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

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

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

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

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

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

Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren 

voor donderdag 5 november bij Tine

We hanteren de volgende regels met betrekking tot de kopij:
Het team van de Nijs Beetster is een werkgroep van Plaatselijk Belang

Omslagfoto: Hij liep de 4 Mijl op z'n prothese, bleek er meer plezier in te hebben dan hij verwachtte...........

De Nijs Beetster online 

op www.nijbeets.info
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Mui

Twee woorden hielden ons land de afgelopen 
zomer in hun greep: corona en mui. 
Over corona hoef ik u niets meer te vertellen 
maar des te meer over mui. Meerdere toeris-
ten waren in zee verdronken of in de proble-
men gekomen doordat zij in een ‘mui’ waren 
geraakt. In het weekend van 10 augustus 
verdronken zelfs vier zwemmers in een 
etmaal. En dus kregen we op het Journaal in 
een kleurrijke animatie uitgelegd wat een 
mui was: een dieper gedeelte dwars op de 
kustlijn tussen twee zandbanken in. Hierdoor 
ontstaat een krachtige stroming richting zee. 
Wie denkt dat de mui een spitsvondige vondst 
van weerman Gerrit Hiemstra is, heeft het 
mis. Het woord dateert al uit de 14e eeuw 
waar het ‘riviermonding’ wordt genoemd. En 
omdat er overal riviermondingen zijn, komt 
de mui in heel Europa in plaatsnamen voor: 
Dendermonde (België), Yarmouth (Engeland) 
en natuurlijk IJssel-, IJ- en Arnemuiden. Maar 
evenzogoed is het dus een dieper gedeelte 
tussen twee zandbanken waar een sterke 
stroming kan heersen. 

De corona (let op: geen hoofdletter) en de 
mui hebben eigenlijk wel iets gemeen. Beide 
zijn namelijk onderhevig aan stromingen. 
Het golft op en neer. Op dit moment zitten 
we middenin de tweede coronagolf en ergens 
buiten ons zichtveld bolt vast alweer een derde
op. Net als we denken dat we wat ruimer kun-
nen ademhalen, moet de broekriem 
worden aangehaald. En tussen al dat gegolf 
door moeten we ons als dorp ook overeind 
houden. Het Damshûs heeft de boel net weer 
op de rails. De Snikke voer weer met gasten, 
een flink aantal interessante sprekers staan 
klaar voor hun najaarslezingen. Tot nu toe 
gaan ze nog allemaal door maar dat kan 
zomaar veranderen. Laten we hopen van niet. 

De Doarpstsjerke was blij dat er weer 
onbeperkt kerkgangers met inachtneming 
van de coronaregels konden worden verwel-
komd, toen de Staphorster broeders en zusters 
het kabinet noopten tot het drastisch redu-
ceren van het kerkpubliek naar de 30 gasten 
waar ze net vandaan kwam. Voor het eerst 
sinds mensenheugenis is de fysieke intocht van 
Sinterklaas in Nij Beets afgelast. Een historisch 
dieptepunt maar een moderne video-intocht 
blijkt een mooi digitaal alternatief. Toch blijft 
er voor een kind niets boven de aai over de bol 
van de Goedheiligman zelf of een hand vol 
pepernoten van de pieten te gaan. We slagen 
er toch maar mooi in om van de nood een 
deugd te maken. En dat is precies wat we 
moeten doen. De Koninklijke Nederlandse Red-
dingsmaatschappij geeft het ook als tip mee 
voor allen die in ene mui belanden: ga mee 
met de stroming. En dat kunnen we misschien 
maar het beste doen. Meedeinen op de golven. 

Desalniettemin hebben de clubs en vereni-
gingen het nog steeds moeilijk. De Rabo Club 
Support komt dan ook als geroepen. 
Wie klant is bij de Rabobank heeft een brief 
ontvangen met een code. Met deze code kunt 
u tot 25 oktober stemmen op clubs die zich 
uit de gemeente hebben aangemeld voor een 
financiële opsteker. Oh, ja de Nijs Beetster doet 
ook mee, namens Plaatselijk Belang. Als u 
onze dorpskrant ook in de toekomst wil blijven 
lezen, kunt u op dit prachtige dorpsbindmid-
del stemmen. 
Meer weten? Kijk dan even op: 
https://www.rabo-clubsupport.nl/
 

 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
Vakantieappartementen

Zorgboerderij

www.boerehiemnijbeets.nl
boerehiem@outlook.com

 06 103 052 21

Lyts Boerehiem
Kinderopvang/buitenschoolse opvang/

peutergroep

www.lytsboerehiem.nl
info@lytsboerehiem.nl

06 830 093 60

Kanaalweisud 12 (12a), 9245 HD Nij Beets
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'Sa bysûnder is it dochs net?.....'

Anne Meester liep de 8 van Dr88 met z'n nieuwe blade
Door Hester Dijkstra

Tien jaar geleden zagen de Groninger specialisten het wel zitten. Dorpsgenoot Anne Meester zou 
zijn voet waarschijnlijk kunnen behouden. Dat liep anders.
Nu kent Nij Beets een stoere 'bladerunner' die de 8 van Dr88 binnen een uur heeft uitgelopen.

Als hij uit z'n stoel 
opstaat moet hij 'even 
op gang komen' en z'n 
auto is een automaat. 
Die zijn er meer, dus 
daar zie je nauwelijks 
aan dat het linkerbeen 
van Anne Meester (53) 
voor een deel uit een 
prothese bestaat. Hij 
maait zelf het gras, is 
leider bij Blue Boys en 
werkt halve dagen bij 
kaas- en zuivelboerde-
rij De Gelder in Tijnje. 
'Ik akseptearje dat it 
is sa't it is. Ik bin der 
iepen oer en ferstopje 
myn prothese net yn 
in broekspiip. Ik rin 
fierwei it leafst yn in 
koarte broek'.

'Ik bin der noch'
Ruim tien jaar geleden was de situatie heel 
anders. Anne werkte bij AB Vakwerk en voerde 
grondwerk uit in Boarnburgum, toen de rups-
kraan hem raakte en z'n been grondig plette. 
Achteraf weet Anne hoeveel geluk hij had toen 
het gevaarte op dat moment stopte en de erg-
ste schade tot een van z'n ledematen beperkt 
bleef. Het had heel anders kunnen
aflopen: 'It ûngemak barde tolve dagen earder
dan dat fan buurtgenoat Gerry. 
Ik koe it neifertelle, hy net. Doe ha'k faak tocht: 

ik bin der noch, ik ha 
gelok hân'. Anne werd na 
het ongeluk wakker in 
het UMCG en in eerste 
instantie leek het erop 
dat z'n voet en onder-
been behouden konden 
blijven. 'De dokters 
seagen it wol sitten en 
ik ek'. Logisch, want z'n 
onderbeen begon er 
weer redelijk uit te zien. 
Maar niemand wist 
precies hoeveel pijn die 
gewalste voet nog zou 
veroorzaken.

Rolstoel en 'stomp'
Na het ziekenhuis volgde 
er een tijd bedrust in de 
kamer aan de Prikkewei. 
'Earst tink je: der sil wol 

mear tiid oerhinne moatte'. Maar tijd heelde 
wel de wonden, maar niet de voortdurende 
pijn. Bovendien moest het gezin (Anne, Thea, 
Rick en Marc) wennen aan een totaal ander le-
ven. Een fulltime baan bij Anne's oude werkge-
ver zat er niet meer in; hij moest 'de ziektewet 
in' en de voetbalschoenen werden opgeborgen. 
'Keepen slagget net mei oanpaste skuon'. De 
rolstoel werd een jaar lang z'n enige middel 
om wat kilometers te maken en nooit heeft hij 
de omgeving zorgvuldiger verkend dan in die 
periode. 'Ik wie net wend om thús achter de 
blomkes te sitten'.

(foto: OIM)  
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www.mulderbouwbedrijf.nl info@mulderbouwbedrijf.nl

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

Onze specialiteit: Friese
streekproducten zoals:
oranjekoek, duimpjes,

suikerbrood en kruidkoek.

Fryske bakkery
Westerbuorrren 4

Boornbergum
0512-381215.

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

Swynswei 32
9245 HG Nij Beets
www.loonbedrijflageveen.nl

Voor al uw agrarische werkzaamheden
grondwerk & kraanverhuur

OONBEDRIJF 

AGEVEEN 
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Ondertussen bleef de pijn, dag en nacht, werd 
steeds erger en tenslotte zelfs zo erg dat Anne 
in 2015 het rigoreuze besluit nam om voet en 
onderbeen te laten verwijderen: 'Hy moat der 
ôf!' Het zou nog bijna een jaar duren voordat 
de Groninger specialisten op 1 april 2016 Anne's 
wens uitvoerden. 'Se woene der wis fan wêze 
dat se al it mooglike besocht hiene. De foet 
koe der net wer oansetten wurde fansels'. Dat 
de operatie uitgevoerd kon worden aan een 
vrijwel gezond been had als voordeel dat Anne 
nu met enige trots kan zeggen dat hij beschikt 
over 'in hiele mooie stomp', goed afgerond en 
stabiel als basis voor de prothese die hij nodig 
heeft. Gelukkig heeft hij bovendien weinig last 
van wondjes en puistjes, want die kunnen – 
ook nu nog – veel ongemak veroorzaken. 'Dêr 
pas ik goed foar op'.

Prothese
Anne heeft geen minuut spijt van de beslissing 
die hij in 2015 heeft genomen. Al na de operatie 
was de pijn verdwenen en kon het herstel be-
ginnen. Er kwamen goede wensen binnen van 
bekende en minder bekende voetballers uit het 
hele land. 'Ik snapte d'r neat fan hoe't dat koe. 
Wêrom soene Feijenoord of It Hearrenfean my 
– in simpele keeper by Blue Boys – no in kaart 
stjoere.....' Totdat hij door kreeg dat Sietze Looij-
enga achter de oproep schuil ging. 'It hat my 
sa goed dien en Rick en Marc (zoons) fûnen dat 
fansels ek prachtich'. Bij OIM in Beetsterzwaag 
kreeg Anne een passende prothese aange-
meten en daarmee ervoer hij een vrijheid die 
hij lang gemist had. 'Ik kin no folle mear as 
foarhinne'. Hij werkt inmiddels halve dagen 
bij het vee op de zuivelboerderij, is leider van 
het Blue Boys team waar zoon Rick in speelt, 
onderhoudt de tuin, rijdt auto en bestrijdt zijn 
vermoeidheid met fitness bij Medifit.

Bladerunner  
Medifit speelde ook een rol bij de sportieve 
prestaties van Anne. Het plan ontstond bij OIM, 

die wat extra's wilde gaan doen voor en met 
een groep mensen met een prothese. Het be-
gon met een clinic en zou gevolgd worden door 
een loop-programma in de drie noordelijke 
provincies. Anne kreeg het verzoek om daar-
aan mee te doen. De aarzelende Beetster werd 
vervolgens door het team van Medifit over de 
streep gehaald om, met extra trainingen, een 
poging te wagen bij de 4 Mijl van Groningen. 
'Eins bin ik net sa'n rinner', legt Anne z'n aarze-
ling uit, 'mar ek al soe ik as lêste oer de streek 
komme, prebearje kin altyd'.  Hij liep de 4 Mijl 
op z'n prothese, bleek er meer plezier in te heb-
ben dan hij verwachtte en eindigde sneller dan 
hij ooit op de loopband had gepresteerd. 'Al dy 
minsken om jo hinne...... dat skeelt wol!', zegt de 
ex-keeper bescheiden. Daarna volgde de 8 van 
Dr88, nu ruim een maand geleden. Die afstand 
volbracht Anne op de inmiddels aangeschafte 
blade, waarmee hij ook op de foto te zien is. 
Zo'n gebogen metalen veer aan een donkere 
koker (carbon) mag er voor leken ongemak-
kelijk uitzien, Anne kon er meteen uitstekend 
mee 'uit de voeten' en tijdens de 8 ging z'n 
loopband-record weer aan gruzelementen. De 
bijzondere prothese ligt tijdens het gesprek 
tussen ons in op de keukentafel. Als voorbeeld 
van hetgeen Anne na jaren heeft bereikt.

Positief
Gemakkelijke jaren waren het niet, vertelt 
Anne. Vooral niet voor z'n gezin. 'Mar lokkich 
bin ik net yn in hoekje sitten bleaun. Us ynstel-
ling is posityf en wy ha it meiinoar rêden'. Is 
Anne ook trots op z'n sportieve prestaties? 
Dat zul je deze stoere bladerunner niet met 
zoveel woorden horen zeggen, hooguit: 'dat 
het immers niet zo bijzonder is' en dat hij 'veel 
waardering heeft voor de steun die hij kreeg'. 
Het loopprogramma ligt tijdelijk stil (corona), 
de bladerunner niet.
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Wat heeft Halte Leppedijk te bieden 
 
Een heerlijke plek om even bij te komen tijdens  een fiets of wandeltocht.    
Koffie,thee met huisgemaakt gebak, een ijsje of een kleine lunch. 
 

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

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

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

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

Halte Leppedijk biedt aan

Diverse soorten 
gebak

vers gemaakt op 
bestelling

Voor informatie bel 
06 20834213

Open 
op 

afspraak
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Ittsje Wolthers sprak met koninklijk paar

‘Ik denk dat ik ze nog een brief ga schrijven’
Door Bart Ledegang

Tijdens hun eerste streekbezoek sinds de uitbraak van het coronavirus, bezochten Koning 
Willem-Alexander en Koningin Maxima op 17 september onze gemeente. Ittsje Wolthers was 
door burgemeester van Selm persoonlijk uitgenodigd mee te doen aan een ronde tafelgesprek. 
‘Ze stelden hele gerichte vragen en luisterden ook goed.’

De nadruk van het konink-
lijk bezoek lag die dag op 
de duurzaamheid van de 
landbouwsector en de 
Friese taal en cultuur. En 
over dat laatste kun je 
Ittsje gerust aan het 
woord laten. ’Burgemee-
ster Ellen van Selm komt 
hier geregeld in het 
Damshûs,‘ begint Ittsje. 
‘Ze vergadert er of neemt 
mensen mee en die leid 
ik als parttime gids dan 
rond. Nu vroeg ze mij of 
ik tijdens de Koninklijke 
visite iets wilde vertellen 
over hoe het hier is ont-
staan om vervolgens dan de lijn door te trek-
ken naar vandaag. Dat leek me wel bijzonder.’ 
Ittsje bereidt haar aandeel zorgvuldig voor. 
‘Ik heb mijn lijn uitgezet na een voorgesprek 
bij de burgemeester. Met Jan Frieswijk heb ik 
het toen nog doorgenomen. Daarbij hebben 
we niet te veel ingezoomd op details.’

Kwetsbaar
En zo vindt Ittsje zich later op die bewuste 
donderdag terug op het EcoMunityPark bij 
Ecostyle in Oosterwolde. Burgemeester van 
Selm is gesprekleider. Zij sloot onlangs de 
Regio Deal Zuidoost Friesland. Het Rijk en 
de regio zullen samen meer dan €30 mil-
joen euro investeren in vitale dorpen en een 

veerkrachtig landschap. 
Ittsje mag verhalen over 
Nij Beets als vitaal dorp. 
Haar tafelgenoten zijn 
natuurjournalist Fokko 
Bosker die over het Noord-
Nederlandse landschap 
vertelt. En Ingrid van de 
Vegte, directeur van het 
Fries Sociaal Planbureau 
die het paar zal vertellen 
over de brede welvaart in 
Zuidoost Friesland die door 
de betrokken mienskip en 
het mooie landschap mede 
is veroorzaakt. Tenslotte is 
ook Pieter de Kroon van de 
partij. Hij is voorzitter van 

Wijnjewoude Energie Neutraal. 
Ittsje deelt het koninklijk paar mee dat 
je ‘trots moet zijn op je afkomst’ wat een 
geworteld gevoel is in Nij Beets en omgeving 
waar armoe vroeger troef was.  
Ittsje: ‘Bij ons draagt de mienskip ons 
Damshûs. Dus legde ik uit hoe het is ontstaan 
en hoe het nu in stand gehouden wordt. 
En wat Nij Beets zo’n vitaal dorp maakt.’ 
Maar Ittsjes verhaal ging nog dieper. ‘Ik heb 
ook verteld hoe belangrijk het is om het 
verhaal van de sociale strijd door te vertellen. 
Het laat zien hoe kwetsbaar de mens is. En 
het spreekt iedereen ook aan hoe betrokken 
iedereen met elkaar is. En dat je er mag zijn.’ 

Krijgt Ittsje ons koningspaar naar Nij Beets? 
(Foto: Bart Ledegang)   
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Verkoop	van:	
Diervoeders,	
stro	en	hooi,	

gas	en	aardappelen	
	

Openingstijden:	
Di	t/m	Do	van	17.00	tot	20.00	
Vrijdag	van	13.00	tot	20.00	
Zaterdag	van	9.00	tot	16.00	

	
Prikkewei	57	Nij	Beets	

06	407	208	84	

GORREDIJK

             autobedrijf

KROES

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

GORREDIJKGORREDIJK

             autobedrijf

KROES

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

APK II keuringstation!



De Nijs Beetster 16-2 11

Beatrix
Het panel moet onderling twintig minuten 
verdelen. Ittsje kreeg de start van het ge-
sprek. ‘Het paar heeft twee vragen gesteld, 
maar welke weet ik niet meer. Maar ik heb 
Willem-Alexander wel verteld dat zijn moe-
der in 2004 in onze turfbok heeft gezeten. 
Dat was bij de opening van museum Belve-
dere in Oranjewoud. De bok heeft zelfs een 
Beatrix-treedje. Ze had toen namelijk last 
van haar knie. Daarom is toen naast een 
instapje van twee treden ook nog één van 
drie treden gemaakt.’ De turfbok is toen 
verscheept naar Oranjestein in Oranjewoud. 
Daar is Koningin Beatrix toen ingestapt en 
door Beetsters Jappie Hoekstra en Rinze de 
Wagt in origineel tenue naar het museum 
gevaren. ‘Dat hele verhaal wist Willem-
Alexander niet. Ze moeten er wel om lachen,’ 
vertelt Ittje. Ze kreeg een prettige indruk 
van het koningspaar. ‘Ze waren goed op de 
hoogte van wat we zouden bespreken en 
wat de dag voor hen zou betekenen.’

Nazit
Na haar ontmoeting bij 
Ecostyle ziet Ittsje het 
paar het volle dagpro-
gramma vervolgen. Maar 
aan het einde van de 
middag schuift ze wel 
weer aan voor de gezel-
lige nazit in de zeilschool 
op De Veenhoop. ‘Al-
les was in het grootste 
geheim georganiseerd,’ 
vertelt Ittsje. ‘Dus de 
uitnodiging voor de nazit 
kreeg ik pas ’s morgens. 
We stonden allemaal 
met ons onderdeel aan een statafel. Pre-
cies op anderhalve meter. Daar kwam het 
koninklijk paar binnen met de burgemeester 
van Smallingeland en Commissaris van de 

Koningin Arno Brok. Toen zijn ze langs alle 
tafels gegaan en toen hebben we het nog 
over de dag gehad. Ze zeiden dat ze het heel 
interessant hadden gevonden.’
Brief
Sinds haar ontmoeting met het koningspaar 
laat één ding Ittsje nog niet los. ‘Ik wilde 
hen nog iets vragen maar daar kreeg ik de 
gelegenheid niet meer toe. Ik overweeg ze 
een brief te schrijven. Dat komt dan wel 
op een bureau terecht en uiteindelijk wel 
bij hen. Ik wil ze namelijk nog uitnodigen 
om naar het ’t Damshûs te komen om in de 
turfbok te gaan zitten en dan met ze over 
het Alddjip te varen. Dan krijgt mijn verhaal 
nog meer betekenis voor ze.’ Onhaalbaar 
lijkt dit bijzondere verzoek nu ook weer niet. 
Onze koning is geregeld in Fryslân te vinden. 
Enkele weken geleden streek hij nog neer 
in Lauswolt voor een reünie met zijn studi-
evrienden. Die kunnen een volgende keer 
natuurlijk gerust mee in de bok. We zullen 
zien! 

Ittsje (rechts op de rug gezien) krijgt Koningin 
Maxima aan het schaterlachen 
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Nijboer Uitvaartzorg
Uitvaartverzorging • Rouwcentrum • Rouwvervoer

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

Uw uitvaartverzorger voor De Laatste Eer in Nij Beets

Brugt en Ineke Jonker  
Domela Nieuwenhuisweg 114  Nij Beets

T: 0512 461900 - info@piershiem.nl - www.piershiem.nl

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

vanaf 21 oktober kunt u  
Het Wild menu 

reserveren
Openingstijden*

Maandag, Dinsdag gesloten
Woensdag, Donderdag, Vrijdag vanaf 17.00 uur

Zaterdag vanaf 16.00 uur
Zondag vanaf 12.00 uur

 

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

of online: www.donkel-donkel.nl 

Snel en scherp
printen

posters
flyers
dorpskranten
almanakken
scripties
drukwerk
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Rasvrijwilliger Freerk Schaap:

‘Die kleine, kortdurende klusjes liggen mij eigenlijk het best’
Door Bart Ledegang

Na een voetballoopbaan van maar liefst 53 jaar heeft Freerk Schaap de kicksen definitief aan de 
wilgen gehangen. Zijn ploeggenoten bij Blue Boys lieten deze mijlpaal uiteraard niet ongemerkt 
voorbijgaan. Maar wie denkt dat Freerk nu van zijn oude dag gaat genieten, heeft het mis.  
De lijst van vrijwilligersklussen van onze dorpsgenoot is schier eindeloos.  
‘Ach, je moatte wat bezig bliuwe.

Negen jaar was de kleine Freerk toen hij in 
zijn geboorteplaats Tijnje de eerste stappen 
op het voetbalveld zette. Ontelbare wedstrij-
den later stopte zijn carrière op een frisse 
vrijdagavond in september. Voor de 63-jarige 
spelmaker van het 45+-team van Blue Boys 
was het genoeg geweest. ‘De maten belden: 
ik moest komen opdraven. Nou dat weet 
je wel wat er gebeurt,’ blikt Freerk terug. 
Het zou een memorabele avond worden. 
Niet alleen scoort hij een eigen doelpunt, in 
de allerlaatste minuut valt er ook nog een 
dubieuze strafschop in de schoot van Freerk. 
‘Die moest ik natuurlijk nemen. En toen was 
het gebeurd.’ De teamgenoten eren hem 
met een bos bloemen en een tinnen gedenk-

schaal met de tekst ‘Bedankt voor je inzet.’ 
Die prijkt nu op de kast in de woonkamer.

Tweede 
Hoewel geboren en getogen in Tijnje – ‘Ik 
heb er dertig jaar gewoond’-, krijgt Freerk 
al gauw het Beetster virus te pakken. Als hij 
in 1978 gaat werken in de Rabobank aan de 
Doarpsstrjitte, leert hij snel de dorpelingen 
kennen. ‘Iedereen deed immers zijn geld-
zaken bij de Rabobank,’ aldus Freerk. Hij 
neemt uiteindelijk zijn intrek in de kleine 
woning aan de DN-wei waar nu Adriaan 
Lageveen woont. ‘Maar al gauw hoorde ik 
van de nieuwbouwplannen. Daar had ik wel 
oren naar. Ruurd Koopmans had een optie 
op deze plek maar die woonde al elders. Dus 
toen heeft hij de optie gelicht en kon ik hier 
bouwen. Aannemer Meinze Poelstra klaart 
de klus en nu kijkt Freerk vanuit zijn hoekwo-
ning aan de Dumnysbok uit over het kanaal 
en de weilanden. ‘Ik was de tweede bewoner 
hier in de wijk.’ 

Catering
En eenmaal inwoner van Nij Beets laat een 
voetbaltransfer niet lang op zich wachten. 
Freerk: ‘Ik voetbalde bij Tijnje in het eerste 
team. Maar in 1990 waren de Blue Boys kam-
pioen geworden. Toen ze mij vroegen om bij 
hen te komen spelen ben ik hier begonnen.’ 
Meteen weet de club hem ook te strikken als 
bestuurslid. Met een paar korte tussenpozen 

De maten hadden Freerk met een smoes naar het 
voetbalveld gelokt.
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Openingstijden: Maandag gesloten. Dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 
tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 18.00 uur. 
Zaterdag 09.00 tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 
17.00 uur. Vrijdag koopavond.

WWW.WOONCENTRUMSVDBERG.NL

Gratis bezorging aan huis en 
indien nodig montage!

	

	

	

	

	

	

	

	

	

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

	

	

	

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

	

Voor	particulieren	en	bedrijven.	
	

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

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

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

 tante jansz kinderopvang
Nij Beets
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heeft Freerk hier altijd de financiën gedaan. 
Nu pas is hij gestopt. Samen met Sietze van 
Houten vormt hij nog steeds de catering-
ploeg die de natjes en droogjes inslaat. ‘Dat 
is het mooie van vrijwilligerswerk. Dat je het 
samen doet. We gaan dan naar de Sligro, 
drinken een bakje koffie, slaan het proviand 
in en brengen het vervolgens naar de voet-
balkantine.’ Elke maandagochtend is Freerk 
overigens ook nog lid van de klusploeg die 
in en om het complex het nodige onderhoud 
pleegt. 

Klusjes
Maar met dit alles is Freerks inzet nog niet 
benoemd. Zo is hij ook nog kerkrentmees-
ter waar hij met vijf ‘collega’s’ de financiële 
zaken en het beheer van het kerkelijk on-
roerend goed doen. Hieronder valt ook het 
beheer van begraafplaats Ald Beets waar hij 
begin dit jaar samen met Fokke van Houten 
een spandoek en informatiebord heeft ge-
plaatst over de historie van de begraafplaats 
en de kerk die daar vroeger heeft gestaan.

‘Die kleine, kortdurende klusjes liggen mij 
eigenlijk het best,’ licht Freerk toe. ‘Je bent 
er een tijdje mee bezig en dan is het weer 
gebeurd.’ Al met al is hij zo wel twee dagen 
in de week ‘yn’t spier’ als vrijwilliger. Twee 
ochtenden in de week mag de Kringloop in 
Drachten zich op zijn inzet verheugen. ‘Ik 
vind het belangrijk dat spullen een tweede 
leven krijgen. Dus breng ik al het binnen-
gekomen goed in de winkel.’ Vanuit zijn 
Rabobank verleden zit Freek nog in Stichting 
Gorredijk. Die zamelt in Gorredijk geld in 
voor goede doelen. De 4 mei-herdenking 
valt eronder maar ook wordt ieder jaar op de 
eerste zondag van september een fietstocht 
(de Goarretocht) georganiseerd. Een tocht 
voor jong en oud over 45 km. Freerk reed ook 
nog een paar uur per week op de Buurtbus 
voor ritjes van Gorredijk naar Allardsoog 

of met schoolkinderen. In een lijnbus voor 
maximaal negen passagiers. Maar het ver-
voersbedrijf kan de gezondheid van de gro-
tendeels oudere chauffeurs wegens corona 
niet garanderen en dus ligt dit werk sinds 
maart stil. In de bibliotheek van Drachten 
helpt Freerk daarnaast twee keer per maand 
bij het formulierenspreekuur. Inwoners die 
moeite hebben om belastingformulieren in 
te vullen, kunnen rekenen op de deskundige 
hulp van Freerk. 

Bezig
Gevraagd naar de herkomst van zijn drang 
naar het vele vrijwilligersinzet zegt hij: ‘Ach, 
jo moatte wat bezig wêze, toch? En ik vind 
het belangrijk dat er bestuurders zijn.’ Als tip 
voor dorpsgenoten met wat extra vrije tijd 
geeft hij mee: ‘Word je gevraagd voor het 
bestuur, denk dan niet meteen dat het je veel 
werk zal vragen. Je kunt je taken ook afbake-
nen. Ieder een stukje en dan met elkaar. En 
je hóeft ook geen bestuurslid te worden. Je 
kunt ook vrijwilliger worden en een overzich-
telijk projectje op je nemen.’ Gaat Freerk nog 
nieuwe uitdagingen oppakken? ‘Nee hear. Ik 
denk dat het hier wel bij blijft.’

Naast al zijn vrijwilligerstaken is Freerk ook nog elke 
dag een uur in de tuin te vinden 

(Foto: Bart Ledegang)
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Tolbaas 8, 8401 GD in Gorredijk  T: 0512-820996  E: info@bouwdiensten.nl

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

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

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

www.logopedieinfriesland.nl.
info@logopedieinfriesland.nl.
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Ik moet eerlijk bekennen dat ik best 
nieuwsgierig ben naar dit huis; of het aan 
de binnenkant net zo mooi is als aan de 
buitenkant. Terwijl ik de fiets op slot zet, 
gaat de voordeur al open en word ik gastvrij 
binnengelaten door Erna. En inderdaad, 
de binnenkant van het huis is net zo fraai 
als de buitenkant. Wat meteen opvalt is 
het aantal muziekinstrumenten. Dat blijkt 
niet zo gek, want Sietze is werkzaam in de 
muziekindustrie als producent en muzikant 
en ook Erna bespeelt de nodige instrumen-
ten, waaronder dwarsfluit. Dit was ook de 
reden waarom ze vanuit Beetsterzwaag 
naar Nij Beets zijn verhuisd; het nijpende 
ruimtegebrek voor hun honderd tot meer 
instrumenten. En als je dan eens een klein 
huis- of tuinconcert 
wilt organiseren of er 
komt een klant langs, 
dan heb je de zaken 
liever wat opgeruimd 
dan dat er overal pape-
rassen liggen. 

Concerten
Op de benedenver-
dieping van het huis 
– een soort souterrain 
beneden grondniveau 
– wordt een geluids-
studio gerealiseerd. 
Hier kwam de coron-

acrisis overigens niet helemaal onhandig 
uit. Het bouwen van een studio is arbeids-
intensief en zou betekenen dat ze zo’n drie 
maanden uit de running zouden zijn, maar 
omdat artiesten vanaf afgelopen voorjaar 
toch al gedwongen thuiszitten, konden zij 
hun tijd besteden aan de studio. Daarnaast 
geven ze ook zelf concerten, denk aan jazz, 
kleinkunst, pop, Nederlandstalig. Er komen 
namen voorbij zoals Jelle Visser (saxofonist) 
en Maaike Widdershoven (zangeres en 
musical). Ze spelen en schrijven zo ongeveer 
alle soorten muziek behalve klassiek, met 
als uitzondering klassieke muziek die gemo-
derniseerd kan worden, zoals bij Bach.
 
            Toegankelijk

Een van de eerste 
dingen die Sietze en 
Erna opviel toen ze 
hier kwamen wonen, 
waren de prachtige en 
weidse uitzichten met 
de indrukwekkende 
zonsondergangen en 
zwermen vliegende 
spreeuwen, vissende 
reigers, de langs 
scherende ijsvogel, 
etc. In Beetsterzwaag 
keken ze vanuit hun 
huis natuurlijk over 
de bossen naar de 

Muziek, schrijven, onderzoek doen en nog veel meer

Erna en Sietze Haarsma: een creatief stel
Door Gerrie Roorda

Op een druilerige ochtend fiets ik naar Erna en Sietze Haarsma, die een paar maanden 
geleden aan de Blauwe Kampwei 13 zijn komen wonen. Het huis ken ik wel, het is mij 
verscheidene keren in het oog gesprongen tijdens onze vaartochtjes. Na een tijd te koop 
te hebben gestaan, is het nu dus weer bewoond en graag stellen zij zich aan ons voor.

 Meer dan 100 muziekinstrumenten is 
natuurlijk wel een teken aan de wand.

(Foto: Gerrie Roorda)
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samen maken we er werk van!

Postbus 332, 9200 AH Drachten

De Meerpaal 11, 9206 AJ Drachten

Telefoon 0512 - 58 62 25

www.vanderwiel.nl

Van der Wiel Transport BV 

Van der Wiel Infra & Milieu BV

Van der Wiel Biogas BV

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

voor en door het dorp
 energieneutraal 2030
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zonsondergang; toch een veel minder vrij 
beeld. Wat hen verder opvalt aan het dorp 
is hoe vriendelijk en toegankelijk de mensen 
hier zijn. Dat is al de tweede keer deze week 
dat ik dit van een nieuwe bewoner van ons 
mooie dorp hoor, een mooi compliment 
toch? Daarnaast de voorzieningen in het 
dorp, ook niet onbelangrijk. De sportvelden, 
het zwembad en verschillende winkels, het 
is echt best veel voor een dorp van deze om-
vang. Sietze geeft aan dat hij ook wel eens 
ideeën heeft richting plaatselijk belang. Hij 
denkt dat er misschien wel meer in Nij Beets 
zou kunnen zitten dan er op dit moment uit 
komt. Als je bijvoorbeeld vanuit de Uile-
sprong komt, zie je een bord waarop in de 
ene richting Terwispel en Gorredijk wordt 
aangegeven en in de andere Aldeboarn en 
Akkrum. De naam Nij Beets ontbreekt, best 
jammer eigenlijk. 

Bombarie
Of wat te denken van een bord aan het 
kanaal waar de Dagwinkel, het Damshûs 
en het zwembad op worden aangegeven. 
Behalve leuk en handig, zou het meteen 
informatie geven over wat er hier allemaal 
wel niet te doen en te vinden is. Ook willen 
toeristen in Nij Beets vast wel weten dat er 
aanlegsteigers en een toiletgebouw zijn. 
Sietze haalt de vergelijking van ganzen 
en kippen erbij. “Als ganzen een ei leg-
gen, doen ze dat heel stiekem op een plek 
die niemand ziet. Een kip maalt daar niet 
om, die legt haar ei met veel bombarie. Op 
dit moment lijkt onze mentaliteit meer 
op die van een gans dan een kip, en dat is 
best jammer, want we hebben samen heel 
veel te bieden.” Sietze haalt Rob Jonkman 
(wethouder) ook nog even aan, van wie hij 
hoorde dat de biologische en ecologische 
rapporten over het gebied in en rond Nij 
Beets heel erg goed zijn. Geen enkele reden 
dus om het kanaal dicht te gooien. 

Brugwachter
Maar het volgende speelt: in januari wordt 
voor de komende jaren bepaald wat de 
openingstijden van de bruggen en sluizen 
zijn. Hij vraagt zich dan ook af of er iemand 
in het dorp contact heeft met gemeente en 
provincie over deze openingstijden. Op dit 
moment gaan de bruggen en sluizen om 
16.30 uur dicht, maar hoe leuk zou het zijn 
als ze open zouden blijven tot bijvoorbeeld 
20.30 uur, zodat alle bootjesmensen zich 
niet meer zo opgejaagd voelen om de sluis 
te halen en vooral ook op tijd door te ko-
men. En dan moet je ook nog hopen dat de 
sluis bij het Sûdergemaal het doet... Erna en 
Sietze hebben er wel eens in vast gezeten. 
Afgelopen jaar zijn ze een keer of vijf gaan 
varen en staan sindsdien op persoonlijke 
voet met de brugwachter: ze zijn de sluis 
namelijk nog nooit doorgekomen zonder 
zijn inmenging, en dat wil toch wat zeggen. 
Ondernemers als ze zijn, vloeien de ideeën 
natuurlijk ook rijkelijk, juist om de goede 
dingen te behouden, zoals de sfeer en de 
rust. Best leuk om zo met ze rond de tafel te 
zitten. Nieuwe mensen in het dorp met een 
frisse kijk en ideeën te over.

Er zit duidelijk muziek in de relatie van 
Sietze en Erna.                        (Foto: Gerrie Roorda)
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Dorpsagenda       Okt./Nov.

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

zo. 25 okt Pier’s Hiem Wildexcursie door de Kraenlânen o.l.v. Age Veldboom met   
  aansluiting Wild Proeverij Menu (res.nodig); 14.00 uur 

za. 31 okt Teenoclub vanaf groep 7 in ’t Skûlhoal; 19.30 uur

za. 7 nov Soos (vanaf 1e klas v.o.) in ‘t Skûlhoal, 20.00 uur 

zo. 8 nov  Pier’s Hiem Wildexcursie door de Kraenlânen o.l.v. Age Veldboom met   
  aansluiting Wild Proeverij Menu (res.nodig); 14.00 uur 

za. 14 nov Soos (vanaf 1e klas v.o.) in ‘t Skûlhoal, 20.00 uur 

di. 24 nov  Lezing J.P. Visser ‘De overval op de Blokhuispoort’ 
  in It Damshûs; 20.00 uur

wo. 25 nov Algemene ledenvergadering v.v. Blue Boys 
  (afhankelijk van de Covid regels, houd de website in de gaten); 20.00 uur
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Oud Nieuws

Uit de Hepkemakrant van 6 november 1935

Kerkdiensten Doarpstsjerke

Voor actuele informatie over de kerkdiensten kunt u kijken op de website van de 
doarpstsjerke:  www.doarpstsjerke.nl
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Domela Nieuwenhuisweg 45
9245 VB Nij Beets  
T: (0512) 46 12 11   

www.pedicurehendrika.nl
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Vervolg: BAGGELLIEDEN IN DE VERVENING.

De baggellieden, 
die heel ver weg 
woonden (Jub-
bega en Hoornster-
zwaag) kwamen op 
zondagavond al weer 
in de trekkerskeet. De 
meeste baggellieden 

moesten wel vier of vijf uren lopen, want ze 
hadden nog geen fiets. Op vrijdagmiddag 
stopten ze al met hun baggelwerk,  voeren 
met de vrachtdienst van Uilesprong over de 
Nieuwe Vaart naar Gorredijk. Een goed span 
baggellieden (spitter en menger in de bag-
gelbak) konden in vijf dagen 35 roede (160 
m2) baggeren. Ze verdienden 90 cent per 
roede. De meeste baggellieden haalden lang 
geen 30 roeden per week. Per dag werkten ze 
wel 15 uur van de vroege ochtend tot de late 
avond en verdienden 15 gulden per week. De 
baggellieden waren broodmager door het 
harde werken, maar verder wel gezond. Ze 
draaiden hun hand niet om voor een kom 
bruine bonen, die in het spekvet zwom-
men. Tussendoor aten ze ook nog een snee 
roggebrood met reuzel (gebakken spekjes). 
’s Avonds in de trekkerskeet aten ze met z’n 
tweeën ook nog wel twee kilo aardappelen.

In de avonduren maakten ze ook nog wel 
grappen. Een jongen moest ’s avonds nog 
wel eens plassen. In de duisternis durfde 
hij niet naar buiten. De jongeman stak dan 
zijn lid door een gat in de plank naar buiten. 
Eén van de mannen sloop dan stiekem naar 
buiten met de kop van een snoek. Even later 

hoorden ze een afschrikwekkend geschree-
uw.

Als de baggellieden na de baggelperiode (in 
mei) de trekkerskeet hadden verlaten, omdat 
het veen over het land was verspreid, moest 
een turfmaker de keet schoonmaken. De de-
kens van de veenbaas werden gewassen en 
gedroogd. In de meestal strenge winters ge-
bruikte de turfmaker weer dezelfde dekens. 
Gauke van het dagboek kan zich dan ook niet 
herinneren dat hij het ’s winters koud had. 
De baggellieden uit ons dorp Beets bagg-
erden ook niet op zaterdag. De volgende dag 
(zondag) zou de turfmaker dan de klyn (dras-
sige veengrond) moeten turftrappen. Het 
dagwerk van de baggellieden (klyn spreiden 
over het land) moest namelijk de volgende 
dag worden ingetrapt. Op de vrije zaterdag 
werkten de meeste turfmakers in een eigen 
stukje privé veengrond. Voor de volgende 
winter moesten zij toch ook brandstof heb-
ben? Anderen bewerkten hun groentetuintje 
of hielpen even een andere turfmaker. Van 
een vijfdaagse werkweek was dus geen 
sprake!

Andere tijden in Nij Beets (1895-1920). DEEL 16
Bewerkt voor Fokke Veenstra.

In deze serie verhalen besteden we aandacht aan het dagelijks leven in de turfmakerij  in 
Beets ruim een eeuw geleden. Diverse onderwerpen passeren de revue. De verhalenbundel is 
afkomstig uit “MIJN JEUGD”, geschreven door een  gezinslid van de familie Mast.
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v.o.f.	H van der Molen
 Timmerbedrijf

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

nieuwbouw | verbouw | onderhoud

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

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

Riperwei 56, 8406 AK  TYNJE

Administratiekantoor

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

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

prachtige eenheid van deze ceremonie….’

Ripen 11
9245 VG Nij Beets

Nederland

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

ritueelbegeleider bij afscheid

Tramweg 19, 8456 HC  De Knipe
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Donderdag 22 oktober

Lezing Tjerk de Reus over ‘Literatuur en 
theologie’

Dorpsgenoot Dr. Tjerk de Reus zal op don-
derdagavond 22 oktober spreken over lite-
ratuur en theologie tijdens een lezing in 
het 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: ro-
manschrijvers 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. 

De avond begint om 20.00 uur;  
toegang bedraagt €6. 

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

Tjerk de Reus

Dinsdag 24 november  
 
Lezing De overval op de Blokhuispoort  

Deze lezing over de bevrijding van 51 men-
sen zal op dinsdag 24 november in It Dams-
hûs worden gegeven door Jan Pieter Visser; 
aanvang 20.00 uur. Zondag 8 december 
2019 was het 75 jaar geleden dat 26 leden 
van de Friese KP (knokploeg) de beruchte 
gevangenis Blokhuispoort in Leeuwarden 
binnendrongen. Hun oogmerk was het be-
vrijden van een tweetal sleutelfiguren van 
het verzet in het Noorden, die door marte-
lingen belangrijke gegevens, wapenvoorra-
den, namen, adressen, en de structuur van 
de ondergrondse, zouden prijsgeven aan 
de Duitsers. Om deze ramp te voorkomen 
werd een plan bedacht de gevangenis te 
overvallen. Geen geweld, geen vergelding; 
dat was het uitgangspunt. Niet slechts 2, 
maar uiteindelijk 51 mensen werden be-
vrijd.

Het boek ‘De Mannen van de Overval’ van 
Hessel de Walle geeft inzicht in de veelom-
vattende gevolgen die zijn ontstaan bij de 
deelnemers ten gevolge van de moed om 
op te komen voor Vrede en Democratie.

 
De leden de knokploeg na hun meesterlijke overval        

 (Foto: Fries Museum)

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

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)
•	Landbouwhuisdieren

Molenlaan 8a Beetsterzwaag
WAAR IEDER DIER TELT!

Verhuur van:
BBQ, grote koeken pan,

Easy-up tenten,
Lounge (terras) heater,

Bier en statafels,
Muziek installatie.

www.bbqverhuurnijbeets.nl
0512 462080 / 06 342 051 49

Zakelijk of particulier
Wij maken uw drukwerk met veel plezier

De Bou 29  - Beetsterzwaag   Tel. 06 1568 2764
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Gezien in Nij Beets

‘Oh deer!’ moeten Klaas Wiersma en Nettie Smink uitgeroepen hebben toen ze plots een ree 
in hun fraaie achtertuin aan de Krûme Swynswei ontwaarden. ‘Waarschijnlijk was het dier 
verjaagd uit de mais die de loonwerkers aan het oogsten waren,’ denkt Klaas.  
Gelukkig had Nettie haar mobiel binnen handbereik en wist ze het vluchtende dier op de 
foto vast te leggen.         (Foto: Nettie Smink)

Nijs Beetster Nijs

Femke Kok snelste Nederlandse vrouw ooit 
in Thialf op 500 meter 
Onze sprintende dorpsgenote Femke Kok 
is al vroeg in vorm. Op het ijs van Thialf 
schaatste ze bij trainingswedstrijden een 
tijd van 37,55 op de klokken op de 500 me-
ter. Daarmee is ze de snelste Nederlandse 
schaatster ooit in Heerenveen. De tijd is 
verder de vijfde ooit geschaatst in Thialf op 
deze afstand. Dat belooft nog wat voor de 
rest van het seizoen.

Blue Boys en SC Heerenveen sluiten  
Partnership 
In het kader van het eeuwfeest van  
SC Heerenveen heeft v.v. Blue Boys een 
sportief partnership gesloten met de  
betaald voetbalclub uit Heerenveen.  (foto: Femke Kok)
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Dit alles onder het motto “Samen winnen 
we meer.” Speciaal voor alle Blue Boys le-
den werden allerlei activiteiten en acties 
(o.a. voor de halve prijs een wedstrijd bij-
wonen) de SC georganiseerd.

Voor de jo10 (jeugd onder 10) organiseerde 
ze een sponsorloop met als hoofdprijs ‘De 
wedstrijd van je leven.’ De spelers en speel-
sters van de jo10 moesten in maart zoveel 
mogelijk sponsors werven in de familie- en 
kennissenkring en uiteraard bij de buren.

Voor 1 april stond een massale sponsorloop 
in het Abe Lenstrastadion (in de grachten 
en rond het stadion) voor de jeugd van 
meer dan 20 voetbalverenigingen gepland. 
Per voetbalvereniging werden een winnaar 
bij de jongens en bij de meisjes bekend 
gemaakt. Zij hadden de meeste sponsors 
geworven. Jesse de Jong en Luca Overdiep 
werden de winnaars met ieder 30 sponsors 
en Ingrid Zwaagstra zelfs met 32 sponsors. 
Natuurlijk een geweldig resultaat! Zij 
verheugden zich al helemaal op de spon-
sorloop van 1 april, maar helaas, corona 
gooide roet in het eten. Als troostprijs ont-
ving Lieke Geertsma een heuse  
SC Heerenveenbal, Benjamin Mulder een 
SC Heerenveencap en Roan Landmeter een 
SC Heerenveensjaal uit handen van  
bestuurslid Reinskje Kalsbeek. Deze zes 
deelnemers maakten maar liefst 130 spon-
sors enthousiast voor Blue Boys. De totale 
opbrengst voor Blue Boys was hiermee 
maar liefst  € 673,00.  Dit was een geweldig 
resultaat en het Blue Boysbestuur wil  
iedereen hartelijk bedanken voor de finan-
ciële bijdrage en voor de inzet van de jo10.

“De wedstrijd van je leven” (100 spelers 
tegen 11 profs van SC Heerenveen) in het 
Abe Lenstra) wordt door de winnaars later 
in het seizoen 2020/2021 gespeeld. Het 
werd geen september door corona, maar 

wanneer dan wel? Mocht dit onverhoopt 
helemaal niet lukken, dan krijgen de be-
treffende winnaars een alternatieve prijs 
van de profclub.

Op de foto v.l.n.r. 
Benjamin Mulder (met pet), Jesse de Jong 
(wedstrijd van je leven), Roan Landmeter 
(met sjaal), Lieke Geertsma (met bal) en Luca 
Overdiep (wedstr. van je leven) Topper Ingrid 
Zwaagstra (wedstr. van je leven) ontbreekt 
helaas op de foto. ( 
          (Foto: Reinskje Kalsbeek)

Rabo Clubsupport 
Leden van de Rabobank kunnen vanaf 5 
oktober weer hun stem uitbrengen tijdens 
de Rabo Clubsupport. Ook Blue Boys en de 
Kantinecommissie van de Sportkantine 
doen dit jaar weer mee. De kantinecom-
missie wil de kantine energieneutraal ma-
ken door op het mooie platte dak zonne-
panelen te leggen. Blue Boys heeft als doel 
om de lichtmasten rond de trainingsvelden 
te voorzien van ledverlichting en wil bo-
vendien het terras aan de zuidkant van de 
kantine overkappen. 
                                               Fokke Veenstra
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IJsclub Eendracht. 
Nu de herfst haar intrede heeft gedaan 
en de winter voor de deur staat gaan de 
harten van natuurijs liefhebbers sneller 
kloppen. 

Vol verwachting kijkt het bestuur van de 
IJsclub  Eendracht dan ook uit naar een 
koude winter, waarbij veel geschaatst kan 
worden. Helaas is dit de afgelopen jaren er 
niet echt van gekomen. Hierdoor worden 
wij gedwongen om over alternatieven na 
te denken. Hoe kunnen wij onze leden be-
trekken bij de ijsclub? Hoe kunnen wij de 
schoolgaande kinderen laten kennis ma-
ken met deze vorm van ijspret? Tijdens de 
bestuursvergadering zijn al enkele goede 
ideeën naar voren gekomen die verder uit-
gewerkt zullen gaan worden. 

Mocht het dit jaar zodanig gaan vriezen 
dat er geschaatst kan worden, zullen er 
maatregelen moeten worden genomen 
betreffende het voorkomen van het over-
dragen van het Covid virus. Een voordeel 
van een ijsbaan is dat het gebruikelijk is 
dat iedereen dezelfde kant op schaatst. 
Echter waar bind je je schaatsen onder, hoe 
haal je je koek en zopie, hoe ga je om met 
samenscholing, noem maar op. Hiervoor 
zullen wij een draaiboek moeten samen-
stellen zodat wij klaar zijn voor een mooi 
schaatsseizoen.

Door het Covid virus hebben we gezocht 
naar praktische manier hoe wij de jaarver-
gadering veilig plaats kunnen laten vin-
den. Door de aangescherpte maatregelen 
die op dit moment gelden, zijn wij van me-
ning de veiligheid niet te kunnen garan-
deren. Om toch onze leden te informeren 
zullen het verslag van de kascommissie en 
het jaarverslag van de secretaris samen 
met de contributiekaart aan onze leden 
worden uitgedeeld.

Als er hierover vragen of opmerkingen 
zijn, kunt u altijd een bestuurslid hierop 
aanspreken. Deze zal, indien er niet direct 
een antwoord kan worden gegeven, de 
vraag in het bestuur bespreken en u hier 
later over informeren.Ondanks dat dit 
jaar NL-doet is afgelast wegens de corona-
uitbraak, is het onderhoud aan het ijsclub-
gebouw doorgegaan. Twee leden van het 
bestuur hebben ervoor gezorgd dat het 
gebouw weer in de verf zit en ook nog ver-
schillende andere klussen zijn uitgevoerd. 
Hierdoor staat alles er weer netjes bij. 

Op verzoek van de medegebruiker van de 
ijsbaan hebben wij, vorig seizoen, de baan 
niet onderwater gezet. Hierdoor wordt na-
melijk de kwaliteit van het gras vele malen 
beter. Uit ervaring weten wij dat het twee 
dagen duurt voordat de baan gevuld is. 
Wij houden de weersberichten nauwlet-
tend in de gaten en zodra het kwik onder 
de nul dreigt te gaan, zullen wij actie on-
dernemen. Omdat dit goed bevallen is voor 
alle partijen zullen wij ook dit jaar deze 
werkwijze aanhouden.Voor eenieder veel 
schaatsplezier in goede gezondheid toege-
wenst voor komend seizoen.

Met vriendelijke groet,  Het Bestuur.

De ijsbaan is vorig jaar niet onderwater 
gezet om zo de kwaliteit van het gras hoog 
te houden.                 (Foto: Bart Ledegang) 
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Jaarkalender van de Freonen fan Damshûs 
Ook dit jaar is er weer de jaarlijkse kalen-
der van de Freonen. Deze keer is het een ju-
bileumuitgave met foto’s van verschillende 
jubilarissen zoals Kliuwend Omheech, De 
Arke, het zwembad en andere. Kortom: een 
kalender die u niet mag missen. Maar van-
wege 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. 

Leerlingen van OBS De Jasker doen mee 
aan de verkeersflits 
De Verkeersflits is een project van het Re-
gionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân 
(ROF) dat werd uitgevoerd door VVN, Stich-
ting Bevordering Verkeerseducatie (SBV), 
de Fietsersbond, Traffic Skills, Tjinco Leer in 
het Verkeer en Friesland beweegt.Het doel 
van de Verkeersflits is iedere groep binnen 
het basisonderwijs een passend aanbod 
praktische verkeerseducatie te bieden. 
Voor iedere groep was een specifiek pro-
gramma samengesteld. Bij de verkeersflits 
kreeg elke groep twee uur verkeersles. 
De kleuters oefenden op school een aan-
tal basisvaardigheden in het verkeer. De 
groepen drie en groep vier oefenden hun 
fietsvaardigheden zoals lopen met de fiets, 
achteromkijken, hand uitsteken, uitkijken, 
snelheid minderen, remmen met de voet 

aan de grond, eenvoudige slalom en een 
grote cirkel fietsen om de stuurvaardighe-
den te oefenen. In groep vijf en zes werd 
het thema remweg behandeld. De leerlin-
gen mochten de remweg inschatten van 
een auto bij een bepaalde snelheid. Tevens 
deden de leerlingen ervaringen op met de 
dode hoek van een grote tractor die voor 
hun klaar stond.  

Op de fiets even niets is een interactieve 
verkeersles voor de groepen 7 en 8 waarbij 
het eigen verkeersgedrag van de leerlingen 
centraal staat. Wat doet het bellen, appen 
en muziek luisteren met je verkeersge-
drag? Met behulp van een simulator kon-
den de kinderen ervaren wat voor invloed 
dit gedrag heeft op het verkeer. 

Met het organiseren van deze dag hopen 
wij dat onze leerlingen zich veiliger door 
het verkeer kunnen bewegen.  

Kinderboekenweek op obs De Jasker. 
In het kader van het Thema “En toen....” 
waren onze juffen en meesters afgelopen 
woensdag vervangen door een paar wat 
“oudere exemplaren”. Na binnenkomst 
is de quiz “wie is wie” gespeeld waarbij 
de leerlingen aan de hand van babyfoto’s 
moesten raden wie van de leerkrachten 
dat was. Tot slot hebben we met zijn allen 
het Kinderboekenweeklied gezongen on-
der muzikale begeleiding van een aantal 
leerlingen uit de bovenbouw. Zo hebben 
wij een start gemaakt met het thema “En  
toen...”. Verder zullen er tijdens de Kinder-
boekenweek diverse activiteiten met be-
trekking tot het lezen plaatsvinden. 

Skriuwster Lida Dijkstra hat 29 septimber 
by ús op skoalle west. Lida is sûnt 1 jan-
newaris beneamd ta Berneboekeambassa-
deur fan Fryslân.
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De Berneboekeambassadeur (BBA) fan 
Fryslân set har yn om lês- en boekewille 
te fersprieden, yn de breedste sin. De BBA 
bringt dêrfoar Fryske berneboeken en Frysk 
lêzen en praten ûnder de oandacht fan it 
publyk en jout de promoasje fan berne-
boeken in werkenber gesicht. Op har Insta-
gram hat se nei de tiid dizze foto pleatst.  

SinterZoom Nij Beets op 21 november 2020 
Sinterklaas komt dit jaar gelukkig gewoon 
naar Nederland en natuurlijk ook naar Nij 
Beets. Een beetje anders dan anders wordt 
het wel en dus geen live optocht dit jaar, 
maar we maken er lekker toch een feestje 
van! Op 21 november is er namelijk de mo-
gelijkheid om met Sint en de Hoofdpiet 
te SinterZoomen. DJ Piet is er ook dit jaar 
weer bij. Samen kletsen, zingen en dansen 
dus. Jij gewoon lekker thuis en de Sint van-
uit zijn kantoor. 

Hoe we dat allemaal gaan doen? In de 
weken voor 21 november kun je informa-
tie vinden over hoe de Sinterzoom gaat 
werken op onze Facebookpagina, via infor-
matie die verspreid zal worden in het dorp 
door middel van posters en flyers en via de 
scholen en opvang.  Omdat de Sint van een 
gezellig versierd kantoor houdt, willen we 
jullie vragen een knutselwerkje te maken 
en in te leveren. De knutselvellen worden 

net als andere jaren verspreid via de Dag-
winkel, scholen en opvang. Je kunt ze daar 
ook weer inleveren, dan zorgen wij voor de 
rest!

Tot SinterZooms! 
Namens Sint en de Pieten, Sinterklaascom-
missie Nij Beets

Pepernotenactie Sinterklaascommissie 
Zoals in de vorige Nijs Beetster aange-
kondigd gaan we ook dit jaar pepernoten 
verkopen voor het sinterklaasfeest in Nij 
Beets. De pepernotenactie zal plaatsvin-
den in de periode van 2 tot 8 november. We 
komen met de pepernoten bij u thuis langs 
zodat u er direct van kunt genieten! Ook 
is het mogelijk pepernoten af te halen bij 
onderstaand commissielid. 

Prijzen pepernoten: 1 zak € 3,50 en drie 
zakken voor € 10. Graag contant en waar 
mogelijk gepast betalen in verband met 
hygiëne. Het speciale pepernotenophaal-
punt is:   
 Ans Feenstra, Prikkewei 15-B.   
 06 23 96 33 45/ 0512 461955

Met een feestelijke groet!  
Sinterklaascommissie Nij Beets

Dat de pepernoten niet te versmaden zijn bleek 
vorig jaar nog. De brandweermannen die tijdens de 
intocht de pieten brachten, snoepten ongegeneerd 
mee van het snoepgoed. (foto: Bart Ledegang) 

De Sint zal ditmaal digitaal uit Het Grote Boek 
moeten voorlezen.                     (foto: Bart Ledegang)
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Wilt u meer weten? 
Bezoek onze website op www.boarnsterhimstate.nl of bel op 0566-631294

Boarnsterhim State | Wjitteringswei 67 | 8495 JM | Aldeboarn

Wonen                Zorghotel                Dagverzorging                Maaltijdvoorziening

“Ouder worden hoeft geen zorg te zijn” 
BEETSTERZWAAG
Van Lyndenlaan 7  |  Tel. 0512 - 38 39 08

BOORNBERGUM
Westerbuorren 1  |  Tel. 0512 - 28 32 91

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

www.medifitweb.nl  |  info@medifitweb.nl

Feansterdyk 49 
8491 BV Akkrum
T. +31(0)566 - 625 730

Onze Mensen Onze Kracht

I. www.groenoordbv.nl
E. info@groenoordbv.nl
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Tijdelijke stop Blue boys Klaverjassen 
Na Lang wikken en we-
gen hebben we besloten 
om voorlopig het klaver-
jassen niet door te laten 
gaan (in verband met het 
coronavirus). Wij kunnen 
ons niet aan alle richtlij-

nen houden. Zodra er weer mogelijkheden 
zijn, zullen wij dit opnieuw bekijken. 

Namens de organisatie, 
Sieb, Willem en Sietze  

 
 
Tennisseizoen 2020Het tennisseizoen 
begon zo mooi, met NL-Doet op vrijdag 
13 maart waarop we met elkaar de ba-
nen speelklaar maakten. Maar ja, nog 
datzelfde weekend werden alle corona-
maatregelen aangekondigd en kon er niet 
meer gespeeld worden. Dus wat kunnen 
we melden over een periode waarin veel 
activiteiten niet door konden gaan? Geen 
dorpentreffen, geen toernooitjes en geen 
competitie.... 

Gelukkig was er toch nog iets dat wel door 
kon gaan. Dat waren de lessen, die begin 
mei weer opgestart mochten worden. 

Eerst alleen voor de jeugd, maar al snel ook 
voor volwassenen. Zowel voor de jeugd als 

voor de volwassenen was er een les voor 
beginners en één voor gevorderden, dus 
iedereen leerde veel op eigen niveau. De 
trainer kwam trouw en ook het weer zat 
mee, zodat de lessen van beide series (voor 
en na de zomervakantie) allemaal zonder 
afzeggingen door konden gaan! Afgelopen 
dinsdag sloten we de lessenreeks af met 
een toernooitje voor beide groepen. Dit 
was erg gezellig en geslaagd en voor de 
meesten ook een motivatie om volgend 
jaar weer les te nemen. Want in een oe-
fening weet je wat je moet doen, maar in 
een wedstrijdje met onverwachte ballen 
kwamen sommigen er toch wel achter dat 
er nog veel te leren valt!

De banen blijven open zolang het niet 
vriest, dus voor alle leden: blijf vooral ko-
men om lekker te spelen. Verder zien we 
jullie graag volgend jaar weer, in een hope-
lijk weer normaal seizoen... 

Het bestuur

 
Deze financiële bijdrage maakt het 
mogelijk om Doarpshûs ‘t Trefpunt voor 
alle inwoners van Nij Beets en omstreken 
aantrekkelijk te houden. Een dorpshuis 
heeft een grote maatschappelijke waarde 
voor een dorp en haar inwoners
Alvast bedankt voor uw stem!
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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    

Oktober 2020.

Het laatste woord:

Als boven

de hel losbreekt

van donder en bliksem

en bakken

met regen

uit de hemel vallen:

Dan realiseer je

je,  telkens weer

hoe klein je bent

en dat de natuur

altijd,

maar dan ook altijd

het laatste woord heeft.

@kke

Friese Koerier 13 september 1963

Oud Nieuws
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KWF COLLECTEWEEK  
In deze tijd willen we er zijn voor elkaar. 
Vooral voor de kwetsbaren, zoals mensen 
met kanker. Zij worden extra hard geraakt 
door de coronacrisis. KWF bestrijdt niet 
alleen de ziekte, maar zet zich ook in voor 
een beter leven met kanker.

Dit jaar kon er ook veilig gedoneerd wor-
den met de QR-code. Een groot voordeel: 
contactloos, anoniem en eenmalig. In Nij 
Beets werd hier al gebruikt van gemaakt 
maar het merendeel maakt de keuze voor 
de vertrouwde collectebus. Gelukkig kon-
den onze trouwe collectanten op pad in 
hun bekende straat. Zeer verrast werden 
wij door een briefje in een collectebus met 
een aanmelding van een nieuwe collectant, 
daar word je als team helemaal blij van!

De collecte (31 aug. – 5 sept.) heeft in totaal 
€ 1489,71 opgebracht. Dit is aanzienlijk 
meer dan vorig jaar. Het collecteteam Nij 
Beets bedankt eenieder voor haar/zijn bij-
drage. Speciaal de collectanten die hiervoor 
de tijd konden nemen is zeer waardevol, 
juist in deze tijd!

Collecteteam Nij Beets,                                                                                                                   
Otsje, Jantsje, Sophie, Jantine en Liesbeth

Collecte Nierstichting    

Ondanks de corona hebben weer 17 collec-
tanten zich ingezet voor de Nierstichting.

Er is €778,05 met de collectebus opgehaald, 
tevens is er nog €88,00 met de QR code 
binnengekomen. Dus is opbrengst nage-
noeg het zelfde als vorig jaar. Graag wil ik 
langs deze weg de collectanten bedanken 
voor hun inzet en alle inwoners van Nij 
Beets voor hun bijdrage aan de Nierstich-
ting.

Bedankt! 
Irene Eijgenhuijsen,Collectecoördinator van 
de Nierstichting Nij Beets

 
Kledingbeurs Diaconie 
Namens de diaconie wordt een ieder  
bedankt die heeft bijgedragen aan een 
succesvolle kledingbeurs. Hopelijk kan er in 
de toekomst weer een beroep op de vrijwil-
ligers gedaan worden. 
Ook zijn ze blij met de middagopkomst 
waarbij er nog veel kleding is gekocht voor 
€1 per kledingstuk.

Gatske van Houten
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                                  Van Plaatselijk Belang

  

Agenda Jaarvergadering Plaatselijk Belang 2020
Het bestuur van Plaatselijk Belang Nij Beets nodigt haar leden uit voor de jaarvergade-
ring, op maandag 16 november om 20.00 uur in ons dorpshuis It Trefpunt.
Er mogen i.v.m. coronamaatregelen, maximaal 30 personen aanwezig zijn. Het voelt on-
welkom, maar wij willen graag van te voren weten of wij ons aan deze maatregelen kun-
nen houden. Ook is het onder voorbehoud, want de maatregelen veranderen soms per 
week. U moet zich daarom per e mail, voor maandag 9 november voor de vergadering 
aanmelden op pbnijbeets@gmail.com. U krijgt dan van ons informatie welke maatrege-
len die avond verder gelden en de nodige informatie over enkele agendapunten. 

Is de opgave groot, dan gaan wij bekijken of wij hier een oplossing voor kunnen vinden. 
Bijvoorbeeld twee keer een uur vergaderen met de nodige schoonmaak tussendoor.  
U krijgt hierover na 9 november per mail bericht.

De agenda is als volgt:
1  Welkom
2 Notulen jaarvergadering 2019 (kunt u vinden op www.nijbeets.info ) 
3 Evaluatie 2019
4  Dorpsvisie + kort vooruitkijken
5 It Bjinstap / Opstalrecht onder door PB op te richten stichting
6 Jaarverslag penningmeester
7 Kascontrole 
8  Benoemen nieuw kascommissielid
9  Bestuurswisseling
10  Rondvraag
 
Tuinafval
Vanuit de gemeente Opsterland komt de vraag of mensen niet hun tuinafval in de  
bermen of groenstroken willen dumpen. Door deze dumpingen kunnen er planten 
gaan groeien die er niet thuis horen, bijvoorbeeld storingsplanten als brandnetels en 
distels. Zij komen dit helaas steeds vaker tegen.

Website

Wij denken al een (te lange) tijd na over een nieuwe website voor Nij Beets. Paul 
Roorda heeft actief met ons meegedacht. Wel willen wij graag voordat de website er 
komt, mensen hebben die de website voor ons willen beheren en evt. mee bouwen. 
Wie zegt: ‘Dit lijkt mij leuk en ook mooi voor het dorp om te doen’, graag even door-
geven op pbnijbeets@gmail.com. Wij nemen dan contact op met jou/ u.

                                  Van Plaatselijk Belang
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Wist u dat… 
Afscheid nemen soms letterlijk nog zwaar-
der is dan wordt gezegd? Freerk Schaap bij 
de 45 plus even zou voetballen en dan bloe-
men zou krijgen? Drie (te) fanatieke voet-
ballers binnen vijf minuten met vreemde 
pijntjes uitvielen? De 63-jarige Freerk 
nu, ongetraind, drie keer een half uur vol 
moest maken? Er naarstig wordt gezocht 
naar meer voetballers voor het gezellige  
45 plus team? Liefhebbers zich kunnen  
opgeven bij Blue Boys? 

Wist u dat… 
Er zeer waarschijnlijk bodemverwarming 
onder de nieuwe beachvolleybalvelden is 
geplaatst? Er dit jaar zelfs nog in oktober 
werd gevolleybald?

Wist u dat… 
Het bij Jolanda Dijkstra weer spitsuur is 
met mondkapjesbestellingen? Zij trendy 
mondkapjes maakt en dat door de aan-
gescherpte coronamaatregelen, nu vooral 
veel middelbare scholieren om een mond-
kapje verlegen zitten? 

Wist u dat...?

Gezien in Nij Beets

Deze zomer hebben 750 boten de brug in 
ons dorp gepasseerd. Dat zegt nog niets 
over alle boten die Nij Beets via de sluizen 
zijn gepasseerd. Dat getal stond vorig jaar 
op 1360 boten. We hopen in de volgende 
Nijs Beetster het totaal aantalboten te 

kunnen melden. Toch was het  kanaal dit 
keer een prima uitvalsbasis voor de dorps-
genoten met eigen vaartuig. Geregeld 
kwam het voor dat deze elkaar aan het 
eind van de middag troffen bij de sluis. 

De laatste passant wordt  
door onze brugwachter op  
15 september uitgezwaaid.

(Foto: Bart Ledegang)
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Mama Appelsap
Het verhaal uit de vorige Nijs Beetster over 
de Nederlandse tekst, die Joran van der 
Molen heeft gehoord in de Nation League-
hymne, gaf mij inspiratie voor dit stukje. 
Het deed mij namelijk denken aan een tekst 
uit de Bijbel, die je ook verkeerd kunt horen. 
In Marcus 1: 6 wordt over Johannes de Doper 
gesproken en dan staat er: ‘hij at sprink-
hanen en wilde honing’. Zeker als je dat 
voorleest kun je horen hoe Johannes niet zo 
gelukkig is met zijn dieet en liever iets erbij 
heeft.
Het aparte met zulke ‘nieuwe’ dingen, die je 
ergens in kunt horen, is dat het vaak moei-
lijk is om terug te keren naar het oude.  Voor 
je het weet ben je het origineel kwijt en hoor 
je alleen nog de alternatieve tekst.

Nieuwe tekst
Eerlijk gezegd is dat voor mij gebeurd in 
één van de bekendste voorbeelden van zo’n 
Nederlandse tekst in Engelse nummers. De 
eerste regel van het liedje ‘Down Under’ van 
de Australische band Man at Work kan ik 
niet meer anders horen dan: ‘Ik zat alleen 
in een vuile kameel’. Wat ze echt zingen heb 
ik weleens opgezocht, maar het kost moeite 
om dat erin te horen. 
Bij zo’n popnummer is het volstrekt onschul-
dig dat je het origineel vergeet, maar dit is 
dus ook wat nepnieuws doet. In het Engels 
wordt het niet voor niets ‘alternatieve waar-
heid’ genoemd. Er wordt een verhaal ver-
zonnen dat goed overkomt en als dat maar 
vaak genoeg gezegd en gedeeld wordt, dan 
verdwijnt het ware verhaal naar de achter-
grond. Dan kennen de mensen alleen nog de 
nieuwe versie en dat wordt hun waarheid.
Precies dat is de techniek die in landen 

wordt toegepast, die 
een vervelend stuk uit 
hun geschiedenis willen 
wegpoetsen. In alle 
boeken en op school 
komt alleen het 
officiële verhaal aan de orde en dat 
verdringt de feiten, waarbij de verkeerde 
dingen uit beeld verdwijnen.

Goed luisteren
Wat je daaraan kunt doen is soms lastiger 
dan je denkt. Hoe voorkom je dat de nieuwe 
versie de oude verdringt?
Eén van de dingen, die vaak opvallen bij 
zulke alternatieve versies, is dat ze op het 
eerste gezicht best vreemd zijn, maar 
tegelijk heel mooi passen. Net als bij de 
liedjes weet je dat het niet kan dat ze iets 
Nederlands zingen, maar je hoort het wel. 
Dan moet je gaan opletten, zodat je het 
echte liedje weer kunt horen.
Op het terrein van de Bijbel en geloof zie 
je dit soms als er over Jezus wordt gespro-
ken en Hij precies zou hebben gezegd wat 
mensen denken en helemaal in hun straatje 
past. Wanneer het verhaal dan te mooi is en 
helemaal klopt, word ik wantrouwig. 
Meestal is de waarheid namelijk niet zo 
mooi en kloppend, maar zitten er altijd 
rafelrandjes en dingen die vragen oproepen. 
Dat is zo in de bijbel, maar geldt in het hele 
leven.
Goed luisteren dus, want zulke alternatieve 
waarheden kunnen veel schade aanrichten. 
 

  

Ds. Jaap Vlasblom 

Het laatste woord

	

(nieuwe	foto	gemaakt	door	Jeroen	Taalman)
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Moeilijke vragen ? 

Is een testament nog nodig ? 

Is uw testament nog van deze tijd ? 

Moeten de erfdelen van de kinderen worden vastgelegd na het 

overlijden van de eerste ouder ? 

Kan ik mijn kleinkinderen in mijn testament 
opnemen ? 

Allemaal onderwerpen waar u niet dagelijks mee bezig bent.  

Met al deze vragen en uiteraard met andere zaken die u 
bezig houden kunt u -geheel vrijblijvend- op ons kantoor 
terecht. Vind u het plezieriger om thuis, in uw eigen 
omgeving, over deze zaken te praten ? Dan kan dat ook. De 
notaris komt graag -zonder extra kosten- bij u een kopje 
koffie drinken. 

Mocht u overdag moeilijk vrij kunnen krijgen  
voor een afspraak, dan is het ook mogelijk een afspraak te 
maken op woensdag- of donderdagavond. 

Wij zijn u graag van dienst ! 

Het team van Notariskantoor Kooi 

Folkertslân 68 
9244 ED  
Beetsterzwaag 
T 0512 38 24 15 
E info@notariskooi.nl 
I www.notariskooi.nl 
 
Openingstijden: 
 
Maandag tot en met  
donderdag van: 
08:30 tot 17:00 uur 
Vrijdag van: 
08:30 tot 16:00 uur 
 
Op afspraak: 
Woensdag- en 
donderdagavond 
open. 
 
 
Op afspraak in de 
Bibliotheek aan het 
Lijteplein te Ureterp: 
Maandagmiddag 
van: 
13:30 tot 14:30 uur.
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