van het historische gemaal op peil te houden. Samen met Willem Sissingh (Tijnje)
en Bouke de Jong (Nij Beets) begint Roel op
maandagochtend met een kop koffie in It
Damshûs om vervolgens naar De Barte of
het gemaal te verhuizen voor de winterse
onderhoudsklussen. 'Meiinoar betinke wy
wat der barre moat'. Ze hebben de verlichting van het gebouw aangepakt en met
LED lampen het gebruik teruggebracht van
3000 naar 200 watt. Het buiswerk krijgt
een goede beurt en technische problemen
met een van de pompen worden opgelost.
'Wy ha in kundige ploech minsken', stelt
Roel tevreden vast. Naast de genoemde
collega's zijn dat: Gerhardus de Haan,
Nynke van der Heide, Ruurd Polet, Tineke
Bok, Franke Kooijker, Sietse Bouma,Willem
de Vries, Klaas van Zwol, Hidde Osinga
en Ruurd van der Wal. 'Elk hat syn eigen
ynbring en bijdrage. Sa kin ik wer in bytsje
masjinist wêze en boartsje ik wer mei wetter'.
Na het 'noflik petear' rolt Roel vlot naar z'n
auto, zwaait zelf z'n rolstoel naar binnen
en rijdt terug naar
Drachten. Zelfstandig, want 'ik jou net
gau wat út hannen. Dêr kin myn frou fan
meiprate'.....

Klaverjassen
Ook deze keer was de opkomst van de
klaverjasavond weer prima. 27 personen
waren op de avond van 14 maart naar de
kantine gegaan om te klaverjassen en na
een telefoontje waren er 7 tafeltjes bezet.
Zoals altijd was de sfeer gezellig en net
voor middernacht waren de 3 spelrondes
weer gespeeld.
Na de telling bleek dat 7 mensen een score
van boven de 5000 punten hadden.		
1. Sietze Wagenaar
5.439 punten
2 Arie de Haan
5.394 punten
3. Wieger Tolsma
5.266 punten		
4. Leon v Kesteren
5.178 punten
5. Klaas Wiersma
5.120 punten		
6. Heine Tolsma
5.084 punten
7 Frans vd Molen
5.061 punten		
De Poedelprijs ging deze keer naar Sietze
van Houten met 3.975 punten
De stand na 7 gespeelde wedstrijden waarvan de hoogste 5 wedstrijden meetellen, is
als volgt:
1. Sieb de Haan
2. Wieger Tolsma
3. Oene vd Molen
4. Heine Tolsma
5. Lammert vd. Velde

26.221 punten
25.810 punten
25.664 punten
25.422 punten
25.147 punten

Voor de volgende klaverjasavond wordt
nog een bericht verspreid i.v.m. het
coronavirus.
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Boartersdei verplaatst:
vrijwilligers blijven meedoen?

Gezien in Nij Beets

Beste vrijwilligers,
Zoals iedereen inmiddels weet, komt
de Boartersdei op zaterdag 9 mei a.s. te
vervallen. Het evenement wordt verplaatst
naar het eind van de zomervakantie,
namelijk op zaterdag 22 augustus. Graag
doen wij weer een beroep op alle gevraagde vrijwilligers om ons op die zaterdag te
komen helpen. Mocht je dan beslist niet
kunnen, dan graag een belletje naar onderstaand commissielid.
Natuurlijk zijn vrijwilligers die op zaterdag
9 mei niet konden van harte welkom om
zich voor deze nieuwe dag (22 augustus)
aan te melden om een handje te helpen.
Let op! De tijden van de Boartersdei zijn
nu van 12.00 tot 17.00 uur. Dus geen lunch
maar een gezellige nazit.
Mochten er toch nog vragen zijn dan hoor
ik deze graag.

(foto: Bart Ledegang)

“Ik kan je helpen” is een initiatief van
#samensterktegencorona.
Mensen die vitaal zijn laten door een
poster op het raam merken dat hij of zij
graag helpt als dat door de corona-beperkingen bij de ander even niet kan.
Dit zijn vooral ouderen of mensen met een
beperking. Ook in Nij Beets hangen ze.

Namens de commissie van de Boartersdei.
Ans Feenstra
Prikkewei 15-B
06-23963345

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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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.
BREIEN
Zeer bedreven waren wij ook in het breien
van sokken en kousen, zowel de jongens
als de meisjes. Vroeger droegen wij altijd
lange kousen met daarover heen sokken.
Dat was met het dagelijks dragen van
klompen ook wel nodig. Moeder kon het
breien van sokken en kousen voor meer
dan tien mensen natuurlijk niet bijhouden.
Gelukkig kon vader ook goed breien en de
meeste mannen konden dat in die tijd.
Elke zondagmorgen trok je een paar schone
sokken en kousen aan. Eén zomer was de
wol van de schapen niet verkocht. Mijn
moeder bezat een spinnenwiel, waarop ze
in de winter zat te spinnen. Vader kaarde
eerst de wol.
Als een deel tot van de wol tot garen was
gesponnen en op de hispel tot kluwen was
verwerkt, bracht de vrachtrijder het naar
Gorredijk. Een week later nam hij de zwart
geverfde kluwen weer mee terug.
Mijn vader kon vroeger geen schapen
kopen, maar had een paar schapen “om het
half gewin”. Een ander persoon was dan de
eigenaar. De helft van de opbrengst van de
wol en van de verkoop van de lammeren
was voor die eigenaar. De schapenmelk
gebruikten wij in ons gezin.
De prijs van een schaap bedroeg toen ƒ
15,00 of ƒ 18,00; de wol brachten plm. ƒ 2,50
en de lammeren ƒ 5,00.
Later hadden wij zelf schapen.
WATEROVERLAST
In de wintermaanden, als de zonsondergang was voltrokken, zaten we meestal een
40

uurtje te skimerjen (schemeren/SKIMERJOUN). Mijn ouders vonden dat altijd heel
gezellig.
Zij vertelden dan verhalen over vroeger.
Wij waren na afloop van die vertelling dan
altijd blij, dat we die slechte tijden niet
hadden meegemaakt.
Vóór 1894 was het veendistrict in Opsterland en Smallingerland nog niet ingepolderd (geen polderdijken). ’s Winters had
men nog vaak te maken met hoog water.
In het najaar moest de turf dan ook van
het land worden gehaald en werd in zgn.
hoopsteden op een hoger gedeelte worden geplaatst. In ons dorp was dat langs
het Polderhoofdkanaal, waar nu het fraaie
betonpad met het Bjinstap is. De naam De
Veenhoop is hiervan afgeleid.
Uit voorzorg werd ’s avonds de schouw in
de herfst en winter al vastgebonden aan
de deurklink. Heel vaak moesten de ouders van Gauke Mast, de schrijver van dit
dagboek, ’s nachts vluchten voor het water.
Het land stond dan ongeveer 40 á 50 cm
onder water. Heel oude woninkjes stonden
hier en daar in Beets dan op verhoginkjes
(woonsteden).
De meeste huizen oude huizen stonden
gewoon op het maaiveld.
Soms steeg het water zo hoog, dat de vloer
onderliep. De geit of het schaap werden
op de zolder gebracht. De oom van Gauke
zette de geit op de tafel of legde hem in de
bedstede.
Tijdens de schemeruurtjes werden dit
soort verhalen verteld, waar zij ademloos
naar konden luisteren.
De Nijs Beetster 15 - 8

Gezien in Nij Beets

Ook bij de Dagwinkel zijn de
maatregelen aangescherpt...

						
		
(foto Bart Ledegang)
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Het laatste woord
Ingehaald door de tijd
Soms gebeurt het inderdaad, dat je wordt
ingehaald door de tijd. Zo kijk ik ook naar mijn
bijdrage in de vorige Nijs Beetster.
Op het moment van schrijven kon ik niet
inschatten dat de ontwikkelingen rond het
coronavirus zo snel zouden gaan. Uiteraard
was de oproep tot verstandig handelen niet
verkeerd, maar inmiddels leven we onder veel
striktere regels.
Wie had een paar weken geleden kunnen denken dat alle bijeenkomsten van meer dan drie
mensen verboden zouden worden, dat
onderwijs alleen via de computer gegeven
wordt, trainingen en competities stilgelegd,
verzorgings- en verpleeghuizen op slot zouden
gaan en op zondag de deuren van de kerk
gesloten zouden blijven.
Ongekende maatregelen, die ongelooflijk veel
invloed hebben op ons dagelijks leven. Het
leven is totaal ontregeld, omdat we niet kunnen en mogen doen wat we gewend zijn. Soms
zal het wennen zijn, maar er zijn ook dingen
die pijn doen en blijven doen. Vooral als we
mensen noodgedwongen op afstand moeten
houden en er niet naartoe mogen.

Wat nu?
Per persoon zal dat groot verschil maken. De
één probeert er rustig onder te blijven en het
hoofd koel te houden. Zo goed en zo kwaad als
het kan door te gaan. Een ander is uit het lood
geslagen en weet niet waar zij of hij het zoeken
moet. De verschillen in reactie zullen soms
groot zijn. Niemand is tenslotte hetzelfde en
niemand zit in dezelfde situatie.
Hoe dreigend en onzeker is voor sommigen de
toekomst. Duidelijk is wel dat de gevolgen van
het coronavirus diep ingrijpen in het persoon42

lijke leven en in de economie. Vaak hangt dat ook
weer samen als bedrijven
failliet gaan en banen op
de tocht staan.
Wie minder afhankelijk
is van de handel zit op dat punt iets rustiger,
maar dan spelen er misschien weer andere
zaken. Mensen die werken in de zorg en dagelijks in de frontlijn staan en de patiënten zien
of merken dat het coronavirus juist de behandeling van anderen in de weg staat.
Dan kun je als mens zo sterk voelen hoe kwetsbaar wij als mensen zijn.

Klokken
Velen proberen elkaar in dit alles te bemoedigen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de kerk in
Rotterdam die heeft opgeroepen om iedere
woensdagavond om 19.00 uur de klok een
tijdje te luiden: klokken van hoop en bemoediging. In Nij Beets is het één kleine klok, die daarmee tegelijk een mooi beeld is van hoe het kan.
Wat we doen hoeft niet altijd heel groot te zijn
en toch kan het helpen. Dan denk ik ook aan
de bemoedigende actie van de dorpsgenoten
die zich direct beschikbaar stelden om anderen
de helpende hand te bieden. Het applaus voor
de mensen, die werken in de zorg. De telefoontjes en ander contact dat er gezocht wordt en
waarmee er aandacht is voor elkaar.
In de bijbel schrijft Paulus ergens: ‘Ons resten
geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’ Ik hoop dat die liefde
ons zal blijven leiden, nu en in de komende tijd.
Ds. Jaap Vlasblom
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Notariskantoor Kooi in Coronatijden
Graag willen wij u informeren over
ons beleid met betrekking tot het
Coronavirus

Uiteraard willen wij onze
medewerkers en u beschermen tegen
besmetting met het virus en daarom
hanteren wij de maatregelen zoals die
door het RIVM zijn ingesteld om de
verspreiding van het virus zoveel
mogelijk tegen te gaan.

Ons kantoor blijft open op de normale
openingstijden.

Afspraken kunnen gewoon doorgaan.
Mocht u verkoudheidsklachten of
koorts hebben dan verzoeken wij u
contact met ons op te nemen om de
afspraak te verzetten.

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

Inloopspreekuur in de
bibliotheek aan het

Indien u nog vragen heeft kunt u

Lijteplein te Ureterp:
Tot nader bericht

telefonisch contact met ons opnemen.

gesloten.
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