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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 4 maart bij Tine
Omslagfoto: Sneeuwplezier is hier plezier voor twee....
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Verstrooid
De hevige sneeuwval met bijbehorende
stormwind dompelde ons dorp in één nacht
om tot een waar Anton Pieckschilderij.
Prachtig voor de kleine kinderen die voor
het eerst in hun leventje met sneeuw
werden geconfronteerd. Minder leuk voor
forensen die in de auto naar het werk
moesten. Opvallend bij forse sneeuw en
vorst is telkens weer de begaanbaarheid
van de wegen die duidelijk per gemeente
verschilt. Zodra Opsterland verlaten wordt,
lijken de wegen ineens stukken beter
berijdbaar. Ook in de wijken wordt zelden
of nooit geveegd of gestrooid. Hoe kan
dit? Als wegbeheerder heeft de gemeente
toch een zorgplicht voor het in goede en
veilige staat verkeren van wegen? Bellen
met oud-Beetster Johan de Boer. Hij is
Teamleider Buitendienst en Beheer bij de
gemeente Opsterland en legt graag uit hoe
het zit: “Wij beginnen te strooien als de
Meteoordienst aangeeft dat we moeten
strooien. Het systeem doet dat op basis
van grondsignalen. Onze strooileiders
krijgen dan een telefoontje. Als Meteoor
zegt ‘strooien’ dan gaan we strooien.
Als het systeem zegt ‘wachten’ maar de
strooileiders zeggen ‘strooien’ dan gaan we
er toch op uit. We varen dus ook ons eigen
kompas want we willen geen gevaarlijke
toestanden voor de mensen en nemen dan
liever het zekere voor het onzekere.”
Vanaf 8 februari, toen de sneeuwjacht
nog volop woedde, is het veeg- en
strooiwagenpark van Opsterland 24/7
onderweg geweest. Vier dagen continu, drie
diensten per dag. “We hebben het dan over
3 vrachtwagens, 3 tot 4 trekkers en dan nog
enkele inhuurtrekkers,” licht Johan de bijna
militaire operatie toe. Over hetstrooibeleid:
“We kennen bij het strooien en vegen
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A-, B- en C-routes. A-routes zijn de grote
doorgaande wegen. Die worden altijd direct
aangepakt en schoongeveegd. De B-routes
zijn de busroutes, bruggen, belangrijkste
(school)fietsroutes en carpoolplaatsen.
Die pakken we daarna. C-routes zoals
woonwijken pakken we zelden.” Johan
geeft toe dat het natuurlijk een geldkwestie
is. De routes die de strooichauffeurs
afleggen zijn evenwel al pittig genoeg.
Opsterland behoort tot de 10 grootste
plattelandsgemeenten en alleen de A-route
beslaat al 30.000 hectare.
Om de inwoners inzicht te geven in het
strooi- en schuifbeleid werkt de gemeente
momenteel hard aan een digitale kaart op
de website. Hierop zie je dan live op welke
routes er gestrooid wordt en waar de auto’s
momenteel rijden. Zo’n handig inkijkje in
het strooi- en schuifbeleid kan de lucht ook
al enigszins klaren.
Nu de A-routes zo’n beetje gedaan zijn,
zouden de B- en C-routes kunnen worden
opgepakt. “Maar de Van Eedenstrjitte
zal hier niet bij zitten,” weet Johan al te
verklappen. Hij kent de straat want dertien
jaar lang woonde hij hier zelf. “Als het
flink gesneeuwd had, dan was buurman
Koopmans soms wel bereid om in dit soort
gevallen met zijn eigen shovel de wijk
schoon te vegen. Daar boften we dan maar
mooi mee.” En ach, áls er dan toch gestrooid
wordt, kan dit ook nog tot klachten leiden,
weet Johan. “Dan bellen er mensen dat
we met de sneeuwschuivers hun auto op
de parkeerhaven hebben ingesloten met
een bult sneeuw. Want ja, we moeten de
sneeuw natuurlijk ook ergens laten.”

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 |

tel: 0512 - 46 19 91 Nij Beets / Drachten

’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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Tijnje en Nij Beets verbonden door Happy Stones

‘Happy Stones is Mienskip van de bovenste plank’
door Sietze Looijenga

Het kan u bijna niet ontgaan zijn. Overal duiken ze op. Kleine vrolijk beschilderde
kiezelstenen. Op straat, in de vensterbank, bij de brievenbus en bij de dorpswinkel. Waar
komen die vrolijke stenen opeens vandaan? Wie zitten erachter? De redacties van de Nijs
Beetster en Tynjeboade gingen op onderzoek.
Het fenomeen dat sinds eind januari in de
buurtdorpen Nij Beets en Tijnje opduikt
wordt Happy Stones genoemd. Happy
Stones, blije stenen? Ja zeker. Het idee achter
Happy Stones is even simpel als subliem.
Met beschilderde vrolijke kiezelstenen/
keitjes wordt iemand een vrolijk moment
bezorgd. Het is laagdrempelig en niet
duur. Iedereen kan meedoen. Er zijn geen
verplichtingen. In Nij Beets en Tijnje blijkt
Eppie van der Steen degene te zijn die
een eerste aanzet heeft gegeven. De Nijs
Beetster en Tynjeboade benaderden haar
(hem?) voor een gesprek, maar Eppie liet
ons weten in quarantaine te zitten. Het
interview kon wel via Skype, maar op het
moment suprême bleek de camera van
Eppie kapot. Uiteindelijk vond het interview
via de telefoon plaats.
Paaseieren
Eppie steekt enthousiast van wal: ‘Juist in
de huidige situatie van veel thuis zitten,
inactiviteit, geen feestjes of bijeenkomsten
en niet naar school gaan, kan het meedoen
aan Happy Stones ervoor zorgen dat je
uit je thuisisolement komt. Dat is voor de
kinderen hartstikke belangrijk. Trek ze
achter de beeldschermpjes vandaan. Jas
en laarzen aan en zoeken maar. Op straat
komen ze vriendjes tegen die ze de laatste
tijd alleen maar via Teams of Zoom hebben
gesproken. Kinderen blijken het hartstikke
leuk of zelfs spannend te vinden. En ook het
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versieren van de stenen is hartstikke leuk.
Stenen beschilderen is aanstekelijk, want
heel moeilijk is het niet. Het is een beetje
als paaseieren schilderen. Mensen delen
tips over wat je stenen kunt zetten - dieren
en tekenfilmfiguren lijken favoriet, maar
ook bonte kleurpatronen. Het zorgt voor
creativiteit en ontspanning. Je vergeet even
de wereld die alleen nog maar uit corona,
lockdown, inenten en avondklok lijkt te
bestaan.’

Facebook
Er is zelfs een Facebookgroep aangemaakt.
Op de Facebookpagina ‘Happy Stones
Beets/Tynje’ zijn al ruim 200 mensen
actief die besmet zijn met het Happy
Stones virus. Je kunt er zien welke stenen
5

www.mulderbouwbedrijf.nlinfo@mulderbouwbedrijf.nl

Voor al uw agrarische werkzaamheden
grondwerk & kraanverhuur
OONBEDRIJF

AGEVEEN

Swynswei 32
9245 HG Nij Beets
www.loonbedrijflageveen.nl

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

De Fryske bakkery voor al uw
brood, koek, banket en koekjes.
Onze specialiteit: Friese
streekproducten zoals:
oranjekoek, duimpjes,
suikerbrood en kruidkoek.
Fryske bakkery
Westerbuorrren 4
Boornbergum
0512-381215.
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er worden gemaakt, wie dat doet, waar ze
worden neergelegd en wie ze vindt. Wat
aan de Facebookpagina opvalt is dat het
een initiatief voor twee buurtdorpen is.
Eppie lacht: ‘Dat is met opzet zo gedaan.
Nij Beets en Tijnje hebben beide nog geen
tweeduizend inwoners. Door beide dorpen
met elkaar te verbinden kunnen er meer
mensen meedoen en zullen de keitjes van
dorp naar dorp reizen. De band tussen beide
dorpen wordt aangehaald. Twee dorpen
komen in beweging en raken met elkaar in
gesprek. 'Mienskip' van de bovenste plank!’

Bij de aftrap van de Happy Stones Beets/
Tynje was Eppie direct al duidelijk wat de
bedoeling was: ‘Hopelijk zorgt het ervoor
dat meedoen aan Happy Stones in Nij
Beets en Tijnje voor veel blijde gezichten
zorgt. Zowel bij het maken, 'verstoppen',
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meenemen als herplaatsen van de stenen.
Wij wensen iedereen een steengoede tijd.’
Eppie knikt enthousiast: ‘Dat is nog steeds
de bedoeling, en ik durf nu na al te beweren
dat dat is gelukt. Wie de credits daarvoor
verdient? Iedereen die hieraan meedoet
en bij andere mensen een glimlach op het
gezicht wil toveren!’
Wereldreizen
Happy Stones Beets/Tynje is sinds 22
januari actief, maar waar komt dit
fenomeen vandaan? Het is zes jaar geleden
al begonnen, in Amerika natuurlijk,
waar Megan Murphy The Kindness Rocks
Project bedacht. Op het strand raapte
ze kiezels op die hartvormig waren. Ze
vond ze mooi en ze zag er ook een soort
boodschap in van haar ouders, die al waren
overleden. ‘Het vinden maakte me blij, en
ik wilde anderen dat gevoel ook bezorgen’,
aldus Murphy twee jaar geleden in The
Guardian. Dus schreef ze You got this (je
kunt dit) op een kiezel, liet die achter op
het strand en toen een vriend de steen had
gevonden, volgden er meer. Inmiddels is
de aanpak verfijnd: mensen verven leuke
voorstellinkjes op kiezels en laten die ergens
in de natuur achter. Achterop staat meestal
een link naar een Facebookpagina. Wie de
steen vindt, maakt een foto, zet die op die
pagina zodat de maker weet wat er gebeurd
is, en legt hem weer ergens anders neer.
Sommige stenen maken hele wereldreizen.
Het doet denken aan flessenpost - briefje
in een fles, fles in zee en er het beste van
hopen - maar ook aan verstoppertje.
Al snel doken er ook elders beschilderde
kiezels op, of steentjes met een opwekkende
boodschap. Wandersteine, heten ze in
Duitsland. Love on the rocks, heet de
Facebookpagina van de Britten. En in
Nederland: Kei Tof - een Facebookpagina
met 25.000 leden. Het is vooral populair bij
7

Wat heeft Halte Leppedijk te bieden

Een heerlijke plek om even bij te komen tijden

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 info

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

8

De Nijs Beetster 16-6

tel 06-208

kinderen. Af en toe zijn er steunacties: dan
maakt iedereen dezelfde soort steen, voor
een goed doel. In 2018 was bijvoorbeeld
#islastones populair, als stenen steun aan
Isla Tansey, een jonge kankerpatiënt. Er
bestaat zelfs zoiets als International Drop a
Rock Day, op 3 juli. Het is de bedoeling om
op die dag zoveel mogelijk gekleurde kiezels
achter te laten.

Rage
Het kleuren van kiezels kreeg een enorme
stimulans door de lockdowns en alle andere
maatregelen om Covid-19 te bestrijden. In
de eerste lockdown was het spotten van
teddyberen voor het raam een rage. De
Happy Stones is dat nu, maar lijkt meer een
blijvertje. In Friesland zijn de eerste stenen
op Terschelling gevonden, daarna volgden
Akkrum/Nes, Aldeboarn (Bliede Stienen)
en in een mum van tijd is de rage als een
inktvlek over de provincie verspreid.

		 TIPS & TRUCS
1.
		

Zoek een mooie kiezelsteen
(gladde stenen kun je beter beschilderen).

2. Maak de steen eerst goed schoon met water.
3. Een grondverflaagje (bijv. acrylverf uit Action)
		 vergroot het beschilderen.
4.
		
		
		

Beschilder de steen met verfstiften of 		
acrylstiften (bijv. merk Pinter of Posca).
Tip: Dieuwke’s hobby en cadeaushop te 		
Beetsterzwaag

5.
		
		
		

Zet op de achterkant van de steen: Happy 		
Stones Beets/Tynje en het Facebooklogo
(hoofdletter F in het wit in een blauw 		
vierkant).

6. Lak de steen als de verf droog is
		 (bijv. kleurloze hoogglans).
7. Zoek een mooie plek voor je steen en leg hem
		 daar neer.
8. Vind je een steen? Neem hem mee en 		
		 bewaar hem (bijvoorbeeld) een nacht.
9. Wat zou het leuk zijn als die steen nog meer
		 mensen blij maakt:
		 zoek een nieuwe plek voor de steen.
10. Meer weten? Zie Facebook Happy Stones 		
		 Beets/Tynje.
De Nijs Beetster 16-6
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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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Trienke Bus (90) heeft haar coronavaccinatie al binnen

‘Ik vind het wel fijn dat het gebeurd is’
Door Bart Ledegang

Ineens was ze groot nieuws in de regio. De 90-jarige Trienke Bus van de Van
Brugghenstrjitte was door Omrop Fryslân namelijk gebombardeerd tot de eerste Friese
thuiswonende negentigplusser die het Pfizer-vaccin zou krijgen. Het werd een onvergetelijk
uitje naar Leeuwarden met diverse media-optredens. ‘Leuke afleiding,’ blikt de kwieke
Trienke op de middag terug. “Want het wordt nu wel wat saai, dat thuis zitten. Maar de
kinderen zijn trots op me dat ik het zo goed volhoud.”
Arm
Voor veel oudeBijna zevenren in ons land
tig jaar woont
vormt de lange
Trienke nu in Nij
reis naar de prikBeets.
locatie een flinke
Aan contacten
poepetoer. Zo is
in het dorp dus
Leeuwarden de
geen gebrek.
enige vaccina“Iedereen kent
tielocatie van de
me wel,” lacht ze.
GGD in Fryslân.
Maar gelukkig
weet Trienke
“Het afgelopen jaar was een beetje saai.” (foto: Bart Ledegang)
schoondochter
Haar wieg stond in 1931 in het Drentse
Neeltje aan haar zijde. Die brengt haar op
Beilen. Toen ze negen jaar was, verhuisde
maandag 25 januari soepeltjes naar het
het gezin naar Appelscha waar Trienke het
WTC in de Friese hoofdstad.
begin van de oorlog meemaakte.
“Het was daar fantastisch geregeld,” blikt
Later werd koers gezet naar Gaasterland
Trienke vanuit haar sta-op-stoel in de
waar de Duitse soldaten zich hadden teknusse woonkamer terug. “Om de 20 meruggetrokken in de bossen. Uiteindelijk
ter stond weer iemand om ons verder te
streek het gezin neer in Nij Beets.
begeleiden. We werden een kamer ingeleid
“Wij waren met acht kinderen en hadden
voor de spuit. Het ging heel vlot.” Zo vlot
het arm. Ik had geen speelgoed. Geen pop,
zelfs dat Omrop Fryslân het prikmoment
geen knuffel,” blikt ze terug.
van Trienke volkomen miste. “Ik merk ove“Ik kon ook niet naar de Huishoudschool
rigens niks van de prik,” gaat ze verder.
want er was simpelweg niets te koken.”
“Geen hoofdpijn. Dat heb ik in mijn leven
Een heel andere tijd dan waarin de jeugd
trouwens nog nooit gehad. Alleen, toen ik
van tegenwoordig zich nu in de coronatijd
’s avonds in bed lag en me omdraaide, toen
zo luidruchtig laat horen.
voelde ik mijn arm wel een beetje.
Trienke: “Ach, de jeugd kan er ook niks aan
Maar dat is dan ook alles.”
doen. Die is niet in de oorlog opgegroeid.
De Nijs Beetster 16-6
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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

posters
flyers
dorpskranten
almanakken
scripties
drukwerk

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

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

Afhaal menu’s

Elke vrijdag, zaterdag en zondag afhalen
vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur
Zie website voor het nieuwe maandmenu.
Makkelijk te bestellen via https://afhaal.piershiem.nl
Lit it jo smeitsje!

Brugt en Ineke Jonker
Domela Nieuwenhuisweg 114 Nij Beets
T: 0512 461900 - info@piershiem.nl - www.piershiem.nl
De Nijs Beetster 16-6

Ze hebben het ook niet gemakkelijk.
Ik heb er wel moeite mee dat ze de boel
vernielen. Als ze willen protesteren, prima.
Maar de boel vernielen zoals die relschoppers. Ze worden criminelen genoemd, nou
daar ben ik het roerend mee eens.
Wij ouderen kunnen ons wel wat aanpassen maar de jeugd heeft een korter lontje.”
Saai
Zoals voor zoveel ouderen heeft Trienke
geen makkelijk jaar achter de rug. “Het
afgelopen jaar was wel een beetje saai,”
vertelt ze. Toch houdt ze zichzelf wel bezig.
“Ik handwerk wat en er is geen puzzel die
ik niet maak. En ik heb een smartphone en
een computer.
Ook maak ik elke dag een ommetje en ga ik
één keer per week voor de boodschappen
naar de winkel.”
Het saaie zit hem voor Trienke nu vooral in
de eenzame momenten. Twee jaar geleden
overleed haar man. “Ik heb hem twee jaar
lang verpleegd totdat hij in 2019 overleed.
“Ik miste de zorg toen mijn man overleed.
Er is dan ineens niks meer.” Want zorgen,
dat heeft Trienke namelijk altijd in het
bloed gezeten. “Ik heb 25 jaar in de huishouding gewerkt bij dokter Mulder. Zelfs
nog toen hij met de praktijk naar Drachten
verhuisde. Ook heb ik 42 jaar lang mijn
schoonmoeder thuis verzorgd. En de laatste jaren dus met liefde mijn man.”
Emoties
Pittig was voor Trienke de ‘feestmaand’
december. “Ik heb een paar slechte dagen
gehad. Maar ik blijf er nooit lang in zitten,”
begint ze.
‘’Op 1 december werd mijn zus van 92 met
een dubbele longontsteking in het ziekenhuis van Hoogeveen opgenomen. Met mijn
jongste broer ben ik er heen geweest. Ze
De Nijs Beetster 16-6

zei: ‘Het hoeft voor mij niet meer.’ Toen
hebben we afscheid van elkaar genomen.
Dat deed me wel wat hoor.” Thuisgekomen
belde haar zoon. Trienke had er een achterkleinkind bij gekregen. “Ik had verdriet
maar wilde ook gelukkig zijn voor mijn
zoon. Alle emoties kwamen tegelijk binnen. Toen was ik de weg wel even helemaal
kwijt,” blikt Trienke toch even emotioneel
terug. “Mijn broer is nog gebleven en later
kwam mijn zoon. Die was toch voor het
eerst pake geworden.”
Door alle beperkende maatregelen is
Trienke nog niet bij haar achterkleinkind
wezen kijken. “Maar ik ga er binnenkort
zeker heen hoor,” belooft ze. “Een zoon
van acht pond!” Op zulke momenten mist
Trienke overduidelijk haar man. “Maar
ik heb lieve kinderen en kleinkinderen.”
Zoonlief woont aan de Krûme Swynswei
‘om de hoek’ en haar schoondochter wipt
elke dinsdag even aan. Jongste zoon Wessel
verkiest het wekelijkse bezoekje aan zijn
moeder boven de vrijdagmiddagborrel op
het werk. En de oudste zoon woont in Julianadorp maar doet ook wat hij kan.
Dankbaar
Trienke huivert bij de gedachte van een
derde golf die ophanden is.
Ze weet er al alles van. “Ik kijk alle Journaals want ik wel meedoen in de wereld,”
klinkt het vastberaden.
Ze zal haar beste beentje nog wel even
voorzetten. “Ach, soms zit er wel es een
mindere dag tussen, maar ik red me prima. Ik hou wel van gezellig maar er komt
weinig binnen.”
Toch heeft ze leuk contact met de buren en
de hulp in de huishouding komt ook altijd
even om het hoekje kijken.
Geen gemopper dus.
Eerder dankbaarheid. “Ik heb mijn hele
13

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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leven nog nooit medicijnen gehad.
Daar ben ik dankbaar voor. Ook dat ik
mijn man thuis heb kunnen verplegen.
Hij is bijna 89 jaar geworden. Op 19
februari is het twee jaar geleden dat
hij overleed. Ik heb alles nu een plekje
gegeven.”
De kleinkinderen van Trienke weten oma wel
op te beuren... (foto: Bart Ledegang)

Gezien in Nij Beets

Nét geen wereldkampioen op de 500 meter maar toch Nederlands Kampioen en alle Worldcups (4) op de
500 meter gewonnen. Nij Beets is terecht trots op Femke Kok. Met haar openheid en bescheidenheid heeft
ze al veel Nederlandse schaatsharten veroverd. Plaatselijk Belang, de buurt, de IJsclub en een delegatie van
Blue Boys broedden dus op een coronaproof felicitatiemoment voor Femke. In de volgende Nijs Beetster
meer hierover. (foto: Bart Ledegang)

De Nijs Beetster 16-6
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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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Ylona Heida zegt veel met t-shirts en truien
Door Hester Dijkstra

Ylona Heida (20) wil 'een verschil maken' met veelzeggende t-shirts en truien. 'Het helpt als
je dingen bespreekbaar maakt. Daarom breng ik onderwerpen in beeld'.

bijzonders
De meeste
dragen, dan
tijd brengt ze
probeer ik
door in Leeudaar aan
warden waar
te voldoen',
ze studeert
zegt Ylona.
aan de NHL
Maar het
Stenden en
ontwerpen
werkt in een
en bedrukken
supermarkt.
van kledingYlona heeft
stukken heeft
gekozen
haar voorvoor 'Social
keur. Zelfs zo,
Work', een
dat ze haar
studie van
eerste stage
vier jaar. Ze is Ylona en broer Matthijs tonen de streetart-shirts
er volledig
bezig met haar (foto: Wobbe de Vries)
aan wijdt.
tweede jaar
NHL Stenden heeft namelijk een 'broeden moet over enkele maanden een 'profiel'
plaats' waar studenten, met begeleiding
kiezen. Dat wordt 'Welzijn en Samenleving', want Ylonka weet inmiddels dat daar van docenten, kunnen werken aan een
praktijkproject dat past bij hun studie.
haar toekomst ligt. Dat lijkt strijdig met
Stage-atelier 'Ondernemend in welzijn'
een eigen bedrijfje in speciaal bedrukte theet de plek, waar Ylona aan een eigen
shirts, maar eigenlijk past het naadloos bij
bedrijfje werkt, maar dan wel met een
elkaar, want ook haar t-shirts hebben alles
sociaal-maatschappelijke insteek.
te maken met onze samenleving en het
welzijn van de (jongere) inwoners.
Mondkapje
Het stagetraject verloopt – door de coOndernemend in welzijn
Drie verschillende voorbeelden heeft Ylona vid-19 perikelen – wat trager dan vermeegenomen naar haar ouderlijk huis aan wacht. Tegelijkertijd worden sommige
maatschappelijke ontwikkelingen door de
de Dûmnysbosk, een t-shirt, een trui en
pandemie uitvergroot en dat is niet alleen
een hoodie. Ook schoenen beschildert ze
'voer voor psychologen', maar biedt ook
van tijd tot tijd, maar dat gebeurt meer
mogelijkheden voor Ylona's
op verzoek. 'Soms willen mensen iets
De Nijs Beetster 16-6
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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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veelzeggende kleding. Ze wil zulke actuele
thema's uitbeelden om ontmoetingen mogelijk te maken en onderwerpen bespreekbaar te maken.
'Ik zie om me heen dat mensen somber
worden of tegendraads' en dat was voor
haar de aanleiding om een zwart t-shirt te
ontwerpen met een in oranje geschilderd
mondkapje. 'Het helpt als je er met elkaar
over praat en het dragen van zo'n t-shirt
kan de aanleiding vormen'.

‘Locked DOWN’ is een shirt met een boodschap.
Ylona hierover: “Het mondkapje gemaakt van
handen representeert de benauwende situatie van
nu. De corona maatregelen hebben veel invloed op
mentale gezondheid, voornamelijk onder jongeren
is het aantal depressies erg gestegen.”

Jongeren
Zo heeft Ylona meerdere thema's die ze
als onderwerp kiest voor haar kledingprototypes. Het zijn maatschappelijke
onderwerpen die veel jongeren
bezighouden, negatief zowel als positief.

De Nijs Beetster 16-6

'Ik heb geleerd om naar de context te
kijken, dan begrijp je beter hoe dingen
ontstaan. Als voorbeeld noemt ze drillrap,
de heftige muziekvorm uit Amerika.
'Als je weet waar het ontstaan is en de
uitzichtloze situatie van die jongeren
kent........ erover praten kan dan misschien
een verschil maken'.
Jongeren in penibele situaties...... ze raken
Ylona.
Even dacht ze daarom aan een toekomst
in de Jeugdzorg. Maar nee, ze weet
tegelijkertijd dat ze de schrijnende
situaties, die ze dan zou tegenkomen, niet
naast zich neer kan leggen.
'Ik kan moeilijk afstand nemen en zou er
vast niet van kunnen slapen', zegt Ylona.
'Misschien zou ik het een poosje kunnen
volhouden, maar die zorg kan niet mijn
toekomst zijn'. Daarom kiest ze de weg
van een eigen bedrijfje in combinatie met
wellicht een baan in het bredere veld van
'Welzijn en Samenleving'.
Owna
Ook al verkeert ze met haar bedrijfje nog in
de opstartfase, een naam heeft Ylona wel:
'Owna, piece of art'. De klank resoneert
met haar eigen naam en het eigene weerklinkt in het Engels. Ze heeft er lang over
nagedacht, 'maar dit wordt het'. Het is voor
Ylona momenteel lastig om 'de vaart erin
te houden', maar ideeën zijn er genoeg.
Het stage-atelier als 'broedplaats' draagt
bij, want de studenten inspireren elkaar,
samenwerkingen worden voorzichtig
gesmeed en contacten voor het bedrukken
van de kledingstukken volgen zodra het
weer kan. En wie weet lenen de ontwerpen van Ylona zich niet alleen voor een
t-shirt of hoodie, maar ook voor 'streetart'.
'Om een van m'n thema's in alle omvang
uitgebeeld te zien..... Dat zou wat zijn!'
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Kerkdiensten Doarpstsjerke

The Joker & Harley Quinn’ maakte Ylona op verzoek

Meer weten of Ylona’s beschilderde kledingstukken?
Of misschien iets bestellen? mMail haar
dan op: ylonaheida2@gmail.com

Voor actuele informatie over de kerkdiensten kunt u terecht op de website van
de doarpstsjerke www.doarpstsjerke.nl

Feger en Blikje as draachmemmen
Wy binne in twaling, in twa-aaiige
twaling. Wy sitte wat rûch yn'e fearren en
binne de lytse kant it neist, mar Berber, ús
leave baaske, is stjonkende wiis mei ús. Sy
hat moaie nammen foar ús betocht: Feger
en Blikje. Ik bin Feger omdat ik in moaie
boarstel op'e holle ha en Blikje hat dat
net. Guon minsken fine ús mar frjemde
hintsjes; dy ha net yn'e gaten dat wy
bysûnder binne. En dy witte ek net wat wy
ferline simmer presteard ha.
Us widze stie op'e soarchbuorkerij oan'e
Ripen, mar ús Fryske Pel-mem bakte der
neat fan. Folslein ûngeskikt wachtte sy
ús tiid net ôf mar pikte de aaien oan
gruzeleminten. Lokkich hat ús tûke baaske
ús doe ûnder in waarme lampe lein en
ús rêden fan in wisse dea. Doe't wy, noch
wietich en ûnsjoch, út ús aaikes krûpten
wisten wy fuortendaliks dat wy in twaling
wiene en krûpten wy hast by inoar yn'e
bûse. Iten en drinken wie d'r by it soad,
mar jo kin fan tinken wol ha dat wy de
leafde en it waarme liif fan in memmehin
20

ferskriklik misten. Dy sêfte, plúzige fearkes
oan'e ûnderkant fan in rûne hinnebúk
wêr't jo as lyts pykje sa hearlik yn, ûnder,
op en yn wei krûpe kinne...... Wy, as
twaling, tochten dêr oan en dreamden
d'r oer mar it wie foar ús net weilein. Wy
moasten it dwaan mei in lampe en mei
elkoar.
Op'e soarchbuorkerij hiene wy it fierder as
wyn en bôle, wat omskarrelje en krûpkes
by de rûs. As puber ha wy ús dwerse
perioades hân, maar ferline jier bin' wy
folwoechsen wurden. Hoe't in hintsje dat
oan'e weet komt? By ús gie dat sa.......
Yn'e maaiemoanne fielden wy ús frjemd
yn't liif: waarm en ûnrêstich, drok yn'e
holle.... it wie krekt as at wy ús aai net
kwyt koene. Doe die bliken dat wy tegearre
as twaling, foar de alderearste kear brodsk
wiene! En dat woene wy wêze ek! Mar op
eigen aaien sitte wie net de bedoeling fan
ús baaske; se hie hinnen genôch, sei se.
Soene wy dan yn it tsjuster fan in jutesek
De Nijs Beetster 16-6

ús bioklok fan'e wiis bringe moatte? Dat
hoechde gelokkich net, want twa freonen
út'e buurt hiene wol aaien mar gjin
brodske hinnen en sa koene wy, Feger en
Blikje, draachmemmehin wurde. Wy ha
doe tegearre, deun neist elkoar, yn in lyts
hokje, op ien nêst mei tolve aaien sitten.
Beiden breedút om de saak goed waarm
te hâlden. Doe't der nei in pear wike tsien
lytse pykjes útkamen, hiene wy hâlden en
kearen om it spul ûnder ús fjouwer flerken
te hâlden, mar it slagge. Wat wiene wy
grutske memmehinnen!

Dat wy as ferflechte twaling-hintsjes doe
útinoar moasten wie dreech mar tydlik.
Blikje gie mei fiif pykjes nei de Kanaelweisúd, ik mei de oare fiif nei Aldeboarn. Dêr
ha wy ûs draachpykjes mei fleur en faasje
grut brocht. Oant se safier wiene dat se
har sels rêde koene. No binne wy gelokkich
werom by ús baaske op'e soarchbuorkerij,
sûnder neiteam, mar wol mei syn
twaling-beiden, Feger en Blikje. Ik mei in
boarsteltsje en Blikje sûnder. En beiden as
memkes om JO tsjin te sizzen.

Gezien in Nij Beets

Een winters plaatje vol nostalgie: het kanaal op 4 januari 1979 lijkt wel een schilderij van Pieter Brueghel.
De Nijs Beetster 16-6
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Toanielselskip ” Kliuwend Om
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mheech ” Nij Beets organiseert:

ũĞƌŝũŬ

tĂƚ͗'ĞǌĞůůŝŐĞŵŝĚĚĂŐŬŝũŬĞŶ͕ǀŝĂůŝǀĞƐƚƌĞĂŵ͕ŝŶǁĞůŬĞŬĂǀĞů

ĚĞŬŽĞƐĐŚŝũƚĞŶǀŽŽƌĚĞĞŝŐĞŶĂĂƌǀĂŶĚŝĞŬĂǀĞůϮϱϬĞƵƌŽ͊

,ŽĞ͗ĞŬĂǀĞůǀĞƌŬŽŽƉůŽŽƉƚǀĂŶϭϱĨĞďƌƵĂƌŝƚͬŵϭϭĂƉƌŝů͘ĞǌĞ
ǁŽƌĚĞŶĐŽƌŽŶĂƉƌŽŽĨǀĞƌŬŽĐŚƚǀŝĂĚĞŵĂŝůŽĨtŚĂƚƐĂƉƉ͘

tĂŶŶĞĞƌ͗ĞƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬĞƐĐŚŝũƚͲĞŶƉƌŝũƐƵŝƚƌĞŝŬŝŶŐŝƐŽƉ
ϭϳĂƉƌŝůϮϬϮϭĞŶďĞŐŝŶƚŽƉϭϱ͗ϯϬ͘
ĞǌĞŝƐƚĞǀŽůŐĞŶǀŝĂůŝǀĞƐƚƌĞĂŵ͘

dŝũĚƐĚƵƵƌ͗ϭƵƵƌ͘sĂŶϭϱ͗ϯϬƚŽƚϭϲ͗ϯϬ͘

>ŝǀĞƐƚƌĞĂŵ͗hŽŶƚǀĂŶŐƚƚĞƌǌŝũŶĞƌƚŝũĚĞĞŶůŝŶŬǁĂĂƌŵĞĞƵ

ƚŽĞŐĂŶŐŬƌŝũŐƚǀŽŽƌĚĞǌĞůŝǀĞƐƚƌĞĂŵ͘

tŝŶŶĞŶ͗,ŽŽĨĚƉƌŝũƐŝƐϮϱϬĞƵƌŽĞŶŽŶĚĞƌĚĞĞŝŐĞŶĂƌĞŶǀĂŶĂůůĞ
ŬĂǀĞůƐǁŽƌĚƚŝĞĚĞƌĞϭϱŵŝŶƵƚĞŶŶŽŐĞĞŶƉƌŝũƐǀĞƌůŽŽƚ͘

sĞƌůŽƚŝŶŐ͗hǁŶĂĂŵŝƐƵǁůŽƚ͊,ĞĞĨƚƵďŝũǀ͘ϯŬĂǀĞůƐŐĞŬŽĐŚƚĚĂŶ
ĚŽĞƚƵǁŶĂĂŵϯǆŵĞĞ͘/ƐŚĞƚƵǁŶĂĂŵĚŝĞ
ŐĞƚƌŽŬŬĞŶǁŽƌĚƚ͕ĚĂŶďĞŶƚƵĚĞŐĞůƵŬŬŝŐĞǁŝŶŶĂĂƌǀĂŶ
ϭǀĂŶĚĞϰƉƌŝũǌĞŶ͊

^ƉĞůƌĞŐĞůƐ͗:ĂĚŝĞŚĞďďĞŶǁĞĞŶǌĞǌŝũŶƚĞǀŝŶĚĞŶŽƉĨĂĐĞďŽŽŬ͗
ƚŽĂŶŝĞůŬůŝƵǁĞŶĚŽŵŚĞĞĐŚEŝũĞĞƚƐ͘

;ŚŝĞƌŝƐŽŽŬŵĞĞƌŝŶĨŽƚĞǀŝŶĚĞŶŽǀĞƌĚĞŬĂǀĞůǀĞƌŬŽŽƉͿ
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Zakelijk:
Oplossingen in
Personeelsbeleid en Verandering
Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching
T: 0512 46 22 05 E: info@aepos.nl
I: www.aepos.nl

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

Administratiekantoor

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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Gebiedsteam helpt bij alle vragen en problemen

“Wij zijn het gezicht van de gemeente voor de burger die om hulp
vraagt”
Door Bart Ledegang

Nu de coronapandemie al bijna een jaar aanhoudt en de beperkende maatregelen
en lockdown nog steeds gelden, komen ook steeds meer problemen in de Nederlandse
huishoudens aan het licht. Eenzaamheid, huiselijk geweld, schulden. Gelukkig is er het
gebiedsteam van de gemeente Opsterland. “Wij zijn het gezicht van de gemeente voor
de burger die om hulp vraagt,” licht Tilja Jansma toe. Zij is lid van het gebiedsteam én
bovendien ook dorpsgenote.
besmetting misschien.
Sinds de zorg in 2015 werd
We worden nu wél meer
overgeheveld naar de
gebeld door kinderen
gemeente kennen we de
van ouderen. Ze vragen
gebiedsteams. De ogen en
dan of we eens langs
oren van de gemeente in
willen komen bij vader of
de dorpen en wijken die
moeder. Dan blijkt dat ze
een breed scala aan hulp
huishoudelijke hulp nodig
en ondersteuning bieden
hebben of er mentaal
voor iedereen die in de
helemaal doorheen zitten.”
problemen komt. Tilja:
In dit soort gevallen wordt
“Onze hulp is gestoeld op
dan snel geschakeld en
de WMO, hulpverlening en
neemt de maatschappelijk
jeugd én budgetcoaching.”
werker direct contact op
Wie het gemeentehuis
met de familie. In een
in Beetsterzwaag
Tilja:
“Mensen
die
eenzaam
zijn
bellen
persoonlijk gesprek wordt
binnenloopt vindt het
ons ook niet gauw op.”
dan vastgesteld voor welke
team vooraan bij de
(foto: Tilja Jansma)
hulp of ondersteuning
balie voor het regelen
vader of moeder (of soms beide) in
van huishoudelijke hulp, een rolstoel of
aanmerking komt. Soms is de inzet van een
traplift of een hokje voor de scootmobiel.
Maar ook mensen die eenzaam zijn mogen vrijwilliger al voldoende, soms biedt een
bezoekje aan de huisarts meer soelaas.
bellen of langskomen. En ouders met
schoolgaande kinderen met zorgen over
hun ontwikkeling. Of ruziënde buren.
Penvriend
Eenzaamheid speelt een duidelijke rol bij
ouderen, zo wordt nog maar eens duidelijk.
Rustiger
“Mensen die eenzaam zijn bellen ons
Dan zal het door de coronapandemie wel
ook niet veel op,” zegt Tilja. “Een serieuze
extra druk zijn, zou je denken. Maar nee.
drempel. Mensen worden niet zomaar
“We hebben het juist rustiger,” ziet Tilja.
eenzaam. Vaak wachten ze tot een ander
“Mensen bellen niet meer of komen niet
de stap zet maar daardoor duurt hulp
meer langs omdat ze huiverig zijn voor
De Nijs Beetster 16-6

25

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

Februari 2021

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

Amanda Gorman;

Toen ik de
dichteres hoorde
die haar poëzie
voorlas
was het net
of zij

Dierenartsenpraktijk Beetsterzwaag is een moderne
praktijk voor:

muziek aan
het spelen was

•Gezelschapsdieren

omdat zij de juiste snaar

•Melkveehouderij

raakte

(inclusief diervoeding & voedingsadvies)
(inclusief begeleiding, voedingsadvies)

•Paarden

van gevoelens en emotie.

(inclusief vruchtbaarheidsbegeleiding)

•Landbouwhuisdieren
@kke
Molenlaan 8a Beetsterzwaag
WAAR IEDER DIER TELT!
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geraakt: kappers,
nog langer en wordt
Alle advies van het Gebiedsteam
bakkers, slagers, de vele
de eenzaamheid alleen
Opsterland is gratis. Neem dus
eenmanszaken. “Maar
maar erger. Ook uit Nij
gerust contact op via:
denk daarnaast ook
Beets zijn de laatste
tijd enkele meldingen
0512-386 222 (maandag/vrijdag van aan de particulieren,”
binnengekomen. Door
09.00-12.30 uur) of gebiedsteam@ waarschuwt Tilja.
een kind van een
opsterland.nl en www.opsterland/ “Mensen raken hun
baan kwijt en komen
oudere. Of buren die
zorgvoorelkaar.
vervolgens in de
dan in het buitengebied
financiële problemen. De impact op het
wonen en zich zorgen maken om de
gezin is dan groot. Het is moeilijk om
buurman verderop.” Speciaal in de
die eerste stap te zetten maar ik zou
coronatijd startte Sichtpunt het project
zeggen: schaam je niet en meld je, dan
‘mijnpenvriend,’ waar Tilja graag op wijst.
kan onze budgetcoach je helpen.” De
Sichtpunt biedt in heel Fryslân hulpverlebudgetcoach is een waardevolle troef van
ning bij zingeving en levensvragen en
het gebiedsteam. Bij de gezinnen thuis kan
vormt een mooie aanvulling op de hulp
die met een blik in de papieren ontdekken
van de gemeente. “Oudere mensen die
waar het misgaat en waar kansen liggen.
eenzaam zijn kunnen brieven schrijven.
“Is het uitgavepatroon misschien te
Deze brieven schrijven ze aan degene die
fors? Of zijn bepaalde toeslagen niet
het project beheert. Die zoekt er iemand
aangevraagd waar iemand recht op heeft?
bij ook graag wil schrijven en brengt de
Dat kunnen wij voor ze doen,” vertelt
twee met elkaar in contact. Zo zijn al een
Tilja. “En zijn de problemen ernstiger
paar leuke contacten ontstaan.”
dan kunnen wij een bewindvoerder
inschakelen. We laten ze in ieder geval niet
Schulden
los.”
De economische impact van de COVIDcrisis heeft vooral ook kleine ondernemers

Gezien in Nij Beets

Deze sneeuwpop bewaakte
een week lang de oprit van
Pieter Nauta
(foto: Franke Kooijker)
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Andere tijden in Nij Beets (1895-1920). DEEL 19
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.
EEN RONDJE VAN DE SCHIPPER.
Er waren goede en slechte schippers.
Bij het lossen van de turfbok ging om
een uur of elf de jeneverfles rond. Toen ik
nog maar 12 jaar was, hielp ik ook al met
het laden van het skûtsje. Mijn broers en
de andere jongens dronken dan ook al
een borrel. Ik begrijp nog steeds niet dat
mijn vader dat allemaal goed vond! Mijn
oudste zuster, die ook meehielp, weigerde
het rondje pertinent. Bovendien waren
er ook wel mannen, die niet dronken.
Thuis hadden we bijna nooit sterke drank.
Het klonk toch wel een beetje gek, dat
een 12-jarige al jenever dronk. De borrel
werd tijdens de pauze steeds in hetzelfde
glas zonder voet (zgn. fûgeltsje)
geschonken. Het “fûgeltsje” werd
steeds doorgegeven. Gelukkig
zaten wij niet altijd als laatste
in de rij met turfmakers. Wij
dronken liever eerst uit het glaasje vóór
een turfmaker met pruimtabak in de
mond. Soms werd de pruimtabak eerst
uit de mond gehaald, maar het gebeurde
ook wel, dat de jenever in de volle mond
met tabak werd gegoten. Veel turfmakers
hadden een pruimsapgootje langs hun
mond. Een paar jaar later gebruikten mijn
broer Roel en ik ook pruimtabak.
Een uur na de eerste pauze trakteerde de
schipper weer op koffie en een boterham.
’s Middags om half 2 waren de turven uit
de turfbok al overgeladen. Een handige
turfmaker kon per uur wel 4000 turven
verwerken. Hij moest dan wel 2000 x
bukken om de turfmanden te vullen. De
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volle mand werd dan aan boord van het
skûtsje gezet (zie foto op volgende pagina).
Goede schippers kregen traditiegetrouw
de gebroken turven gratis. Als de
verzorging niet goed was, namen de
turfmakers de brokken weer mee naar
huis. Toen Gauke ongeveer 14 jaar was,
dronk hij net als zijn broers geen borrel
meer. De andere turfmakers verbaasden
zich daarover. Een volwassen arbeider
weigerde toch geen borrel! Er werden veel
opmerkingen over gemaakt.
Om plm. twee uur ’s middags was de
turfbok al geleegd in het turfschip. Ze
hadden ’s ochtends ook wel om zes uur
kunnen beginnen, maar traditiegetrouw
begonnen ze al twee uur eerder.

HOOPSTEDEN.
De turf, die overbleef en niet meer werd
geladen voor de schipper, werd in hoge
turfbulten (hopen) gestapeld. Deze
turfbulten werden gebouwd op de hoge
kaden langs het Polderhoofdkanaal en
waren hoger dan het omringende land.
In de winter had ons dorp vaak last van
overstromingen, dus moesten de kaden
eerst worden opgehoogd met grond uit
het kanaal. Met z’n vijven brachten we
elke dag twee geladen turfbokken naar
de hoopstede. Mijn vader en oudste zus
en ik laadden één turfbok en mijn twee
broers de andere. Soms brachten we wel
30.000 turven in één dag van het turfland.
In manden met plm. 60 turven (van plm.
30 kg.) sjouwden we de turven naar de
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turfhoop. Het was geen gemakkelijk
werkje om de turf naar boven in de hoop
te sjouwen. Een turfhoop (hoopstede) was
soms wel 5 m. hoog; om de top te bereiken
hadden we planken schuin (zigzag) op de
turfbult gelegd. Bij het lossen van iedere
turfbok moest wel 200 keer die reis naar
boven worden afgelegd.
We waren dan ook weer blij en tevreden
dat beide turfbokken om ongeveer twee
uur weer leeg waren.

Mijmeringen van Van der Meij
Door corona is voetbal tegenwoordig een
televisiesport. Hoe anders was dat toen wij
jong waren, pakweg vijftig of zestig jaar
geleden. Op zondagavond Sport in Beeld
en als Ajax of Feyenoord om de Europacup
speelde, af en toe op woensdagavond een
wedstrijd op televisie. Dat was het.
We speelden zelf het spelletje en keken bij
onze grote broers. We droomden van het
gouden trio van Oranje: Abe Lenstra, Faas
Wilkes en Kees Rijvers of van het droomtrio
van Ajax: Johan Cruijff, Piet Keizer en Sjaak
Swart.
Natuurlijk probeerden we zelf zo'n trio
te vormen bij Blue Boys. En dat lukte. In
de jongste jeugd (toen de B-junioren)
ongeslagen kampioen en met hetzelfde trio
werden we de motor van het eerste elftal
dat in een paar jaar doorstoomde naar de
top van de derde klasse, toen op twee na de
hoogste klasse in het amateurvoetbal (1968).
Niet alleen het trio (wie herkent ze nog?),
het hele elftal was top. Met Jan de Wagt als
chauffeur en Jantsje de Wagt als bijrijdster
in de bus van Wiebenga gingen we heel
Friesland door en af toe de grens over naar
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Groningen en Overijssel. Op de terugweg
was er steevast een tussenstop in Bergum,
Irnsum of Langezwaag. Met Pieter Lanting
aan boord als zanger ging de terugreis altijd
te snel voorbij. Om 19.00 uur voor Sport in
Beeld moesten we weer thuis zijn.
Jan van der Meij

Gebroederlijk naast elkaar: Jan van Klaas Slange,
Harm de Wagt en Jan v.d. Mei
(foto: Jan van der Meij)
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Nieuws van Obs De Jasker
Hallo, zijn jullie daar? Ik zie niks maar hoor
jullie wel. Ik zie jullie wel maar hoor niks.
OOH, gelukkig alles werkt weer. Ik zie jullie
en ik hoor jullie ook. Zomaar wat kreten
die we tijdens de onlinelessen hebben
gehoord. Het was weer even wennen. Een
leeg schoolgebouw, lege lokalen, bijna
geen kindergeluiden en leerkrachten die
in hun lokaal achter een computerscherm
zitten. Allemaal een gevolg van de
schoolsluiting door de landelijke lockdown.
We willen al onze leerlingen en ouders
een compliment geven voor hun inzet. We
hebben gemerkt dat iedereen hard heeft
gewerkt om het thuisonderwijs zo goed
mogelijk te laten verlopen. Hier zijn wij
erg trots op en als blijk van waardering
hebben al onze gezinnen een kleine maar
smakelijke attentie ontvangen.
Het is alweer even geleden, maar vlak voor
de kerstvakantie hebben al onze leerlingen
een mooie kerstkaart gemaakt voor de
oudere medemens. Het ouderenfonds
heeft ervoor gezorgd dat de kaarten bij
verschillende zorginstellingen zijn bezorgd.
Enige tijd geleden hebben we een bericht
ontvangen vanuit Capelle aan den IJssel.
“Namens de bewoners van de Vijverhof te
Capelle aan den IJssel wil ik de kinderen
bedanken voor de leuke, mooie en lieve
kerstkaarten. Het heeft ons een enorme
steun gegeven”.
Onze leerlingen Fleur Hielkema, Mila
Hoekstra en Ada v/d Velde zijn met hun
tekeningen tijdens de kersttekeningenwedstrijd van het Friesch Dagblad in
de prijzen gevallen. Als cadeau hebben
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ze een mooi boek gekregen en stonden
de tekeningen op 24 december in de
kerstbijlage van het Friesch dagblad.
Tot slot wensen wij iedereen in Nij Beets
heel veel gezondheid. “Keep calm en stay
safe”.

Groep 7 is al ervaren in het online schoolbezoek.

Een lekkernij als ‘hart 		
onder de riem’
(foto: Jasker)

IJsclub Eendracht
Tijdens het schrijven van dit epistel kijk
ik naar buiten en zie sneeuwvlokken
dwarrelen, in de verte zie ik kinderen
ijspret hebben op het landijs. Op de TV
schaatst onze Femke haar benen onder
haar lijf vandaan. Wat is het toch een
mooie tijd “de winter”.
Femke Kok, wat doet ze het goed en wat
zijn wij als ijsclub bijzonder trots dat zij
in ons dorp woont en dat haar eerste
aanraking met ijs op onze ijsbaan was.
Uit de verhalen van onze voorzitter kan
ik opmaken dat ze het natuurijs verkoos
boven Thialf. Zodra de ijsbaan open was,
was Femke te vinden op de baan.
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Dat Femke een fenomeen is, is overal te
lezen. Ze maakt een enorme ontwikkeling
door waarbij het einde nog lang niet in
zicht is. Volgens deskundigen is het zelfs
mogelijk dat ze op de 500 meter, als eerste
Nederlandse vrouw onder de 37 sec. zal
schaatsen. Wat ze nu al heeft bereikt is top
en om trots op te wezen. Wij wensen haar
ongelofelijk veel succes toe bij de komende
wedstrijden. De ijsbaan is onderwater
gezet omdat we verwachten en hopen
op een vorstperiode. Wij hopen dan ook
dat deze periode doorzet en het dorp kan
genieten van deze manier van ontspannen.
Natuurlijk zijn wij bezig hoe we dit
praktisch zouden moeten organiseren om
volgens de richtlijnen van RIVM veilig met
elkaar te kunnen schaatsen. Een van de
punten is dat de koek en zopie niet vanuit
ons clubgebouw verstrekt zou worden.
Hoe het e.e.a. wel geregeld gaat worden,
zal afhangen van de ontwikkeling van het
virus en de daarbij horende maatregelen.
We houden hierover contact met de
gemeente wat er mogelijk is. Zoals de
regels nu zijn kan de jeugd t/m 17 jaar naar
hartenlust van de baan genieten zodra
deze open is.Door de Lockdown is het nog
niet mogelijk geweest om de kascommissie
uit te nodigen en een oordeel te laten
vellen over onze financiële situatie.
Hierdoor laat het verslag dan ook op zich
wachten. Zoals eerder aangekondigd
zal zowel het jaarverslag als het verslag
van de kascommissie rond gebracht
worden samen met de ledenkaart. Zodra
de situatie het toelaat zal dit worden
opgepakt en worden de ijsclubleden op de
hoogte gebracht.
Op dit moment zijn er problemen met de
website en is het niet mogelijk om de site
te bezoeken. Zodra dit opgelost is kunt u
hierop kijken of de baan open is. Tot die
tijd kunt u, zoals dat in vroegere tijden ook
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prima ging, aan de vlaggen en borden bij
de ingang zien of de ijsbaan open is. Zoals
het er nu laat uitziet zal er ook geschaatst
kunnen worden op zondag 14 februari. Dit
is een bijzondere dag in een bijzondere tijd
en daarom organiseren we als ijsclub een
Valentijnsmiddag. Dus neem je geliefde of
nog onbekende liefde mee naar de ijsbaan
en geniet van de Valentijnssfeer op het
ijs. Tussen 15:00 en 17:00 uur zijn er enkele
activiteiten om je onbekende liefde te
leren kennen. Hopelijk treffen we elkaar
deze winter op de ijsbaan. En kunnen we
opgepaste afstand bijpraten en genieten
van deze winter.
Het ijsclub bestuur.

IT SKyT OAN!!
It sil dan toch heve!
Schijt je Rijk, georganiseerd door toneelvereniging Kliuwend Omheech, zou vorig
jaar 18 april al plaats vinden. Helaas waren
ook wij genoodzaakt deze activiteit te
verplaatsen naar een later moment en
we hebben toen al besloten het spektakel
uit te stellen naar 17 april 2021. Maar wie
had kunnen bedenken, dat we een jaar
later nog in dezelfde situatie zitten met de
coronamaatregelen van het kabinet. Nog
een jaar uitstellen is voor ons geen optie.
En dan moet je creatief gaan denken. Dit
heeft geresulteerd in een “Schijt je Rijk”
via Livestream! Op 17 april 2021 om 15.30
uur zal de koe te volgen zijn via livestream.
Heeft u inmiddels een kavel gekocht of
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Domela Nieuwenhuisweg 45
9245 VB Nij Beets
T: (0512) 46 12 11
www.pedicurehendrika.nl
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bent u dat nog van plan (uitleg volgt), dan
krijgt u via uw mailadres een link om naar
de livestream te gaan. Deze livestream
wordt geheel verzorgd door Jildou Smilda
uit Nij Beets. Zij studeert Communicatie
en Multimedia Design en heeft inmiddels
haar eigen bedrijfje opgezet. Meer weten
over Jildou, ga naar: geeskejildou.nl
Tijdens deze, 1 uur durende, livestream
worden er iedere 15 minuten ook nog
prijzen verloot. De uitleg en spelregels
worden u toegestuurd wanneer u een
kavel(s) koopt.
Vanaf 15 februari t/m 11 april is het weer
mogelijk om kavels te kopen. 1 kavel
is €5 en de hoofdprijs is €250! Verdere
info staat op de “centerfold” van deze
NijsBeetster of kunt u vinden op Facebook:
toaniel kliuwend omheech nij beets.
Kavels kopen kan via de mail of Whatsapp:
Fimke Kooijker; fimkekooijker@
gmail.com / 06 28486017 of
Thea Wouda; thea.wouda@gmail.com / 06
23891500

Ook wil het jeugdbestuur een deel van de
opbrengst besteden aan het organiseren
van een voetbal-clinic of circuit aan het
eind van het seizoen. Niet alleen voor onze
eigen jeugdleden, maar ook om de overige
jeugdige dorpsbewoners (zowel meisjes
als jongens) te motiveren om te gaan
voetballen/actief te bewegen.
Aangezien onze voetbalvereniging door
de coronamaatregelen geen kantineinkomsten heeft, zijn de inkomsten uit
acties broodnodig om te kunnen blijven
investeren/organiseren.
Indien u bij de Poiesz in Boornbergum
muntjes ontvangt, gooi ze dan in de
koker van VV Blue Boys. Mocht u elders
bij een Poiesz winkel boodschappen
doen en muntjes ontvangen, dan kunt u
deze ook middels een gesloten envelop
in de brievenbus van Janneke Tolsma op
Doarpsstrjitte 12 deponeren.
Alvast bedankt namens alle jeugdleden
van VV Blue Boys!
Het jeugdbestuur van VV Blue Boys.

Sponsoractie voor jeugd Blue Boys
Ook dit jaar doet VV Blue Boys mee aan
de jeugd sponsoractie van de Poiesz. Deze
actie loopt van 15 februari t/m 11 april
2021. De opbrengst van deze actie wil het
jeugdbestuur investeren in sportkleding/
attributen voor de jeugdspelers. Zo hebben
wij van de opbrengst van eerdere Poiesz
acties trainingspakken en voetbaltassen
kunnen aanschaffen. Voetbalbroekjes en
sokken staan nog op onze wensenlijst.
De Nijs Beetster 16-6
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Onze Mensen Onze Kracht

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

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

“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 - 38 32 91

NIJ BEETS
Doarpsstrjitte 10 | Tel. 0512 - 38 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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Any Way slaat een nieuwe weg in
draai weer gevonden in de nieuwe situatie.
“Ik weet nog goed het moment dat we
Belangrijk vonden we dat ze twee plaatsen
ons huis aan de Domela Nieuwenhuisweg
met een thuis zouden krijgen en dat is
51 kochten. Het was op de dag dat het
gelukt. Anita vertrok naar Leeuwarden
kanaal weer openging. Een feestelijke dag
waar ze nog steeds naar tevredenheid
in vele opzichten. De sleutel van het huis
woont. Ikzelf ben, voor een groot deel
kregen we een paar weken later. Fam. De
Wagt nam wel op een hele speciale manier met de meiden samen, 70 meter verhuisd
naar de Blauwe Kampwei. Een mooie
afscheid van het huis dat al sinds de bouw
tussenoplossing voor maximaal twee jaar.
in hun familie was. Ze lagen met de boot
Ons huis aan de DN Wei moest helaas wél
bij de brug en vertrokken na een gezellige
worden verkocht. Peter en Ellen, de nieuwe
kop koffie in de tuin. Ze kozen letterlijk en
eigenaren van ons oude huis, zijn druk
figuurlijk het ruime sop. Het zijn van die
bezig om er een echt paleisje van te maken.
momenten die je niet meer vergeet.
Iets wat dat huisje echt verdient. Heel leuk
Een aantal maanden van verbouwing
om ze daar zo druk bezig te zien.
volgden. Het was een hele klus waar
De tijd staat niet stil en de afgelopen
Michael en Wout ons geweldig bij
tijd heeft het leven van Tanja, Ciska en
geholpen hebben. Daarna hebben we
mijzelf, ondanks de coronacrisis, een heel
een aantal jaren heerlijk genoten op
nieuwe en gelukkige wending gekregen.
dat heerlijke plekje in ons dorp. Een
Daardoor gaan we in maart verhuizen naar
mooie plek ook voor ons bedrijf Any Way
Lelystad. Daar gaan we samen met mijn
Personenvervoer. Bedrijf en parkeerplaats
nieuwe partner Sandra en haar dochter
aan huis, mooier kon het niet.
Stephanie in een nieuw huis wonen. Ons
Toch is het uiteindelijk niet helemaal goed
bedrijf Any Way personenvervoer kan
gekomen. Het huwelijk tussen Anita en
zo ook uitbreiden naar Flevoland. Het
mij hield niet stand. Geen ruzies of gedoe,
maar zoals Anita het heel juist verwoordde werk in Friesland, Groningen en Drenthe
blijven we ook
“De koek was
gewoon doen. De
op”. We hebben
Schipholservice
geprobeerd
en het WMO
om het zo goed
vervoer blijven
mogelijk te
gewoon bestaan.
regelen samen,
Zo ontstaan
met name in
er ondanks de
het belang van
crisis waar we
onze meiden
ons in bevinden,
Ciska en Tanja.
toch weer
Desondanks
nieuwe kansen
hebben ze
voor Any Way
het zwaar
personenvervoer
gehad in die
en ik ben er zeker
tijd. Gelukkig
André (rechts) rekent op nieuwe kansen ondanks de crisis.
van dat we hier
hebben ze hun
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straks door alle gemaakte aanpassingen
sterker uit gaan komen.
Lelystad is wel heel anders dan Nij Beets.
Maar voor mij, geboren en getogen in Den
Haag, is het ook een soort van thuiskomen
in een soort van grote stad. Alhoewel ze
zich natuurlijk niets moeten verbeelden in
Lelystad. Vergeleken met Den Haag is dat
ook gewoon een groot dorp. Voor Ciska en
Tanja is het wél een grote stap. Voor hen,
beide opgegroeid in Friesland, is het wel
een grote verandering. Ze laten heel wat
achter en het is ook verder bij hun moeder
vandaan. Toch hebben ze er beide ook heel
veel zin in. Tanja, die al geruime tijd bij
de Poeisz in Boornbergum werkt, heeft al
een gesprek bij een supermarkt in Lelystad
gepland staan. Samen met hun stiefzus
vormen de meiden een mooi trio. Ze
kunnen ze het samen erg goed vinden.

Fijn dat dingen zo positief kunnen
veranderen in een tijd dat negatieve
gebeurtenissen de orde van de dag
zijn. Na de verhuizing in maart zullen
we tot eind april nog regelmatig in
het dorp aanwezig zijn voor de laatste
stukjes verhuizing. Daarna vertrekken
we definitief naar Lelystad. Ondanks dat
we deze ontwikkelingen als erg positief
beschouwen, denk ik dat deze verhuizing
toch niet helemaal zonder gemengde
gevoelens zal zijn. We zullen nog vaak
met een beetje weemoed terug denken
aan onze fijne tijd in ons mooie dorp.
Weemoed, maar ook een soort van trots.
Want Nij Beets is een dorp dat zeker trots
op zichzelf mag zijn.”
Ciska, Tanja en André van der Drift

Ingezonden

Wat doet Covid 19 met actieve 65-plussers?
Elk jaar in oktober
met toneel. Jan van
kopen we een nieuwe
der Mei had een mooi
agenda om alle
verhaal geschreven
afspraken voor het
over het restaurant.
nieuwe jaar in te
Pieter Nauta heeft
zetten. Zo ook in 2019.
hier een toneelstuk
We zijn altijd weer blij
van gemaakt en we
met een nieuw schoon
wilden dit opvoeren
exemplaar. Mooi de
in het bargedeelte
naam en gegevens
van het restaurant.
invullen. We genieten
Zo konden we beide
Arjen en Sietske (foto: Bart Ledegang)
ervan. Er zou veel in
jubilea combineren.
komen te staan in 2020.
Ook stond er een
Shakespeare wandeling gepland. Wandelen,
Samen zitten we in 5 of 6 besturen en er
toneel en eten. Kliuwend Omheech had
stonden veel activiteiten op stapel. Pier’s
‘Schijt je rijk’ en een feestavond op stapel
hiem bestond 100 jaar. Kliuwend Omheech
staan. Met de boten van It Damshûs zouden
75 en It Damshûs 60 jaar. We hadden met al
mooie vaartochten en arrangementen
deze feiten een link. Pier’s hiem had een link
gemaakt worden. Ook zouden de Turfdagen
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Nij Beets aandoen. Er was al een commissie
bezig er een mooi feestweekend van te
maken.
Lockdown
Kliuwend Omheech heeft op 7 maart de
laatste uitvoering gespeeld. Een daverend
succes! Maar een week later zag de wereld
er ineens heel anders uit. Een lockdown!!
Wat een schrik. Na 21 jaar op vier kleinkinderen passen, kwam op zondagavond 15
maart een appje van de oudste dochter: ‘Blijf
morgen maar thuis. De kinderen redden
zich wel.” Ervan uit gaande dat het maar
voor een paar weken was, hadden we daar
vrede mee. Want zo lang zou het toch niet
duren? Maar helaas bleek de realiteit heel
anders. Het was het begin van een hele
vreemde verontrustende periode. Door alle
activiteiten ging in eerste instantie een
streep. De eerste week was er ongeloof,
onrust en angst. Maar er kwam een
moment dat het ook wel even fijn was, niet
meer 3 tot 4 avonden in de week weg te zijn,
maar lekker thuis. Het werd mooi weer en de
tuin kon aangepakt worden. Hij is nog nooit
zo mooi geweest als dat jaar. Gert Tabak en
Ton ter Linden, de tuinontwerpers, konden
trots zijn. Er werd buiten geschilderd, hal
opgeknapt, kamer geverfd, gesausd en
voorzien van een nieuwe vloer. Heerlijk, het
huis is nog nooit zo netjes geweest!!
Troosten
Ook het onderhoud aan de Damshûsboten
ging door, maar gevaren werd er niet. Dat
zou na de zomer wel weer opgepakt kunnen
worden. Maar er kwam een nieuwe golf.
Gelukkig kunnen we veilig winkelen bij de
Dorpswinkel en bij de andere bedrijven
in het dorp. En heeft Pier’s Hiem heerlijke
maaltijden om af te halen. Ook trakteerde
Femke Kok ons op een prachtig weekend,
maar de dagen worden nu toch wel erg
lang! Wat moeten we met al die vrije tijd?
Puzzelen, haken, lezen, allemaal heerlijk
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maar alleen als het erbij kan en niet in
plaats van. Je wordt teruggeworpen op
jezelf. We hebben gedurende deze periode 2
kleindochters geknuffeld. De oudste omdat
we die een tijdje niet gezien hadden en de
tweede moest getroost worden toen de poes
plotseling doodging. Kleindochter was alleen
thuis. Beppe bellen bood uitkomst maar kon
maar één ding: troosten.
Oh, wat missen we dit contact met onze
naasten!
Trots
Maar we zijn ook trots op onze 4 kanjers.
Diploma halen, naar de middelbare school
gaan, richting kiezen in de opleiding en hard
werken in een hotel. Ze doen het zo goed! En
wat is het goed gegaan met oud en nieuw
en nu met de avondklok. Helaas, op het
moment dat we dit typen, is er een weekend
geweest van veel rellen. En dat ben je trots
dat de oudste kleinkinderen op social media
boos reageren en hier volledig afstand van
nemen.
Samen
We zijn ons ervan bewust dat wij het in deze
zware periode wel redden. Maar eenzame
en alleenstaande mensen, jeugd, jongeren
en gezinnen hebben het zwaar. We hopen
dat het besef komt dat we het alleen met
z’n allen op kunnen lossen. We kunnen dan
hopelijk het gewone leven weer een beetje
oppakken. Al zal het voorlopig niet meer
worden wat het geweest is. Maar we hebben
ook veel geleerd! Laten we de goede dingen
onthouden en er ons voordeel mee doen.
Nog heel veel sterkte en trek aan de bel
mochten er problemen zijn. De telefoonlijst
van Netwerk Dorpsgenoten is er voor
mensen met vragen.
Arjen en Sietske Dijkstra
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Gezien in Nij Beets
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Voor de allerjongste dorpsgenootjes was het de allereerste kennismaking met het fenomeen
sneeuw. Daar moest dus ook wel intensief van genoten worden!
(foto Bart Ledegang)
De Nijs Beetster 16-6
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Van Plaatselijk Belang
Agenda Jaarvergadering
Plaatselijk Belang 2021
Wij willen op maandag 29 maart om
20.00 uur digitaal vergaderen.
U moet zich daarom per e-mail, voor
woensdag 24 maart 2021 voor de
vergadering aanmelden op pbnijbeets@
gmail.com. U krijgt dan van ons
informatie hoe de vergadering wordt
gepland, een uitnodiging om in te loggen
en informatie over enkele agendapunten.
De agenda is als volgt:
1
2

Welkom
Notulen jaarvergadering 2019 (kunt u
vinden op www.nijbeets.info )
3 Korte evaluatie 2020 (u heeft 		
dit grotendeels kunnen lezen in de 		
NijsBeetster van nov. 2020)
4 Dorpsvisie + kort vooruitkijken
5 Gebiedsfonds
6 It Bjinstap/Opstalrecht onder door PB
op te richten stichting		
- Toestemming ALV opstalrecht
- Toestemming ALV om een aparte
		
stichting voor It Bjinstap op te 		
		richten
7 Jaarverslag penningmeester
8 Kascontrole 2019 en 2020
9 Benoemen nieuw kascommissielid
10 Bestuurswisseling
11 Rondvraag

40

Dorpssteunpunt
Gatske van Houten en Aukje Stob zijn
gestopt als vertegenwoordiger van het
Dorpssteunpunt. Ze hebben allebei een
pakket met lekkere dingen van Plaatselijk
Belang gekregen voor hun inzet. Wij gaan
ons de komende tijd beraden of wij het
Dorpssteunpunt een doorstart willen
geven of het op een andere manier gaan
aanvullen.
In januari hebben Jolanda Kuper en Pieter
Nauta deelgenomen aan een praatsessie
met de gemeente Opsterland om te
komen tot een nieuw preventieplan
voor het sociaal domein (de gemeente
Opsterland is verantwoordelijk voor de
uitvoering van alle zorg- en hulpvragen
in het kader van WMO, Jeugdhulp en
Participatie, het zgn. sociaal domein).
Een paar punten die wij hebben genoemd
zijn:
-

Actiever woningbouwbeleid van 		
de gemeente Opsterland voor dorpen
als Nij Beets met een divers aanbod 		
aan woningen, zodat senioren langer
zelfstandig kunnen blijven wonen 		
en woningen voor jongeren, zij zijn het
bestuurlijk kader voor de 			
toekomst en ook voor vrijwilligers- 		
en burenhulp en het in stand houden
van de voorzieningen, is jonge aanwas
noodzakelijk;

-

Betaalbare voorzieningen voor
iedereen in ons dorp (zoals zwemmen,
sporten, gebruik maken van
lokaliteiten, etc.);
De Nijs Beetster 16-6
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-

Betere zichtbaarheid en 			
bereikbaarheid van de deskundigen/
hulpverleners die werken bij de- of
voor de gemeente Opsterland;

-

Deskundigen/hulpverleners werk niet
alleen vraaggericht;

-

‘Wees nieuwsgierig naar wat wij in de
dorpen doen en wat er speelt en ga
naast ons staan.’

Samen met de bijdragen uit de andere
dorpen hopen wij dat er binnenkort een
goed uitvoerbaar plan komt waar wij en
de andere dorpen in de praktijk echt wat
aan hebben. Natuurlijk blijven wij super
trots op alle vrijwilligers die ons dorp
kent en de buren- en vriendenhulp, maar
op verschillende vlakken hebben wij de
ondersteuning en deskundigheid van de
gemeente Opsterland nodig. En daarom
is het fijn om samen op te trekken om het
wonen in Nij Beets voor alle leeftijden
aantrekkelijk en mogelijk te houden.

Langs deze weg willen we graag iedereen bedanken
voor alle lieve en steunende berichten die we
ontvangen hebben naar aanleiding van het overlijden
van Mike.
Het is zwaar dit plotselinge verlies te dragen voor
ons allemaal, maar de steun die wij ervaren hebben
door de grote groep mensen die zijn laatste erehaag
vormden, heeft ons goed gedaan.
We zullen hem allemaal ontzettend missen.
Namens al zijn dierbaren

De Nijs Beetster 16-6
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Het laatste woord
Tuinvogeltelling
In het laatste weekend van januari is weer
de jaarlijkse tuinvogeltelling gehouden. Dit
is een initiatief van de Vogelbescherming,
waarbij mensen wordt gevraagd om een
half uur te tellen hoeveel vogels ze in de tuin
zien. Je moet niet steeds doortellen, want
dan kun je vogels dubbel tellen. Het gaat
om het hoogste aantal op één moment.
Voor het gemak levert de vogelbescherming
lijstjes met afbeeldingen van de meest
voorkomende vogels, want het roodborstje
zal nog wel lukken, maar een vrouwtjes
merel of lijster wordt misschien al lastiger
om uit elkaar te houden.
De resultaten kunnen dan worden
ingestuurd en zo kan er over het hele land
gekeken worden welke vogels het vaakst
in onze tuinen zitten. Meestal zijn dat
de koolmees en de huismus, waarbij ook
roodborstjes en merels hoog scoren.
Opvallend
Wat dit jaar opviel was het grote aantal
deelnemers. Niet bij de vogels, maar bij de
tellers. Waarschijnlijk een gevolg van de
lockdown en dan is een half uurtje vogels
tellen in de tuin een welkome afleiding. Zelfs
al mag het maar één keer. Uiteraard mag je
vaker tellen als je dat leuk vindt, maar het
insturen mag maar één keer.
Het leuke bij de tuinvogeltelling is dat het
gaat om alle vogels die in de tuin landen.
Veel vogelaars, de mensen die voor hun
hobby naar vogels kijken, zijn op zoek
naar de bijzondere soorten. Je hoort de
berichten wel op het nieuws, dat er iets als
een iberische tjiftjaf is gesignaleerd en het
verkeer bij het bosje waar dat vogeltje zit
helemaal vastloopt door de kijkers. Dan
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kunnen ze weer een
bijzondere waarneming
op hun lijstje
bijschrijven. Of er nog
iets anders in dat bosje
zit maakt niet uit, ze
hebben alleen oog voor dat ene vogeltje.
(nieuwe foto gemaakt door Jeroen Taalman)

Gewoon
Bij de tuinvogeltelling draait het dus om
de gewone vogels in de tuin. Er kan een
uitzonderlijke vogel tussen zitten, maar daar
gaat het niet om.
Dat is eigenlijk heel bijbels, bedacht ik me.
In Psalm 84 wordt namelijk bezongen hoe
de mus een huis vindt in de tempel van
God. De zwaluw maakt daar een nest voor
haar jongen. Deze kleine vogeltjes vinden
daar een veilig plekje om te leven. Dit zegt
de dichter van de Psalm om te laten zien,
dat wij mensen bij God mogen wonen. Als
zulke kleine, doodgewone beestjes al bij
God welkom zijn, hoeveel te meer dan wij
mensen.
Een mooie gedachte vind ik dat vanuit mijn
geloof, maar ik weet dat niet iedereen het
zo zal bekijken. Wat wel mag tellen en niet
alleen voor wie wat met geloof heeft, is het
idee dat het gewone heel belangrijk is. Het
hoeft niet altijd groot of bijzonder te zijn. We
hoeven niet altijd op zoek naar het ultieme
geluk of de extreemste ervaring. ‘Doe maar
gewoon, dan doe je al gek genoeg’, is een
bekend gezegde en past precies in deze lijn.
Zo kan een half uurtje vogels tellen misschien
leuker en mooier zijn dan gedacht, omdat je
oog krijgt voor het gewone.
Ds. Jaap Vlasblom
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Folkertslân 68
9244 ED Beetsterzwaag
☎ 0512 38 24 15

📧📧 info@notariskooi.nl
🌍🌍 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.

Samenwoners die uit elkaar gaan!
Mensen die willen gaan samenwonen en gezamenlijk
een huis kopen, gaan er in eerste instantie vanuit dat
ze dat huis te zijner tijd ook weer samen verkopen.
Helaas loopt dat soms anders. Beëindigen
samenwoners hun relatie, dan wordt de woning
verkocht of aan één van hen toebedeeld. Dat je met
dat toedelen niet te lang moet wachten, blijkt uit
onderstaand voorbeeld.

Een stel gaat in goede harmonie uit elkaar. De vrouw

blijft in de gezamenlijke woning wonen, de man trekt in
een huurhuis. De vrouw betaalt zelf de hypotheek, de
woning blijft op beide namen staan. Ruim zeven jaar
later wil de man een nieuw huis kopen. De bank vertelt
hem dat hij pas een hypotheek krijgt, als het ‘oude’
huis op naam van zijn ex-partner komt te staan. De
vrouw overlegt met haar bank, zij mag de hypotheek
op de woning alleen voortzetten. Bij de akte van
verdeling wordt de woning aan de vrouw toegedeeld.

Mevrouw krijgt echter te maken met een fiscale

tegenvaller. Als je een woning van voormalige
samenwoners aan één van hen toebedeelt, verleent de
fiscus een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting.
Maar die toebedeling moet dan wel binnen twee jaar na
het einde van de samenwoning plaats vinden. Dat was
hier niet het geval. En dus moest de vrouw twee
procent overdrachtsbelasting betalen over de helft van
de huidige waarde van de woning. En die lag nogal
hoger dan zeven jaar eerder. Om extra belasting te
voorkomen, is het dus zaak om alles binnen twee jaar
te regelen!

Heeft u vragen hierover of wilt u iets anders op

notarieel gebied weten, wij zijn u graag van dienst !
Het team van Notariskantoor Kooi

De Nijs Beetster 16-6

43

44

De Nijs Beetster 16-6

