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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 1 oktober bij Tine
Omslagfoto: De windhoos die over de zandwinput raasde betekende de zwanenzang voor veel bomen
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Aandacht
De zomer is ten einde. We zijn op vakantie
geweest of thuis gebleven. Of iets er tussenin
misschien. Dagjes weg. Toen ik hoorde dat
de helft van de Nederlanders de zomervakantie in eigen land zou doorbrengen zag ik
de zilvervloot al door het Polderhoofdkanaal
varen. Er zouden files jachtjes voor de brug
en de Zuidersluis liggen. De brugwachterséquipe werd meteen uitgebreid met een dozijn
uitzendkrachten. Langs de kant verkochten
handelaren hun waar. Nij Beets zou bruisen
als nooit tevoren.
Maar eigenlijk was het zomerse straat- en
waterbeeld hetzelfde als alle voorgaande
jaren. Het was niet zo dat je over de hoofden
kon lopen maar er was wel een knus soort
bedrijvigheid. Gebeurde er dan verder niks
in ons dorp? Integendeel. Er was nieuws over
de geplande gasboringen. De Raad van State
bepaalde namelijk dat de gemeente beslissingsbevoegd is over de gasboren. En laat die
er nou niet voor zijn. De jarenlange juridische
strijd tussen dorpsgenote Judy Hoomans
en de provincie Fryslân lijkt ook eindelijk de
eindstreep te naderen. Dankzij een zware
windhoos die het zonnepaneleneiland in de
zandwinput op de klippen liet lopen kwam
Nij Beets plotseling op het RTL Nieuws. En de
kopij in de brievenbus van de Nijs Beetster was
ook goed gevuld. Dat hebben we vorig jaar
wel eens anders gezien. Dus we pakken in deze
eerste Nij Beetster van het seizoen meteen uit
met een compilatie van al het gebeurde. En
natuurlijk met nieuw nieuws.
De wereld draait dus gewoon door, ondanks
dat corona nog wel een fikse stempel drukt
op ons dagelijks leven. Het kabinet is dat ook
niet ontgaan en wil op 6 oktober aftrappen
voor een periode waarin we als Nederlanders
‘aandacht voor elkaar’ hebben. Want, zo rept
ze op de website van de Rijksoverheid: ‘Er zijn
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mensen ernstig ziek geworden en overleden.
Sommige mensen verliezen hun baan. Diploma-uitreikingen, familiebijeenkomsten en
andere zaken die het leven mooi maken gaan
niet door. Tegelijkertijd zijn er sinds de uitbraak van corona door het hele land hartverwarmende initiatieven waarbij Nederlanders
er voor elkaar zijn.’
Prachtig. Maar als het goed is hebben we
natuurlijk al een half jaar aandacht voor
elkaar. Ondanks dat we in Opsterland met 29
besmettingen en 7 ziekenhuisopnames nauwelijks corona in ons midden hebben gehad,
merkte ik wel dat we aandacht voor elkaar
hadden. Korte gesprekjes op afstand op straat
of even tussen de schappen in de Dagwinkel.
Tegelijk hebben de kleine Beetster ondernemers het niet makkelijk. De kerk ontvangt nog
niet de hoeveelheid kerkgangers die het zou
willen verwelkomen en voor sommigen onder
ons deed de eenzaamheid zich net iets pijnlijker voelen.
Maar gelukkig is daar het kabinet. Die wil dat
we samen stil staan bij de gevolgen van de
coronacrisis, en trapt op 6 oktober een periode af waarin we als Nederlanders 'aandacht
voor elkaar' hebben. Aandacht voor elkaars
verdriet, teleurstellingen en andere gevolgen
die mensen ervaren door corona. Vooruit dan
maar. Maar we zullen nu ook vooruit moeten
kijken. Hoe helpen we elkaar hier doorheen en
weer bovenop? Nu langzaamaan de scholen
weer zijn warmgedraaid en de verenigingen
weer zijn gestart met trainingen, competities
en uitvoeringen, zal het kwestie van tijd zijn
eer we daar het antwoord voor hebben.
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 |

’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
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BBQ's blijven in Nij Beets

Covid 19 wees Fimke de weg naar mantelzorg
Door Hester Dijkstra

Het antwoordapparaat verwijst nog naar de website en de bel bij de achterdeur is voor mensen
die spullen komen halen. Dat zijn de laatste restanten van wat voor Fimke Kooijker jarenlang een
bloeiend bedrijf was: tenten- en BBQ-verhuur plus catering. Nu zijn garage en zolder leeg, is het
reclamebord verwijderd en heeft Fimke een andere weg ingeslagen. Martien en Carolien Piet gaan
vanaf 1 september door met Fimkes bedrijf en richten zich vooral op BBQ-feestjes.
wil Fimke alleen maar
'Dit wordt niks', dacht
positieve bijdragen
Fimke Kooijker (55) in
leveren. 'Dêr ha jo mear
maart/april van dit jaar,
oan'. Toch ontkom ik er
toen alles wat feestelijk,
niet helemaal aan om
gezellig en samen was,
wat achtergronden te
voorlopig uit de agenda's
benoemen. Hoe kan ik
verwijderd moest woranders het respect een
den. Het nieuwe virus
plekje geven dat gaanreed haar bedrijf zodanig
deweg het gesprek bij
in de wielen, dat Fimke
mij ontstaat voor deze
uitkeek naar een tijdelijke
sympatieke en levensbaan waarmee ze miniwijze doorzetter ..?
maal een half jaar zou
kunnen overbruggen. Ze
Neventak
kwam als zzp-er terecht
Fimke werkte al jong in
bij Saar aan Huis, een
de zorg, in het Talmaorganisatie die profeshuis in Veenwouden
sionele mantelzorgers
en kwam op verantbeschikbaar heeft voor Fimke: een sympathieke en levenswijze doorzetter
woordelijke
plekken teoudere echtparen of
(foto: Wobbe de Vries)
recht als teamleider en
gezinnen die gebaat zijn
afdelingshoofd. Haar carriére kwam noodgebij een steuntje in de rug. 'Ik fytste doe samar
dwongen tot stilstand toen dochter Marrit geop in simmerske saterdei troch it doarp. Dat
boren werd en Fimke veel langer dan gedacht
wie wol 10 jier lyn, want de simmers wiene
nodig had om de draad weer op te pakken.
fierwei it drokste skoft. Ik wist hast net wat
Echtgenoot Gerry had heiklussen als z'n zware
my oerkaam'.
werk. Met vooruitziende blik bracht hij het
onderwerp partytentenverhuur te berde als
Positief
een neventak die wellicht kon uitgroeien tot
Nee, we gaan niet tot in alle details beschrijeen volledige job als het heiwerk zo rond zijn
ven hoe pittig het leven voor Fimke soms
60ste te zwaar zou worden. Die leeftijd heeft
geweest is. Dat wil ze niet. 'Ik lês de petearen
mei oaren hiel graach, mar de swierrichheden hij niet bereikt. Gerry kwam in 2010 op zijn
werkplek in de Eemshaven om het leven.
moatte net mei mysels te krijen ha'. Eigenlijk
De Nijs Beetster 16-1
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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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Succes
Toen moest Fimke beslissen of ze al dan
niet door zou gaan met hun gezamenlijke
initiatief. 'It wie syn idee en ik woe it graach
prebearje'. Ze gunde het Gerry om er een succes van te maken en dat is haar ruimschoots
gelukt. Naast partytenten kwamen er BBQ's,
tafels, stoelen en nog veel meer. Bovendien
begon ze met catering, het onderdeel dat verreweg de meeste tijd opslokte. 'Yn de drokke
simmers gie ik nergens hinne, de femylje
moast it dan sûnder my dwaan. Ik hie de
aginda op tafel en de buienradar der neist....
sa makke ik myn wykwurklist klear en koe ik it
drokke wurk oan.' Haar klantenkring groeide
heel constant in een ruime regio rond Nij
Beets. Fimke genoot van de contacten en wist
er steeds iets bijzonders van te maken. 'Ik fyn
it sa moai om it minsken nei 't sin te meitsjen,
dêr wurd ik fleurich fan'. Zwaar en hard werken was het wel. 'De tinten moasten wer skjin
makke wurde, de BBQ's, de stuollen en de
kopkes en pantsjes'. Altijd weer was het een
gesjouw van jewelste en op de drukste tijden
waren andere mensen juist vrij. Maar dat was
voor Fimke geen reden om het rustiger aan te
doen. Na de lockdown zou ze opnieuw aan de
slag, maar uiteindelijk werd Covid 19 de weg
terug naar de zorg, maar dan wel als
zelfstandige mantelzorger bij Saar.
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Mantelzorg
Het werken bij Saar kon ze na de zomer blijven
doen en ze geniet ervan. 'It fielt net as wurk
en jo kinne foar de minsken wat betsjutte'.
Ook nu houdt Fimke van de contacten en ze
merkt dat ze op haar leeftijd en met haar
ervaring een verschil kan maken. 'Der binne
sitewaasjes, dêr stjoere jo net ien fan 20 op ôf'.
Ze werkt regelmatig met oudere echtparen
waar dementie het leven en het samenzijn
bemoeilijkt en met gezinnen die een steuntje
van de mantelzorger vaak broodnodig hebben. 'De sitewaasjes binnen faak swier, mar it
helpt as jo it net al te swier opnimme'.
Fimke zag verbaasd en met veel genoegen,
dat er veel belangstelling was voor 'haar bedrijfsinventaris'. 'It reinde appkes fan minsken
dy't reaksjes en bedankjes stjoerden en fan
minsken dy't wol wat oernimme woene'.
Binnen heel korte tijd waren er tenten
verkocht, de karaokeset ging naar Tijnje en de
BBQ's blijven in Nij Beets. 'It docht my goed
dat in part fan it wurk yn it doarp bliuwt'.

Martien kwam vakkundig de reclameborden bij
Fimke ontmantelen.
(foto Fimke Kooijker)
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Wat heeft Halte Leppedijk te bieden

Een heerlijke plek om even bij te komen tijdens

Halte
Leppedijk biedt aan
Koffie,thee met huisgemaakt gebak, een ijsje o
Fiets of wandelarrangement met een op maat

High Tea vanaf 4soorten
personen
Diverse
Cadeaubon of theepakketjes om weg te geven.
gebak
Diverse soorten gebak op bestelling voor infor

Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10.
versuur.gemaakt
op de openingstij
Zondags vanaf 11.00 uur tot 18.30
Op afspraak kunnen
Ook in de wintermaanden geopend,bestelling
in” De Halte” brandt dan de houtkach
Halte Leppedijk. Leppedijk 9, 9245 HB Nij Beets
Open
Voor informatie bel
op
06 20834213
afspraak
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tel 06-2083

Martien en Carolien Piet nemen Partytentverhuur Nij Beets over

“Hier krijg ik wel energie van”
Door Bart Ledegang

Wie in ons dorp stopt met zijn zaak, kan het beste aankloppen bij Martien en Carolien Piet.
Het echtpaar blijkt namelijk wel te porren voor het behoeden van ondernemingen voor Nij
Beets. Zonder gekheid: het is zowel prettig als opvallend dat het ondernemerspaar na de
diervoedertak van Agrishop Tolsma nu ook Partytentverhuur Nij Beets overneemt. We kunnen weer opgelucht ademhalen.
Het begon allemaal met een appje dat Fimke
Kooyker naar al haar trouwe klanten stuurde.
Per 1 september zou ze stoppen met haar
succesvolle Partytent- en barbecueverhuur.
“Ze was al eerder tijdelijk gestopt met de
catering door de corona,” vertelt Martien.
“En ze had nu een nieuwe baan in de zorg die
haar heel erg beviel.” Maar bij Martien ging
meteen een belletje rinkelen. “Samen met
Gerry heeft Fimke twee jaar het bedrijf gerund. Daarna heeft ze het zelf tien jaar lang
met hard werken met succes voortgezet. Ik
vind het vreselijk zonde dat ze dan een vaste
klantenkring heeft opgebouwd en dat dat
dan wegvalt.”
Saillant
En dus bezocht hij Fimke thuis en besprak
met haar de mogelijkheden om de business
over te nemen. Na een hernieuwde afspraak
met ditmaal Carolien erbij begon het nog
meer te kriebelen. Thuis waren de twee er
snel uit: dit moesten ze maar doen. Daarop
meldde Martien Fimke dat Partytentverhuur
Nij Beets kon rekenen op nieuwe eigenaars.
Martien: “We nemen alles over: de barbecue, de tenten, het materieel, eigenlijk alles.
Behalve het vlees en de salades. Dat zullen
de mensen zelf moeten verzorgen.” Klanten
die een barbecue willen huren kunnen deze
ophalen en weer terugbrengen. Zo was het
bij Fimke gebruikelijk. Inmiddels staat alles
aan de Prikkewei 57 keurig uitgestald in een
ruimte die twee jaar geleden nog de woonDe Nijs Beetster 16-1

Martien en Carolien hebben zin in hun nieuwe
ondernemersavontuur (foto: Bart L:edegang)

accessoirewinkel van dochter Tamira was.
“En vergeet niet dat daarvoor Fimke haar
kinderkledingwinkeltje hier had,” wijst Martien fijntjes op het saillante detail.
Ouwe dag
En zo hebben Carolien en Martien er wéér
een bedrijfje bij. Ze zijn al het vaste adres van
veel dierenliefhebbers met een indrukwekkende voorraad dierenbenodigdheden. Maar
de barbecue en tenten kunnen er nog wel bij.
“En dan denk je dat je het wat rustiger aan
kan doen op je ouwe dag,” laat Carolien in
haar bekende westerse tongval zich ontvallen. Ze zijn inmiddels meervoudig opa en
oma. Maar, ouwe dag of niet, Martien bruist
alweer van de ideeën. “Ik heb wat Duitse
bierbanken erbij gekocht en een muziekinstallatie. En ik zie nog wel mogelijkheden. We
moeten het maar langzaam uitbreiden.”
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Verkoop van:
Diervoeders,
stro en hooi,
gas en aardappelen
Openingstijden:
Di t/m Do van 17.00 tot 20.00
Vrijdag van 13.00 tot 20.00
Zaterdag van 9.00 tot 16.00
Prikkewei 57 Nij Beets
06 407 208 84

autobedrijf

autobedrijf
KROES

KROES

APK II keuringstation!

GORREDIJK
GORREDIJK

GORREDIJK
www.autobedrijfkroes.nl

Badweg 54 - 8401 BL Gorredijk - Tel.: 0513 - 46 19 52
10
Badweg
54 - 8401 BL Gorredijk - Tel.: 0513 - 46 19 De
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Markt
Maar voorlopig is er al genoeg
voorradig: stoelen, statafels, aubain maries, koffieketels, servies.
“Plastic borden zijn vanaf 2021
verboden dus ik ga nu werken met
biologische borden,” legt Martien uit. Hij houdt een papieren
bordje ophoog, “Deze zijn van 70%
suikerrietpulp en 30 % houtpulp
gemaakt. Je kunt ze gewoon in
de biobak gooien na afloop van je
feest.” Martien en Carolien stappen een onbekende markt in. Geen bibbers? “Ik ken de
markt niet,” bekent Martien. “Maar we hebben een dochter die goed overweg kan met
Facebook. We hebben de pagina van Fimke
overgenomen: BBQ verhuur Nij Beets en er
is een nieuwe website in de lucht geschoten:
www.bbqverhuurnijbeets.nl . Met veel foto’s
willen we laten zien wat we allemaal voor de
mensen kunnen betekenen.”

Het equipment van Fimke ziet er nog spic en span uit.
(foto: Bart Ledegang)

Lol
De geraniums zullen nog even moeten
wachten op het echtpaar Piet. Wel is Carolien toevallig net 60 geworden. Een Sarah-pop
staat als toepasselijke reclamezuil fier in de
tuin te zwieren. Want ook die is bij Barbecueverhuur Nij Beets te bestellen. Martien:
“Dit werk, alleen bezig zijn en zelf je beslissingen nemen, heb ik altijd graag gedaan. Je
bent zelf verantwoordelijk voor je beslissingen. Als het fout gaat kun je niemand de
schuld geven. Heerlijk. Hier krijg ik enorm
veel energie van. En een hoop plezier.”

Gezien in Nij Beets

De mooie nazomerse dagen
brengen weer toeristen naar
It Damshûs. Sietske en Arjen
Dijkstra varen hier weer op
een zonnige zaterdagmiddag
met een leuk gezelschap naar
de Súderslûs.
(foto: Bart Legegang)
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Uw uitvaartverzorger voor De Laatste Eer in Nij Beets

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

Snel en scherp
printen

Feest in Pier’s Hiem?
kijk op onze website www.piershiem.nl

Maandmenu september

• Romige kerrie soep
• Gebakken snoekbaars filet
afgeblust met limoen
• Hazelnoot meringue roomijs met slagroom
Prijs per persoon € 27,75

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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Openingstijden*
Maandag, Dinsdag gesloten
Woensdag, Donderdag, Vrijdag vanaf 17.00 uur
Zaterdag vanaf 16.00 uur
Zondag vanaf 12.00 uur

Brugt en Ineke Jonker
Domela Nieuwenhuisweg 114 Nij Beets
T: 0512 461900 - info@piershiem.nl - www.piershiem.nl
De Nijs Beetster 16-1

Jorans ‘Mama Appelsap’ gaat compleet viral
Door Bart Ledegang

Door in de Latijnse tekst van de bombastische Nations League-hymne een stortvloed aan
Nederlandse woorden te herkennen, is de ‘Mama Appelsap’ van Joran van der Molen een
wereldwijde hit op internet geworden. ‘Zijn walvis, inktvis, doelpunt’ is het gesprek van de
dag en werd zelfs bij talkshow OP1 besproken.
De UEFA zal het Joran niet echt in dank
afnemen. Dat iedereen voortaan schaterlachend van de bank rolt bij de serieuze
hymne die de Nations League-interlands
aankondigt. Zelf is de 19-jarige student er
ook wat beduusd van. “De Nations League
is vorig jaar begonnen. Het lied bestaat
ook al een jaar. Toen hoorde iemand er al
‘walvis, inktvis, ansjovis’ in. Ik voegde daar
toen ‘Wie is hier niet,’ aan toe.
Dat leverde al meer likes op. Later kwamen
er ook reacties van mensen die er nog
meer in hoorden en ik vulde het hier steeds
verder mee aan. Zo werd het lied één grote
‘Mama Appelsap.’ Nu de Nations League
2020 begonnen is, heeft iemand het op
internet gezet en is het viral gegaan.’
Hit
Voor de digibeten onder ons: Ooit bedacht
3FM-dj Timur Perlin het onderdeel ‘Mama
Appelsap.’ In veel buitenlandse muzieknummers zitten soms hele Nederlandse
volzinnen, had hij ontdekt. In Michael Jacksons ‘Wanna be startin’ something’ was
dat ‘Mama Appelsap.’ Luisteraars die ergens Nederlandse woorden hoorden in uiteenlopende wereldhits mochten zich voortaan melden. Het programma werd een
grote hit. Net als Jorans creatie. Inmiddels
schieten de views en likes door het plafond.
Op Twitter kreeg de clip (met Nederlandse
De Nijs Beetster 16-1

ondertiteling uiteraard) meer dan 250.000
views. Instagram kon niet achterblijven:
300.000 volgers. Dumpert: 100.000 en
de ‘Best of social media’ maakte zelfs een
aparte story van het lied en scoorde hier
ruim honderdduizend views mee.
‘Ik denk dat in totaal wel een miljoen
mensen het hebben gezien,’ schat Joran in.
Geld
Jammer is wel dat niemand weet dat de
jonge Beetster achter dit stukje vernuft
zit. ‘Ik heb namelijk altijd een pseudoniem
op internet: Joran Merlte,’ zegt Joran. Daar
gaat de eeuwige roem.
Veel views op Youtube kunnen je immers
commercieel interessant maken voor
adverteerders. Je kan er flink geld mee
erdienen. Dat zij dan maar zo, denkt Joran.
‘Ach, dan zou ik waarschijnlijk een ééndagsvlieg zijn. En ik heb maar een deeltje
ervan gemaakt. Het is vooral leuk voor
mezelf en mijn vrienden die het nu allemaal weten. Als ik nog eens toevallig
ergens een ‘Mama Appelsap’ tegenkom
dan doe ik het misschien nog eens.
Maar ik ben gewoon een student in
Wageningen en dat is mooi genoeg.’
En dus zal Joran het plezier vooral
moeten halen uit de talloze leuke reacties
op ‘walvis, inktvis, ansjovis.’ Reacties als:
‘Dit is de beste ‘Mama Appelsap’ ooit!’
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Bouwkundig tekenwerk.
Omgevingsvergunning (bouwaanvraag)
Ontruimingsplattegronden volgens NEN 1414.
Inmeten en digitaliseren.
! Splitsingstekeningen.
!
!
!
!

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

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

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

WWW.WOONCENTRUMSVDBERG.NL
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Joran lachend: ‘Als je hem voor de eerste
keer hoort is hij ook écht perfect.’
Nieuwsgierig geworden? Kijk op: https://
sportnieuws.nl/fun/mama-appelsap-tunenations-league/

Of een video viral gaat heb je niet altijd in de hand,
merkte ook Joran
(foto: Joran van der Molen)

Gezien in Nij Beets

De windhoos die de zonnepanelen op het land sloeg, liet ook een spoor van vernieling
achter op de Leppedyk. Niet alleen vielen veel takken van bomen en kreeg de familie De
Haan een boom op de schuur, hele rijen bomen raakten aan de rand van de zandwinput
compleet ontworteld. Al kon het de zwaan niet verontrusten.
								
De Nijs Beetster 16-1

(foto: Bart Ledegang)
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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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Beleven
vrijdag 2 oktober
Een aangrijpend levensverhaal nogmaals

vertoond
Op vrijdag 29 november 2019 is de nieuwe
film van Jordan Maas ‘Leven in het Veen’
in première gegaan bij It Damshûs in Nij
Beets. Op vrijdag 2 oktober zal deze prachtige film nogmaals in It Damshûs te zien
zijn. Voor informatie en het hele verhaal
van de film kunt alvast kijken op www.
naturescenes.nl
Filmmaker Jordan Maas heeft het afgelopen jaar veel gefilmd op het terrein van It
Damshûs, de Deelen en de Alde Feanen.
Leven in het Veen vertelt het bijzondere
verhaal over de vorming van de laagveengebieden in het Hart van Friesland. Gelegen tussen Drachten, Heerenveen en
Leeuwarden. Leven in het Veen, leven in
een wereld waarin je je zelf moet bewijzen
en moet strijden om te overleven. Een film
met een blik op het verleden en de toekomst en tegelijk een ode aan de natuur en
de geschiedenis.
Het verhaal van de Zwaan
Uit het oog van de Zwanen wordt dit bijzondere levensverhaal verteld. Ze voeren
dezelfde strijd, vechten tot het bittere
einde tot de dood hun scheidt. Reserveren
via de site van It Damshûs.
			Voorstelling:
			2 oktober,
			aanvang 20.00 u.

zondag 11 oktober
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Meindert Talma en band komt met de
Domela Passie naar It Damshūs!
Op 18 november 2019 was het precies
honderd jaar geleden dat Ferdinand Domela Nieuwenhuis, de aartsvader van het
Nederlandse socialisme en anarchisme,
overleed.
Reden voor Meindert Talma om de Domela
Passie te maken: 16 liedjes over het bijzondere (en zware) leven van 'ús Ferlosser', ook
verschijnend bij Excelsior Recordings als
een 44 pagina’s tellend boek (vormgegeven
door Edd Simons) met daarin alle teksten,
een inleidend verhaal, veel beeldmateriaal
en achterin gestoken een cd.

Live in It Damshûs brengt Meindert de
Domela Passie met Jan Pier Brands (gitaar),
Janke Brands (bas), Herman Grimme (toetsen), Johan Kooi (drums), Heta Salkolahti
(viool), Myrthe Boshart (cello) en zangeres
Gerda Roorda.
Meindert Talma is muzikant, zanger en
schrijver. Tot nu toe verschenen sinds 1997
veertien zeer eigenzinnige en goed ontvangen cd’s van zijn hand. Meindert Talma
speelde solo en met begeleidingsbands
in vele bekende zalen van Nederland en
België en op o.a. festivals als Lowlands, Into
the Great Wide Open, Zwarte Cross, Crossing Border, Eurosonic/Noorderslag, Oerol
en Noorderzon.
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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Het optreden is inmiddels volkomen
uitverkocht. In verband met de coronabeperkingen vindt hetzelfde concert plaats
op twee tijdstippen: zondag 11 oktober van
15-16 uur, en van 16.30-17.30 uur. Er kunnen
maximaal 25 personen per keer aanwezig
zijn.
Donderdag 22 oktober
Lezing Tjerk de Reus over ‘Literatuur en
theologie’
Dorpsgenoot Dr. Tjerk de Reus zal op
donderdagavond 22 oktober spreken over
literatuur en theologie tijdens een lezing
in It Damshûs. Hij zal het verband laten
zien tussen romans van hedendaagse
auteurs en het aloude verschijnsel van
de religie. Zelfs bij thema's als big data,
algoritmes en digitalisering is dit verband
te zien: romanschrijvers maken hierbij
graag gebruik van theologische inzichten. Dat gebeurt natuurlijk ook bij grote
thema’s als goed en kwaad, zinvolheid en
leegte, geboorte en dood, schepping en
vernietiging. Niet vreemd, want religies
zijn vanouds de schatbewaarders van rijke
gedachten over wie de mens ten diepste is.
Tjerk de Reus schrijft geregeld over deze
thema's in het Friesch Dagblad en elders.

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 September 2020

De 1,5 meter regel …..

Kon ik je maar even omhelzen
om mijn Liefde te tonen …..
Kon ik je maar even kussen
om onze tederheid te voelen …..
Kon ik maar even een arm om je schouders
leggen
om je te troosten …..
Kon ik maar even met je dansen
om onze vreugde te uiten ….
Kon ik je maar even een hand geven

De avond begint op 20.00 uur. Toegang
bedraagt 6 euro.

om onze band te voelen …..

In verband met corona kunnen maar 25
toehoorders aanwezig zijn. Reserveren is
daarom verplicht. Kijk hiervoor op de webstite: www.damshus.nl `

Maar ik doe en kan het niet ……………..
omdat ik zoveel van je hou!

@kke Postma-van Dijk

De Nijs Beetster 16-1
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Domela Nieuwenhuisweg 45
9245 VB Nij Beets
T: (0512) 46 12 11
www.pedicurehendrika.nl
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Lief en leed
Beste vrijwilligers,

Beëindiging
bedrijfsactiviteiten
Partytentverhuur Nij Beets
Beste dorpsgenoten,In de vorige Nijs Beetster hebt u kunnen lezen dat ik i.v.m. corona en het vinden van een nieuwe baan
heb besloten tijdelijk te stoppen met de
catering. Mijn nieuwe baan bevalt goed
en ik kan/mag daar in de toekomst blijven
werken. Daarom heb ik besloten het roer
om te gooien en per 1 september 2020 volledig te stoppen met Partytentverhuur Nij
Beets. Het was geen makkelijke keuze.
Het maken van nieuwe contacten vond ik
één van de leukste dingen aan mijn werk
en dit ga ik dan ook zeker missen. Wel heb
ik veel zin om een nieuwe uitdaging aan
te gaan waarbij ik weer nieuwe mensen ga
leren kennen, regelmatige werktijden heb,
vaker vrij ben in het weekend en het werk
lichamelijk veel minder zwaar is. Vooral dit
laatste is voor mij een belangrijke factor
geweest bij het maken van deze keuze.

Wat waren wij blij en trots met de grote
opgave op onze oproep voor vrijwilligers
in juni. Ruim vijftig betrokken mensen
hebben het mogelijk gemaakt om het
zwembad toch open te krijgen in juli en
augustus. Vooral op de warme dagen was
het lekker druk in het zwembad. In deze
bijzondere zomer was het voor de zwemliefhebbers heerlijk dat ze terecht konden
op de Blauwe Kamp. En dit kon vooral
mede dankzij jullie. Heel erg bedankt!
Ook hartverwarmend was het grote aantal
verkochte abonnementen (ook door nietzwemmers). Inwoners van Nij Beets e.o.
bedankt dat jullie ons hiermee financieel
zo geweldig hebben ondersteund.
Het bestuur van zwembad De Blauwe
Kamp

Oud Nieuws
Uit de Hepkemakrant van 14 juli 1933

Via deze weg wil ik jullie allen enorm
bedanken voor het vertrouwen het gunnen
van alle opdrachten de afgelopen twaalf
jaar.
Hartelijke groet, Fimke Kooijker

De Nijs Beetster 16-1
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Dorpsagenda

Sept/Okt.

za. 19 sept
		
		

Opening seizoen Teenoclub groep 7/8 en klas 1/2 v.o. in ‘t Skûlhoal,
thema: Freerunning (opg.voor 16 sept.via teenoclubnijbeets@gmail.com
o.v.v. naam/tel.nr, gymkleding mee); 19.00 uur

za. 26 sep

Soos (vanaf 1e klas v.o.) in 't Skûlhoal, 20.00 uur

vr. 2 okt		
		

Film ‘Leven in het Veen’ van Jordan Maas in It Damshûs
(reserveren via de site); aanvang 20.00 uur

za. 3 okt
		

Kledingbeurs in De Rank; ’s ochtends voor mensen van de voedselbank, 		
van 12.30-14.30 voor iedereen.

za. 3 okt

Soos (vanaf 1e klas v.o.) in 't Skûlhoal, 20.00 uur

za. 10 okt
AFGELAST: Teake vd Meer in ’t Trefpunt; gekochte kaartjes kunnen retour
		
bij Yolanda Rinzema (Prikkewei 1C) op 29 en 30 september tussen 19.00-		
		21.00 uur
zo. 11 okt
		

Meindert Talma en band met Domela Passie in It Damshûs (€12);
van 15.00-16.00 uur en 16.30-17.30 uur

za. 17 okt

Soos (vanaf 1e klas v.o.) in 't Skûlhoal, 20.00 uur

do. 22 okt
		

Lezing ‘Literatuur en Theologie’ door Tjerk de Reus in It Damshûs
(€6, res.verplicht); 20.00 uur

za. 24 okt

Soos (vanaf 1e klas v.o.) in 't Skûlhoal, 20.00 uur

za. 31 okt

Teenoclub vanaf groep 7/8 en klas 1/2 v.o. 19.30 uur

22
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In verband met vakantie is de Huisartsenpraktijk ‘de Hoek’ gesloten van
maandag 5 oktober t/m vrijdag 9 oktober
Wij verzoeken u vriendelijk om uw medicijnen op tijd bij ons te bestellen
- voor een optimale medicatiebewaking
- om onze collega’s te ontlasten tijdens de zeer drukke vakantieperiode.
Uitsluitend voor spoedeisende zaken overdag
belt u de huisartsenpraktijk te Beetsterzwaag, tel. 0512-381301
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. 12
oktober belt u de Fundatie via tel. 0512-381301
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

De Nijs Beetster 16-1
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‘Je luisterend oor was een verademing. De
ideeën die je ons aanreikte maakten een
prachtige eenheid van deze ceremonie….’

ritueelbegeleider bij afscheid
Ripen 11
9245 VG Nij Beets
Nederland

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

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

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

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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Gezien in Nij Beets

Alle voorzieningen op de Blauwe Kampwei zijn sinds deze zomer feilloos te vinden dankzij dit prachtige informatiebord.
(foto: Bart Ledegang)

Andere tijden in Nij Beets (1895-1920). DEEL 15.
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.
Toen ik dus op 1 april 1907 van school kwam
begon het lieve leven! Om half vier stond
ik op en liep in mijn onderbroekje naar de
sloot om met een handvol water mijn hoofd
te wassen. Een jongen van nog maar elf jaar
moest toen gewoon werken en het hele jaar
meehelpen om de kost te verdienen in het
turfland. ’s Avonds om half 8 keerden we dan
terug van het turfland en dat zes dagen in
de week. Van een vrije zaterdagmiddag was
toen nog geen sprake. In april was het soms
nog koud en guur. Hagelbuien en regen
striemden soms over het uitgestrekte turfland. We zochten dan beschutting achter een
De Nijs Beetster 16-1

turfbult van vorig jaar of achter een rietbult
of ruigte. Soms werkte je de hele dag in natte
kleren. Naar huis voor droge kleren kon niet,
want die tijd werd niet betaald.
Als wij in het voorjaar ’s morgens in het turfland kwamen, waren de baggerlui meestal
al aan het werk. De baggerlieden werden
trekkers genoemd, die uit Jubbega Schurega
en o.a. uit Tjalleberd kwamen. ’s Avonds konden zij niet naar huis, omdat zij lopend naar
Beets waren gekomen. Zij verbleven dan ook
in een trekkerskeet op een groot uitgestrekt
turfland met twaalf slaapplaatsen, waarin
zes span baggellieden sliepen.
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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!

Verhuur van:

Zakelijk of particulier
Wij maken uw drukwerk met veel plezier
De Bou 29 - Beetsterzwaag Tel. 06 1568 2764
26

BBQ, grote koeken pan,
Easy-up tenten,
Lounge (terras) heater,
Bier en statafels,
Muziek installatie.
www.bbqverhuurnijbeets.nl
0512 462080 / 06 342 051 49
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Deze slaapplaatsen waren aan beide zijkanten van een middenpad in de keet. Voor
de slaapplaatsen liepen planken, waarop
men kon zitten. Midden in het dak was een
schoorsteengat, waardoor de rook uit een
potkacheltje verdween. De trekkerskeet had
geen ramen, dus na zonsondergang was
het meteen helemaal donker. De mannen
doken na het avondeten meteen in hun
slaapplaats en vielen oververmoeid in slaap.
De aardappelen hadden zij vaak al bij de
baggelbak op het land gekookt op een vuur
en namen zij mee naar de keet. Een keer per
week bakten ze pannenkoeken in de keet. ’s
Middags bestond hun maaltijd meestal uit
bruine bonen of uit potstro. Dat was een
mengsel van water en meel. Het water werd
eerst aan de kook gebracht en onder het
roeren werd er zoveel meel toegevoegd dat
het helemaal stijf werd. Sommigen trokken
een hele week hun baggellaarzen niet uit en
sliepen daarmee ook in hun bed van wat los
stro, riet of wat ruigte. Met de netheid in de
keet was het maar een zootje. Vlooien waren
er genoeg en soms sprong er wel eens eentje

in een kop koffie. Hij werd er uit gevist en
de koffie werd opgedronken. Ik weet me b.v.
ook nog te herinneren dat wij bruine bonen
hadden meegenomen. Toen wij ze warm
maakten kroop er een heel regiment mieren
uit de pan. Maar laat ze maar eens staan
als je maag erom vraagt. Deze kleinigheden
gebeurden soms.
De trekkers trokken de hele dag de “klyn”
met een beugel met netje aan een lange stok
onder water vandaan. Ook spitten ze de klyn
wel met een soort schep met een ijzeren bek
(loete), die hol was onder het grondwater
vandaan. De natte klyn zoog zich dan vast
aan het blad en werd omhoog getrokken.
Mijn eerste turven maakte ik in de Lange
Ripen. Als wij door een regenbui werden
verrast, vluchtten wij dan in de trekkerskeet
van de baggellieden. Vader vond het ook niet
goed voor ons, dat wij als jonge kinderen
vaak tussen het ruige volk verbleven want de
gesprekken waren niet van een hoog peil. Als
het een halve dag regende gingen we toch
maar naar huis.

Gezien in Nij Beets

Gezien in (vooruit) Earnewâld
Joran van der Molen kwam in het naburige Earnewâld deze borden tegen en
vroeg zich af of Tsjingas met deze borden ook de gasborende partijen niet wat
meer op afstand kon houden?

(foto: Joran van der Molen)

De Nijs Beetster 16-1

27

Nijs Beetster Nijs
In meerdere opzichten onvergetelijke zomer
voor Dagwinkel
Afgelopen zomer was voor de Dagwinkel één om niet snel te vergeten. In het
voorjaar werd Nederland getroffen door
het Coronavirus, en de daarbij opgelegde
maatregelen. Gelukkig is Nij Beets redelijk
virusvrij gebleven, en heeft het virus een
minimale impact gehad (vergeleken met
andere gebieden in Nederland) op het dagelijkse leven in en rondom Nij Beets. Ik wil
de klanten van Dagwinkel Nij Beets bedanken voor het vertrouwen dat gesteld werd
in de winkel. Met zijn allen hebben we
ervoor gezorgd dat Nij Beets Corona-vrij
is gebleven! De klanten hebben de anderhalve meter afstand en de hygiëneregels
goed nageleefd.
Maar toen kwam daar ineens de grootste
verandering waar het team van de winkel mee te maken kreeg; het plotseling
wegvallen van mijzelf. Getroffen door een
hartinfarct lag ik ineens uit de running
en moest ik ruime tijd herstellen, maar
de winkel moest door. Hiddo had eigenlijk
zijn laatste werkweek net gehad, en al
afscheidsgebak besteld voor de collega’s
toen bleek dat zijn nieuwe functie (wegens
Corona) geen doorgang zou gaan vinden.
Daardoor ontstond wel de mogelijkheid
dat Hiddo mijn uren in kon vullen. Samen
met Mirthe heeft hij ervoor gezorgd dat
alles in de winkel bleef doordraaien. Door
de uren op de planning zoveel tussen hun
beiden te verdelen, werd er gezorgd voor
continuïteit zodat het winkelende publiek
zo weinig mogelijk zou merken van mijn
afwezigheid. Ze hebben deze taken fantastisch opgepakt, iets waar ik ze dankbaar
voor ben! Ook de rest van het team was
van onschatbare waarde deze zomer. Dus
vanaf deze plek wil ik graag Hiddo, Mirthe,
28

Hinke, Josca, Elianne, Levi, Dieuwke, Femke,
Henk en Lies danken voor hun inzet tijdens
mijn periode van afwezigheid. De winkel
heeft dankzij jullie allemaal een goed zomerseizoen gedraaid!
Inmiddels gaat het met mijn gezondheid
beter en ben ik weer dagelijks inzetbaar
voor 3 à 4 uren. Het herstel heeft tijd nodig,
en ik heb er zelf aan moeten wennen om
het tijd te geven. Je bent als ondernemer
gewend om alles gelijk aan te pakken en
juist dat wilde niet meer. Hierin heb ik nu
een betere balans gevonden en dat helpt.
Ik wil de klanten danken voor de vele beterschapswensen en steunbetuigingen die ik
heb mogen ontvangen, dat heeft mij goed
gedaan en is een extra motivatie geweest
voor het herstel! Het klantcontact heb ik
in de periode van afwezigheid het meeste
gemist!
Wellicht heeft u het al gezien, maar we
hebben de broodafdeling vernieuwd. Er
zijn nieuwe bake-off meubels geplaatst
wat ervoor zorgt dat we de versgebakken
broodjes nog beter aan u kunnen presenteren! Met de herfst in aantocht, hopen we
jullie als Team Dagwinkel allemaal weer te
mogen bedienen met ons complete assortiment.
Sjoerd Fennema.

Een goed begin is het halve werk. OBS
De Jasker is het nieuwe schooljaar goed
gestart.
Op maandag 17 augustus zijn we na een
fijne vakantie gestart met het nieuwe
De Nijs Beetster 16-1

schooljaar. Een start die iets anders is
verlopen dan dat we gewend zijn. Maar ondanks de diverse Covid-19 maatregelen zijn
we vol nieuwe energie van start gegaan en
gaan we er een fijn en energievol schooljaar van maken.
De eerste weken van het schooljaar noemen we “De gouden weken”. In deze
periode vindt de groepsvorming plaats en
is daarom ontzettend belangrijk voor het
creëren van een goed, veilig en respectvol
klimaat binnen de school. Om dit te stimuleren hebben wij de afgelopen weken extra
aandacht besteed aan leuke en gezellige
groepsvormende activiteiten.
Dit schooljaar zullen Meester Jorn Nieuwenhout en juf Leonie Westerveld het
team van De Jasker komen versterken.
Meester Jorn is vanaf 2005 werkzaam in
het onderwijs en zal dit jaar samen met juf
Marije de lessen aan onze hoogste groepen
verzorgen. Juf Leonie zal in januari bij ons
in de onderbouw starten met haar eindstage. Tot die tijd is zij 1 dag in de week bij
ons aanwezig.
Na een tijdje afwezig te zijn geweest zijn
meester Jochem, juf Ietsje en juf Monique
weer bij ons op school aanwezig. Op donderdagochtend verzorgt meester Jochem
de Humanistische vormingslessen en juf
Ietsje de godsdienstig vormingslessen. Juf
Monique is iedere maandagmiddag van de
partij om op haar eigentijdse manier ondersteuning te bieden bij de Engelse lessen
door de gehele school heen.
Het schoolgebouw van De Jasker heeft een
kleine metamorfose ondergaan. Eind vorig
schooljaar zijn de lokalen van de middenen bovenbouw voorzien van een nieuwe
verflaag en met ingang van het nieuwe
schooljaar is het kantoor van meester
Marko verhuisd naar de voormalige teamkamer. Verder hebben de grote hal en de
ruimte boven de kleuteringang een andere
De Nijs Beetster 16-1

indeling gekregen. Met deze nieuwe indeling hebben we meer zelfstandige werkplekken en plekken waar de leerlingen in
groepen kunnen samenwerken, vergroot.
Daarnaast zijn de ramen aan de voorzijde
van ons gebouw voorzien van het logo van
de school.
Opnamen documentaire begonnen
De filmopnamen voor de documentaire
over een eeuw christelijk basisonderwijs
zijn inmiddels in volle gang. Door het
afgelasten van het schoolfeest en de reünie
in mei was ook de productie van de film
op een lager pitje gezet. Maar nu is documentairemaker Bart Ledegang en zijn
cameracrew begonnen met het optekenen
van de verhalen. Zoals die van Yke de Haan,
die de oudste oud-leerling in Nij Beets is.
Ze maakte de beangstigende oorlogsjaren mee en de bevrijding. En het ondergedoken Joodse meisje Miep van Engel.
De komende weken zullen nog opnames
volgen in Groningen, Drachten en bij de
oude school.

Cameraman Ismaël en Yke nabij het beeld van
de Appèlmeester: “Hier werden we beschoten en
moesten we wegduiken in de struiken.”
(foto: Bart Ledegang)

Jaarkalender van de Freonen fan Damshûs
Ook dit jaar is er weer de jaarlijkse kalender van de Freonen. Deze keer is het een
jubileumuitgave met foto’s van verschillende jubilarissen zoals Kliuwend Omheech,
De Arke, het zwembad en andere. Kortom:
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een kalender die u niet mag missen. Maar
vanwege de coronaregels kunnen we dit
jaar niet bij u langskomen om de kalender aan de man te brengen. Daarom doen
we het dit jaar anders. Als u de kalender
wilt ontvangen, dan kunt u deze bestellen
door voor 1 november €5 over te maken op
rekening NL19 RABO 0306 4024 40. t.n.v.
Stichting Freonen fan Damshûs. Onder
vermelding van kalender, uw naam en
adres als opmerking. De kalender wordt
dan begin december bezorgd.
Joséphine ontvangt het Nederlanderschap
Het is de meesten ontgaan, maar op 16
juni mocht Joséphine Mukarubayiza de
Nederlandse nationaliteit ontvangen.
Burgemeester Ellen van Selm en wethouder en dorpsgenoot Anko Postma kwamen
Joséphine hoogstpersoonlijk feliciteren. Ze
kreeg een kadootje, een mand met streekproducten en, uiteraard, het Nederlandse
paspoort. Uiteraard met inachtneming van
de anderhalve meter afstand. Joséphine is
geboren op 12 juli 1985 en kwam als 16-jarig
meisje in januari 2002 in Nederland. Haar
hele familie is tijdens de genocide van 1994
vermoord. Joséphine woont al meer dan
vijftien jaar in Nij Beets. Wie dacht dat ze
daarmee de zo verlangde rust en vrijheid
kreeg, had het mis. De IND zat haar op de
hielen en dreigde steeds ernstiger haar
ons land uit te zetten. Meerdere malen
kon de politie aan de deur met veel overredingskracht worden geweerd. Ondanks
dat Joséphine twee kinderen met Nederlandse nationaliteit had, Gabriëlla en Gael.
Het dorp kwam in actie en er werd een
klein maar slagvaardig actiecomité in het
leven geroepen en tientallen vrijwilligers
meldden zich voor een handtekeningenactie onder de Beetsters: Joséphine was
een volwaardig onderdeel van de dorpsgemeenschap. Uiteindelijk, in 2012, streek
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een ambtenaar van de IND in Rijswijk
zijn hand over het hart en kon Joséphine
werken aan haar toekomst. Ze kreeg een
verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.
In het Trefpunt werd een feest gegeven
waar velen op af kwamen. Onder hen ook
de toenmalige burgemeester Fransisca van
Ravensteijn die zich in politiek Den Haag
ook hard voor de zaak had gemaakt.
Nu was het de beurt aan burgemeester
Ellen van Selm om Joséphine te verblijden
met haar status van Nederlands staatsburger. De burgermoeder had Joséphine leren
kennen in aanloop naar de presentatie van
de roman De Perfect Onmenselijke van
vriend Bart Ledegang. Van Selm overhandigde haar in december vorig jaar het eerste exemplaar. En nu is alweer het eerste
hoofdstuk geschreven van een nieuw boek.

(foto: gemeente Opsterland)
Ammonia en PPD vrije haar behandelingen bij Jouw Stijl Haarmode
Tijdens de Lock-down waren we genoodzaakt de kapsalon voor bijna 8 weken
te sluiten. Helaas tijdelijk geen klanten
kunnen helpen maar wel de gelegenheid
om vele cursussen en productinformatie
te ontvangen via Webinars die door deze
Coronatijd zijn ontstaan.
Het afgelopen jaar heeft de ontwikkeling
van de kapperslijn “KIS - Haircare” niet stil
gestaan. (KIS = Keratin Infusion System,
De Nijs Beetster 16-1

geeft haarherstel van binnenuit.) Er is een
aanvulling op de huidige lijn gekomen:
“De Royal KIS” lijn. Deze nieuwe lijn is zich
de laatste tijd behoorlijk aan het ontwikkelen en uit te breiden in haarverzorgings-,
haarkleuring- en omvormingproducten.
De nieuwste in de Verzorgingsproducten
zijn oa, de Eco Spray, Salt Spray, Curl Twist
en de professionele Droogshampoo voor
maar €7,95. Het afgelopen jaar werd de
Ammonia vrije Eco Wave Permanentvloeistof geïntroduceerd voor een mooie soepel
vallende krul. De nieuwste aanwinst zijn
de Ammonia- en PPD vrije haarkleuringen! Zowel Permanente haarkleuring,
de Safeshades (tevens grijs dekkend) als
de Semipermanente haarkleuringen, de
Softshades (kleurspoeling) die tot ongeveer
24 wassingen blijven zitten. Geeft glans en
een volle kleur!
Goed om te weten over KIS:
Alle producten zijn afbreekbaar en niet
op dieren getest! Alle producten bezitten
de kenmerken die je haar van binnenuit
herstellen… Alle producten zijn zuinig in
gebruik. De producten hebben een goede
prijs/kwaliteit verhouding.
Graag laat ik u kennismaken met deze
mooie ammoniavrije haarbehandelingen.
Om uw haarkleuring en/of omvorming
compleet te maken en garantie te kunnen
geven, bied ik ter kennismaking aan: een
bijpassende shampoo met 50% korting!
Zo bent ú alvast voorbereid met een
mooie gekleurde/krullende coupe voor de
herfst en wintermaanden!
Bent u geïnteresseerd in deze kennismaking, dan zie ik u graag bij mij in de salon!
Vriendelijke groet,
Tjipkje Lageveen
Jouw Stijl Haarmode
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Kruiende zonnepanelen door sterke
windhoos
Een week nadat GroenLeven meldde dat
alle 33.000 zonnepanelen in het water van
de zandwinput waren geplaatst, hield een
zware windhoos huis aan de Leppedyk én
... het paneleneiland. De panelen waren
nog tijdelijk verankerd aan de bodem van
de plas maar waren nu als kruiend ijs
tegen de wal opgezwiept. “Het extreme
weer kwam nu net op het verkeerde moment,” reageert GroenLeven-woordvoerder
De Groot. Over de schade is niets bekend
gemaakt. Na het weekend zijn de Oosteuropese arbeiders met vereende krachten
weer aan de slag gegaan om het eiland
weer op z’n plek te krijgen.

(foto: KOLLEKSJE TICHTEBY)
Museumfederatie Fryslân is de provinciale
organisatie ter ondersteuning van de musea in Fryslân. Met hulp van dit project is
het hun streven voor het toegankelijk maken en behouden van het cultureel erfgoed
in Friesland. Zeventig Fryske musea zijn bij
deze federatie aangesloten.
Na jaren digitaliseren en registreren van
onze objecten in het museumprogramma
ADLIB namen we als Laagveenmuseum It
Damshûs samen met de overige 30 Fryske
musea deel aan het project Kolleksje Tichteby. Dat duurde van 2015-2019. Dit project
stond onder leiding van de Museumfederatie Fryslân in Leeuwarden. In totaal gaat
31

Onze Mensen Onze Kracht

Feansterdyk 49
8491 BV Akkrum
T. +31(0)566 - 625 730
I. www.groenoordbv.nl
E. info@groenoordbv.nl

“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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het wel om 77.000 objecten/voorwerpen,
die door schenkingen aan de musea zijn
verkregen. Ieder geschonken voorwerp
wordt op waarde beoordeeld. Niet alle
voorwerpen worden door de musea geaccepteerd, omdat ze al in de museumcollectie voorkomen of b.v. niet in de tijd van de
vervening passen. De digitalisering was (is)
een grote klus voor ieder museum, waardoor we onze collectie en met name de
kerncollectie nog beter leerden kennen.
Van onze kerncollectie werden de objecten
in een professionele fotostudio (met belichting enz.) opnieuw digitaal vastgelegd
door Irene Eijgenhuizen; Tonni de Boer,
Fokke Veenstra en Henk Huisman koppelden de foto’s aan de talrijke records van de
objecten. Ieder object/voorwerp van onze
collectie heeft een uniek registratienummer. De objecten van de kerncollectie van
ons museum zijn naast een uniek nummer
voorzien van een goede titel met beschrijving van het voorwerp en een fraaie digitale foto enz.
Voor de digitalisering van de oude polderkaarten van de Groote Veenpolder in
Opsterland en Smallingerland en gemeentekaarten stelde Tresoar in Leeuwarden
een fotoscanner beschikbaar.
Een deel van onze kerncollectie is nu
al zichtbaar op www.museum.frl en is
daardoor toegankelijk gemaakt voor het
grote publiek en uiteraard voor scholieren,
die een werkstuk over de vervening willen
maken enz.
Voor het maken van tentoonstellingen
kunnen de collega’s van andere musea ook
bij elkaar in de keuken kijken en evt. voorwerpen in bruikleen krijgen. Digitalisering
van de collectie en kerncollectie is een continu proces en kan nog jaren doorgaan.
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Bezoek ook eens www.museum.frl
Zoekopdracht: Museum-plaatsen (nij
beets)- keuze maken (objecten)-bekijk allelinker venster (zoekopdracht verfijnen) - it
Damshûs-bekijk alle.
			Fokke Veenstra.
Aankondiging pepernotenactie Sinterklaascommissie Nij Beets
Het is nog even afwachten hoe het sinterklaasfeest dit jaar gevierd wordt in Nij
Beets, maar bij deze willen we graag van
de gelegenheid gebruik maken om een
vooraankondiging te doen voor de pepernotenactie die we dit jaar wederom organiseren om geld in te zamelen. De pepernotenactie zal plaatsvinden in de tijdsperiode
van 26 oktober tot en met 8 november.
Meer informatie volgt in oktober.
Met een feestelijke groet!
Sinterklaascommissie Nij Beets
Nieuws van ‘t Trefpunt
De start van het nieuwe seizoen dient zich
weer aan.
Helaas is het coronavirus nog niet verdwenen en hebben we ons nog steeds aan de
regels vanuit de overheid te houden. Hierdoor hebben wij helaas het besluit moeten
nemen dat er voorlopig nog geen grote
groepen in het dorpshuis terecht kunnen.
Veel mensen kunnen thuis geen vergadering of feestje houden met inachtneming
van de 1,5 meter. Wij kunnen in het Trefpunt de 1,5 meter wel garanderen voor
vergaderingen met maximaal 10 pers.
Daarom is het vanaf 1 september 2020
wel mogelijk om gebruik te maken van ‘t
Trefpunt voor vergaderingen. Voor “kleine”
besloten feestjes kunnen wij helaas geen
1,5 meter garanderen.
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Voor vergaderingen tot 30 (zittende) personen kunt u contact opnemen met het bestuur. We zullen dan gezamenlijk een plan
op moeten stellen waaruit blijkt dat we
kunnen voldoen aan de geldende regels.
Als bestuur vinden we dit een zeer moeilijk besluit. Wij hadden het graag anders
gezien. Maar voor de toekomst van ons
dorpshuis, onze vrijwilligers en de gezondheid van de bewoners van Nij Beets lijkt dit
onze enige keus.
Wij houden de ontwikkeling van Covid-19
en de maatregelen goed in de gaten. Zodra
wij denken dat er weer activiteiten georganiseerd kunnen worden of wanneer wij
meer mensen in onze ruimtes kunnen ontvangen, zullen wij u hierover op de hoogte
brengen.
Houd Facebook en de Nijs Beetster in de
gaten.
We hopen u op deze manier voldoende te
hebben geïnformeerd. Zijn er nog vragen,

dan kunt u een mailtje sturen naar trefpuntnijbeets@gmail.com. Er wordt dan
contact met u gezocht.
Het bestuur van ‘t Trefpunt hoopt van
harte dat er snel weer verandering komt
in de huidige situatie zodat we weer voor
iedereen klaar kunnen staan!
Met vriendelijke groet,
Bestuur ‘t Trefpunt
Nij Beets

Gezien in Nij Beets

De brug bij de Brêge is weer hersteld. Eén van de leuningen was flink verwaarloosd en
leverde bijna gevaarlijke toestanden op. Gelukkig had de gemeente dit ook in de gaten
en herstelde het euvel vakkundig.
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(foto:Bart Ledegang)
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Rabo ClubSupport
Goed voor jouw club &
geweldig voor de buurt
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de coöperatieve Rabobank
Nijs Beetster doet weer mee met de RABO Clup Support.
Clubs en verenigingen zijn erg waardevol
voor ons land. Met deze bijdrage van kennis, netwerk en financiën hebben clubs en
verenigingen de mogelijkheid mooie maatschappelijke bestedingsdoelen te realiseren. Zo zetten we ons netwerk in en bieden
we onze kennis aan om clubs van elkaar te
laten leren. Ook de Nijs Beetster doet dit
jaar weer mee, net als vele verenigingen in
ons dorp. Begin oktober kunnen de leden

van de Rabobank weer hun stem
uitbrengen op hun favoriete club of vereniging . Wij hopen dat er ook dit jaar weer
vele stemmen op de dorpskrant mogen
komen.
Hiermee kunnen we geld genereren om de
Nijs Beetster ook op termijn gratis huis aan
huis te verspreiden.

Alvast bedankt voor uw stem.
De Nijs Beetster 16-1
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Van Plaatselijk Belang
		
De zomer is bijna weer voorbij. Doordat veel vakantielanden een code oranje kregen, waren
er veel mensen uit Nederland die ontdekten dat Friesland een prachtige provincie is, waar je
prettig vakantie kunt vieren.
In Nij Beets meerden mensen uit alle hoeken van Nederland aan. Verschillende vaargasten
bleven meerdere nachten hier liggen en genoten van Nij Beets en de mooie omgeving.
Er was grote waardering voor de gratis voorzieningen in It Bjinstap en de brugwachters die
de brug al open hadden wanneer de boten aan kwamen varen. ‘Dit heb ik nog nooit ergens
beleefd’, zei een vaargast.
Erg jammer is dat enkele steigers, die voor bezoekende vaargasten zijn bedoeld, het hele jaar
bezet worden gehouden door dezelfde boten uit Nij Beets.
En ook jammer is dat enkele mensen langere tijd de steigers gebruiken als etalage voor hun
‘te koop’ boten.
Begin september hebben wij ambtelijk overleg gehad met de gemeente Opsterland over
bovenstaande en veel meer zaken. Veel punten zijn in actiepunten omgezet.
Onder andere is toegezegd dat de verrotte fietsbrug in 2020 wordt opgeknapt en dat het
fietspad langs de DN wei opnieuw wordt geasfalteerd.
De Leppedyk wordt opgeknapt en ook zal er weer gekeken worden naar de Geawei.
De laatste weg blijft, door o.a. de slechte ondergrond, een hoofdpijndossier voor de gemeente
Opsterland. Zelf hebben wij het maken van een ‘dorps’plein voor It Trefpunt in de week gezet
bij de gemeente.
U heeft het afgelopen jaar gemerkt dat het maaibeleid van de gemeente is veranderd.
Gelukkig zijn er verschillende inwoners uit Nij Beets die de oproep in de vorige Nij Beetster
hebben opgepakt: ‘Erger je niet, maar doe er zelf of samen wat aan.’ Top!
Wanneer er toch dingen zijn welke u ergeren of wanneer er iets mis is en niet bekend bij de
gemeente Opsterland, maak a.u.b. gebruik van de gemeente app.
U vindt deze op de website www.opsterland.nl, onder het kopje ‘Meer’ en dan bij ‘Iets mis in
de openbare ruimte? Meld het!’
In november proberen wij een jaarvergadering te organiseren.
De datum en de maatregelen die wij hiervoor in acht moeten nemen, hoort u nog van ons.
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Gemeente en Tsjingas winnen met uitspraak
Raad van State vooral kostbare tijd
door Bart Ledegang

‘Geen verpletterde overwinning maar wel één waar we tijd mee winnen. En dat kan straks
in ons voordeel zijn.” Zo kijkt Anko Postma, wethouder én dorpsgenoot, terug op de verrassende uitspraak die de Raad van State deze zomer deed in de zaak rond de gasboringen
aan de Ripen. Monique Plantinga van actiegroep Tsjingas: ‘Je moet geloof houden dat je dit
kunt keren.’
boren naar gas. Er rust een agrarische bestemming op het perceel en daar moet een
hek omheen, boorkelders aangelegd en
een toegangsweg heen en daar moet men
over beslissen. Natuurlijk zijn we tegen de
gasboringen maar hier gaat het over de
locatie an sich.’ Monique is de afgelopen
jaren een bekend gezicht geworden in de
strijd tegen gasboringen. Ook de media
weten haar goed te vinden, evenals andere
actiegroepen. ‘Wij hebben als omwonenden echt moeten vechten om een plek te
krijgen aan tafel,’ begint ze. ‘Vermilion
heeft de Beetsters nooit meegenomen in
het verhaal. Eén keer slechts en toen was
het ook nog een
besloten bijeenkomst. En het
bedrijf heeft ons
bij elke procedure geprobeerd
weg te halen.
De rechtbank
heeft ons erbij
Winst
gehaald. Zij
‘Even voor de duizag ons écht als
delijkheid,’ begint
een belanghebMonique, voorzitbende partij.
ter van Tsjiingas.
En de Raad van
‘Dit verhaal gaat
State heeft dat
over de inrichting
gevolgd en overvan de beoogde
eind gehouden.’
boorlocatie en
Het beeldbel-interview verliep zonder problemen
Anko
vult haar
niet over het
(foto: Bart Ledegang)
De bedoeling was een keukentafelgesprek tussen Anko en Monique waarbij ze
zouden terugblikken op een roerige zomer.
Met inachtneming van de 1.5 meterregel
uiteraard. Maar vanwege enkele snotterende huisgenoten is voor alle zekerheid
besloten tot een videobel afspraak. Dat
lukt. Een roerige zomer dus. Terwijl de
mussen van het dak vielen, vernietigden
de wijze heren van de Raad van State
medio juli de eerdere uitspraak van de
Rechtbank Noord-Nederland. Die vond
dat de Minister van Economische Zaken,
Wiebes, beslist over het afgeven van de
omgevingsvergunning maar de Raad vindt
dat de gemeente
Opsterland dat
is. En dus begint
de hele zaak weer
opnieuw. Een
strijd van lange
adem.
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aan: ‘En dát is echt uniek. Het eerste deel
van de winst is dat hier naar het geluid van
de omwonenden is geluisterd. Dat is de
verdienste van Tsjingas!’
Vraagtekens
Friesland is ooit opgedeeld en opgeknipt
in stukken grond die in de vorm van
concessies gegund zijn aan gaswinners.
Met deze concessies mag gas opgespoord
en gewonnen worden. Ze zijn inmiddels
oud en dateren van een periode waarin
er nog niet veel te doen was om gaswinning. Gaswinners hebben zich een stevige
positie verworven waar door omwonenden
maar moeilijk aan te tornen valt. Monique:
‘Wiebes zegt: we hebben het gas nodig.
Dat kun je betwisten. We kunnen veel
meer doen met duurzame bronnen en met
besparingen. En Wiebes vindt de gasboringen veilig. Ook daar hebben wij vraagtekens bij. Wat doet het met de veengrond?
Met bodemdaling? Het grondwater? Wat
doet het met de mensen? Mensen hebben
immers zorgen over hun huis, de natuur,
de generaties die komen gaan. Dat veilige,
daar hebben we een probleem mee en dat
pakken we ook aan.’
Vriend
‘Maar de strijd is nog lang niet gestreden,’
aldus Anko. ‘Het is dan ook een slag die we
met de uitspraak van de Raad van State
hebben geslagen, maar het gaat nog lang
duren. De grootste winst is nogmaals dat
er meer dan ooit tevoren naar de omwonenden is geluisterd. Ik veronderstel dat
dit nu ook bij andere actiegroepen gaat
gebeuren. De tijd kan daarbij onze grootste vriend worden. Er zijn verkiezingen
op komst. Dan kunnen allerlei milieu- en
energiezaken een rol gaan spelen zoals het
inklinken van veen, stikstof, PFAS, noem
maar op. ‘Een nieuw kabinet kan met hele
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andere standpunten op bijvoorbeeld het
gasdossier aan de slag gaan.’
Adem
Ook Monique weet de positieve uitspraak
van de Raad te relativeren. Er volgt nu
immers een grote klus waarbij Tsjingas
inhoudelijk met de rechtbank het gesprek
moet gaan voeren waarom de bouw
van de boorlocatie ongewenst is. “Als de
gaswinlocatie er eenmaal ligt wordt het
immers een moeilijk verhaal,’ voorziet
ze. ‘Dan komen er altijd aanvragen van
meer en langer.’ Het blijft dus nog steeds
een strijd van de lange adem. En die heeft
Monique wel. Zelf is ze al vanaf 2017 bij
Tsjingas actief. ‘Ik krijg hier ook enorm veel
energie van. Ik doe dit niet alleen voor Nij
Beets maar ook voor andere gebieden in
Friesland. En ik ga heel graag met mensen
om. Je moet gewoon geloof hebben. Geloof
dat je het kunt keren.’ Dat vindt Anko op
het andere scherm duidelijk ook, want hij
knikt instemmend. ‘We willen voor de generaties na ons een energievoorziening die
ook op de lange termijn duurzaam is!’

Monique zoals veel mensen haar inmiddels kennen:
op de barricaden in Groningen. Maar net zo
makkelijk in Den Haag.
(foto: Bart Ledeganmg)
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Gezien in Nij Beets
De naam 'ijsvogel' is dus wellicht wat misleidend en heeft weinig met ijs te maken.
Behalve wanneer ze in de winter visjes
vangen uit een wak in het ijs.
Hoe dan ook, het is een indrukwekkende
verschijning dus wees alert op de 'blauwe
flits' boven de sloten van Nij Beets.
Maar liever niet allemaal naar de ijsvogelstok bij De Els komen om het vogeltje
te spotten, het moet tenslotte een rustig
plekje blijven om veilig te kunnen vissen.
Wel eens een blauwe flits gezien bij de
sloot? Wellicht heeft u een ijsvogel gespot.
Dit prachtige vogeltje heeft een felblauwe
en oranje kleur, heeft vooral vis op het
menu maar laat zich niet gemakkelijk zien.
In Nij Beets heeft de schuwe ijsvogel zich
enkele keren laten zien.
Bewoners van De Els 19 hebben er 4 jaar
op gewacht nadat ze in 2016 een 'ijsvogelstok' naast het huis in de sloot hebben
geplaatst.
Het wachten is beloond.
Inmiddels is de stok enkele keren gebruikt
door een ijsvogeltje als uitkijkpost om te
vissen, te badderen of om uit te rusten na
een genoten vismaaltijd.
Dit heeft de bewoners tientallen foto's en
video's opgeleverd, vanuit de woonkamer
geschoten. Enkele weken geleden zaten er
zelfs 3 ijsvogeltjes op de walbeschoeiing te
genieten van de ochtendzon.
Ook dit is vastgelegd op video en verzonden naar het tv programma Vroege Vogels.
De ijsvogel (Alcedo atthis) ontleent zijn
naam mogelijk aan het Germaanse
'Eisenvogel' wat ijzervogel betekent.
Deze naam slaat op de metaalachtige
glans van het blauwe verenkleed.
De Nijs Beetster 16-1

(foto's: Erwin H.)
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W is
dat t u
...?
Wist u dat...
Een vaargast zich ergerde aan de
gastvriendelijkheid in Nij Beets?
Zij ging aanleggen om op de knop voor de
brug te drukken en toen pas zag dat de
brug al open was gemaakt door de attente
brugwachter? Zij boos was en mopperde:
‘Waarom zit er dan zo’n knop?’
Wist u dat...
De KWF - collecteweek op 30 augustus van
start is gegaan met een 1,5 meter-collecte?
Restaurant Pier’s Hiem spontaan hulp aanbood door de KWF-vlag te plaatsen?
In het restaurant ook een KWF-collectebusje stond? Dit bij de KWF-organisatie
respect afdwong?
Brugt en Ineke geen makkelijk jubileumjaar doormaken maar tóch voor een ander
blijven klaarstaan?

Wist u dat...
Er even kortsluiting was tussen de beide
brugwachters? Het dus zomaar gebeurde
dat op een dag enkele bootpassanten de
brug niet konden passeren? Deze brug
namelijk niet open kon? Anko Postma
toevallig de pruttelende toeristen aantrof?
Hij met enkele telefoontjes een reddende
engel regelde? Deze helemaal uit Stadskanaal moest komen?
De wachtende bootjeslui door Anko
getrakteerd werden op smakelijke taartjes
uit de Dagwinkel? Dit het leed méér dan
verzachtte?
Wist u dat..
Er een opvallend verfspoor door de Peppel
loopt? Dit geen actie is van aangeschoten
Rijkswaterstaatwerkers?

Een bewoonster achteruit van de oprit was
gereden zonder de pot witte verf van haar
man te bemerken?
Ze ook niet merkte dat zij over een verfpot
reed? We het verfspoor door de wijk tot ver
op de Prikkewei kunnen volgen? Hier op
een gegeven moment het verfspoor dood
loopt?
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Beetster Prikbord
OPROEP
KERSTMARK T 2020 NIJ BEETS
Helaas zal de kerstmarkt dit jaar niet doorgaan.
Vanwege de Coronamaatregelen zien wij geen
mogelijkheid om de markt te organiseren.
Wij wensen een ieder alle goeds en vooral
een goede gezondheid.

Heb je door omstandigheden hulp nodig
bij het
het regelma4g op tafel ze7en van een
maal4jd?
regelmatig op tafelbijzette
n van een maaltijd?
Voedselbank

Heb je door omstandigheden hulp nodig

Opsterland kan je mogelijk helpen.

Alle informa4
e staat
op de website:
Voed
selbank
edselban
Opste
kopsterl
rlandwww.vo
kan je
moge
lijkand.nl
helpen.
Je kunt ook bellen: 06 10596926.

Alle informatie staat op de website: www
.voedselbankopsterland.nl
Je kunt ook bellen: 06 1059 6926.

Wij organiseren voor de mensen van de Voedselbank Opsterland een kledingbeurs op zaterdag 3
oktober a.s. in de RANK.
's Ochtends is de kledingbeurs bestemd voor de
mensen van de voedselbank.
’s Middags van 12.30-14.30 uur is een ieder van
harte welkom om kleding voor € 1,- te kopen
Wij zijn op zoek naar mooie en schone
kleding, jassen en schoenen voor kinderen, mannen en vrouwen, zodat zij er ook netjes bij kunnen
lopen.
In te leveren bij:
Minke Rinzema, D. Nieuwenhuisweg 11,
telefoon 06 36040526
Elisabeth Mulder, De Els 7, telefoon 461304
Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die
ons kunnen helpen bij het sorteren van de
kleding. U kunt zich opgeven via de
mail: geartsje@deblauwekamp.nl of
telefoon: 383176
Alvast hartelijk dank,
Diaconie Doarpstsjerke Nij Beets

Zorgopvang ANSenGRIETJE zoekt iemand
voor het schoonmaken van konijnenhokken, grasmaaien en
regelmatig ook nog wat andere klusjes.
Dag en tijden in overleg.
Ben je enthousiast, handig en 14 jaar of ouder,
neem dan contact met ons op.
Ans en Magrietta, Swynswei 27, tel. 0512 461228
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Het laatste woord
In het nieuws
Het zonnepark op de zandput heeft de
afgelopen tijd zeker het nieuws weten te
halen. Op weg naar Beetsterzwaag of de
snelweg kon de bouw ervan goed gevolgd
worden. De grote bedrijvigheid, waarbij
hard gewerkt werd om het zo snel mogelijk
af te krijgen. Het nieuws kwam dat het af
was en klaar om aangesloten te worden op
het elektriciteitsnet. De kabels moesten nog
worden aangelegd en dan was het zover.
Landelijk nieuws werd het, toen het onweer
overtrok en het zonnepark loskwam en
op de oever vastliep. Het kan eigenlijk niet
anders of eerder in de Nijs Beetster is daar
al genoeg over te lezen geweest. Velen zijn
even gaan kijken om te zien hoe dat eruit
zag. Tenminste er stonden de eerste dagen
altijd wel mensen bij en vast niet alleen van
de verzekering of het bedrijf, dat alles heeft
aangelegd.
Er loopt de discussie tussen energie winnen
uit wind of zon, maar je zou bijna zeggen,
hier was het 1-0 voor de wind. Hoewel de
sterke wind ook maar heel even waaide.
Leve de zon
In een zomer, waarin de zon niet altijd
straalde, voel je wel hoe belangrijk die zon
is. Dat de zon een grote kracht is en belangrijk voor de mens en de wereld is duidelijk.
Van oudsher wordt dat zo al ervaren. In
veel oude religies kende men de zonnegod,
zoals bij de Egyptenaren. Daarin kwam de
kracht van de zon naar voren. De goede
kant van de zon, maar ook de slechte. De
zon kan schade aanrichten, doordat deze
onbarmhartig brandt en gewassen op het
land kapot maakt. In de Bijbel wordt in het
scheppingsverhaal verteld dat op de vierde
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dag de zon en de maan
worden geschapen
door God. Hiermee
wil men laten zien dat
God daarboven staat,
zonder overigens af te
willen doen aan het belang en de kracht
van de zon.
Niet vreemd dat de zon als iets moois wordt
gezien en een ereplekje krijgt bij de mensen.
De kracht ervan wordt steeds weer gevoeld.
Kracht die nodig is voor groei en bloei, maar
die wij door onze techniek ook anders
kunnen inzetten.
(nieuwe foto gemaakt door Jeroen Taalman)

Verantwoordelijkheid
Het bijzondere aan het scheppingsverhaal
in de Bijbel is dat mensen daarin een grote
plek krijgen. Vanuit het geloof wordt verteld
dat God de wereld heeft ingericht, zodat
de mensen er kunnen leven. Tegelijk vraagt
dat ook wat van de mensen. De wereld is
niet van ons, maar wij zijn gasten. Tijdelijke
gasten, die voluit gebruik mogen maken
van de mogelijkheden, maar wel vanuit
de wetenschap dat het niet allemaal van
ons is. Wij gaan ook weer voorbij en na ons
komen er anderen die recht hebben op deze
wereld. Met een mooi woord wordt dat vaak
rentmeesterschap genoemd. Wij zijn verantwoordelijk, maar het is niet van ons.
Dan is het goed, dat we de kracht van die
zon (en ook de wind trouwens) kunnen gebruiken om met elkaar verantwoord verder
te komen in de wereld.
Ds. Jaap Vlasblom

(nieuwe foto gemaakt door Jeroen Taalman)
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Het levenstestament

Sinds begin maart van dit jaar wordt ons leven gedicteerd door het
corona virus, in de kranten en op televisie wordt over weinig anders
meer gesproken.

Vooral voor mensen op leeftijd kan dit een angstige en moeilijke

Folkertslân 68
9244 ED

Beetsterzwaag
T 0512 38 24 15
E info@notariskooi.nl
I www.notariskooi.nl

tijd zijn. Nu wordt meer dan ooit duidelijk hoe kwetsbaar wij zijn.
Zaken waar we liever niet over nadenken maar die wel van belang
zijn.
In de praktijk merken we dat mensen helaas vaak lang wachten
met iets te regelen. Wanneer ouders bijvoorbeeld naar het
verpleeghuis gaan en hun huis te koop wordt gezet, worden we
vaak gebeld met de vraag wat er nog geregeld moet worden.
Als ouders dan al dementerend zijn en niet in staat om een akte te
ondertekenen, moet er met spoed bij de rechter een bewind worden
aangevraagd. Dit gaat vaak minder snel dan gehoopt.

Maandag tot en met
donderdag van:
08:30 tot 17:00 uur

Wanneer bijvoorbeeld het ouderlijk huis verkocht moet worden,

Op afspraak:

kan middels een levenstestament een gevolmachtigde worden
benoemd die namens de ouders de overdracht mag regelen en zo
kan de gang naar de rechter worden voorkomen.

Nog een belangrijke reden om nu alvast de zaken op orde te
maken is de kans op financieel misbruik.
Kwetsbare ouderen die financieel worden uitgekleed is schrijnend
genoeg iets wat vaker voorkomt dan men denkt. Ouderen zijn vaak
afhankelijk van anderen. De kans dat er misbruik wordt gemaakt
van de situatie is aanwezig. Het beste wat mensen kunnen doen is
nu al in actie komen en een levenstestament laten opstellen.
Iemand die u volledig vertrouwt krijgt dan volmacht om namens u
uw financiën te regelen op het moment dat het allemaal niet meer
zo vlot gaat.

Openingstijden:

Vrijdag van:
08:30 tot 16:00 uur
Woensdag- en
donderdagavond
open.

Inloopspreekuur in
de Bibliotheek aan
het Lijteplein te
Ureterp:
Maandagmiddag

van:
13:30 tot 14:30 uur.

Notaris Kooi kan een levenstestament voor u op maat maken.
Maak gerust een afspraak voor een bespreking met haar om één en
ander door te nemen.

Paulina Smids, juni 2020
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