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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 1 april bij Tine

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

Omslagfoto: Een trots poserende Jan voor een deel van zijn Petroleumlampencollectie

De Nijs Beetster online 

op www.nijbeets.info
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Nood en deugd
Nij Beets stond afgelopen week centraal in 
de nieuwe rubriek van de SA!: ‘SA! yn petear.’ 
Ondernemers kregen een mooi podium 
aangeboden om te vertellen hoe zij adequaat 
van de nood een deugd maken. Prachtig om 
te lezen. En inspirerend ook. Want wederom 
lieten Leentje van de Berg, André van der 
Meulen en lokale ‘overnachtingsondernemers’ 
zien waar ons dorp groot in is: niet zeuren, 
doen! 

De positiviteit en vastberadenheid van de 
ondernemers staat in schril contrast met 
de tussentijdse uitslagen van het lopende 
onderzoek dat het RIVM en de GGD/GHOR 
houdt onder het Nederlandse volk. Dit 
onderzoek vindt plaats in rondes en we 
zijn nu beland in ronde 10. Menig bokser 
haalt het niet. In ronde 10 staat meer dan 
ooit ons mentaal en sociaal welbevinden 
onder druk. Een jaar geleden waren we nog 
strijdbaar maar nu treedt toch vaker dan ons 
lief is moedeloosheid in. Meer deelnemers 
aan het onderzoek ervaren gevoelens van 
eenzaamheid (stijging van 61 naar 67% ten 
opzichte van de vorige meting) en minder 
mensen ervaren hun sociale contacten als 
‘goed’ (daling van 58 naar 51%). Mensen 
onder de 40 melden een slechtere mentale 
gezondheid dan oudere deelnemers. Die 
hebben vaak al meer voor hun kiezen gehad 
of berusten er eenvoudigweg wat meer in. 
Deelnemers van 70 jaar en ouder zijn vrij 
stabiel in hun stemming. Als ik naar mijn 
ouders kijk, beide boven de tachtig, klopt dat 
wel aardig. Ze lezen, schrijven, kijken televisie 
maar houden het bezoek vakkundig buiten de 
deur. Het zijn vooral de jonge mensen waarbij 
het psychisch welbevinden zorgen baart. 
Vooral bij 16-24 jarigen. 

De vele persconferenties met vaak 
tegenstrijdige beslissingen (kapperszaken 

open, sauna’s niet, massagesalons open, 
terrassen niet) stuiten op meer verzet. We 
vinden dat maatschappelijke belangen steeds 
minder goed worden afgewogen en besluiten 
goed worden toegelicht. Zo vindt maar 26% 
van de deelnemers dat de overheid de lasten 
van de coronacrisis eerlijk verdeelt over alle 
partijen in de samenleving. Een meerderheid 
gelooft wel dat de overheid haar best doet het 
goede te doen (79%) en bereid is om verkeerde 
beslissingen te corrigeren (54%).

Als conclusie stelt het RIVM dat er behoefte is 
aan een duidelijke strategie met een eerlijke 
verdeling van lasten. Veel deelnemers snappen 
het belang van de maatregelen en geloven in 
de effectiviteit, maar bij maatregelen die heel 
zwaar wegen – met name het maximum van 1 
bezoeker per dag - is naleving lastiger. Corona 
beheerst ondertussen ook de campagnes 
voor de Tweede Kamerverkiezingen. Jaja, 
we moeten woensdag 17 maart ook nog 
naar de stembus. EenVandaag ontdekte 
dat zeven van de tien kiezers vinden dat 
de verkiezingscampagnes van de politieke 
partijen teveel over corona gaan en te weinig 
over andere thema’s.  Over de zorg, het 
klimaat, normen en waarden, ongelijkheid, 
veiligheid, immigratie, woningmarkt en 
onderwijs hoor je ze nauwelijks. Laat staan 
over kleine ondernemers en verenigingen die 
het water inmiddels aan de lippen staat. Dat 
maakt inventief. Kijk naar de Schijt je Rijk-actie 
van Kliuwend Omheech.  
 
In dezelfde SA!- rubriek stond nog een 
zinnetje wat ons als redactie deugd deed: 
‘De Nijs Beetster staat bij de SA! te boek als 
bovengemiddelde dorpskrant.’ Daar doen 
we het graag mee. In deze bovengemiddelde 
dorpskrant voortaan onze nieuwe rubriek 
‘Beetsters in coronatijd.’ Tine de Kleine bijt 
graag het spits af. Veel leesplezier!

Bart Ledegang



De Nijs Beetster 16-74

Tjipkje Lageveen
Domela Nieuwenhuisweg 15
Nij Beets
voor een afspraak of informatie:
0512 461 992  |  06 49 80 19 48  |    

Kanaalweisud 12 (12a), 9245 HD Nij Beets

’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

tel: 0512 - 46 19 91 Nij Beets / Drachten
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Jan Merkestein verzamelt en knutselt maar door:

“Ik ben geïnteresseerd in vele zaken en dan is er zoveel leuks in de 
wereld.”
door Bart Ledegang

Wie denkt dat It Damshûs het enige museum in ons dorp is, is nog nooit in de garage van 
Jan Merkestein geweest. De hele ruimte ademt historie en nostalgie. Oude brommers, een 
classic car en talloze oude olielampen. Maar Jan wegzetten als ordinaire verzamelaar, 
daarmee doe je de oud-psycholoog ernstig tekort. “Ik wil weten hoe de wereld in elkaar zit. 
Dát was mijn drijfveer om toentertijd op de universiteit veel onderzoek te doen, en na mijn 
afstuderen een tijdje als toegevoegd wetenschappelijk medewerker te functioneren.”

Verzamelen 
doet Jan al 
van jongs af 
aan. Wat hij op 
straat vond, 
stopte hij 
steevast in zijn 
broekzak. Jan: 
“Ik woonde in 
Utrecht waar je 
elke zaterdag-
ochtend in 
Wijk C een 
rommelmarkt 
had. Daar 
liep ik dan rond als kind,” blikt Jan (bijna 
67) terug. “Achter Sint Pieter had je elke 
donderdagmiddag veiling. Daar stond ik 
als jochie van twaalf dan ook vrolijk bij. 
Vond ik bar interessant.” Het is de tijd dat 
er nog geen kringloopwinkels waren. Wel 
rommelmarkten. “Mijn ouders hadden dat 
niet, dat geschuum. Dat sneupen.”  

Rust 
Bijna drie jaar geleden streken Jan en 
Marianne in ons dorp neer. Ze kwamen 
uit Grou waar ze 17 jaar woonden. Maar 
de geluidsoverlast van de A32 werd hen 
uiteindelijk teveel. Marianne: “Ik heb last 
gekregen van tinnitus. Dat werd erger door 
het achtergrondgeraas van de snelweg. Als 

het mooi weer 
werd, vluchtte 
ik maar naar 
binnen.” In Nij 
Beets hebben 
de twee 
pensionado’s 
de zo 
verlangde 
rust 
gevonden. 
“We waren 
beiden 
werkzaam 
bij de GGZ 

en genieten met volle teugen van ons 
pensioen," vertelt Marianne (66).  
Zij was secretaresse bij de poli volwassenen 
en later bij Kind en Jeugd. Jan zwaaide af als 
sociaal psychiatrisch verpleegkundige. “Nij 
Beets is een ander dorp dan Grou.  
Grou heeft een oud centrum.  
Dat ontbreekt in Nij Beets.  Maar Nij Beets 
huisvest zeer vriendelijke mensen, die 
zorgzaam zijn naar elkaar,” constateert Jan. 
Het huis aan de Peppel is kleiner dan dat in 
Grou maar met een fraaie uitbouw is het nu 
een waar paradijsje geworden. En het biedt 
ruimte aan alle museale hobby’s van Jan. 
De bouw van een serre krijgt dit voorjaar 
gestalte.  

Jan met de Engelse Tilley-lamp  (foto Bart Ledegang)
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www.mulderbouwbedrijf.nl info@mulderbouwbedrijf.nl

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

Onze specialiteit: Friese
streekproducten zoals:
oranjekoek, duimpjes,

suikerbrood en kruidkoek.

Fryske bakkery
Westerbuorrren 4

Boornbergum
0512-381215.

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

Swynswei 32
9245 HG Nij Beets
www.loonbedrijflageveen.nl

Voor al uw agrarische werkzaamheden
grondwerk & kraanverhuur

OONBEDRIJF 

AGEVEEN 
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Vinyl 
Jan studeerde in 1985 af als psycholoog. 
“Maar in die tijd kon je de grachten dempen 
met psychologen,” lacht Marianne. “Er 
was gewoon geen werk voor ze.” Vijf jaar 
lang bleef Jan werkeloos. “Ik heb toen veel 
aan muziek gedaan,” zegt hij. “Op m’n 
achtste had ik al pianoles en sindsdien heb 
ik daarna veel instrumenten ontdekt. Ik 
drum, speel saxofoon en percussie. En ik 
was ooit een hele goede bassist. Ik speelde 
een korte tijd bij Loekie Knol (bekend van 
‘Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, 
mijnheer’). Dat was een haat-en-nijd-
wereldje. Niet mijn pakkie-an,” concludeert 
Jan nog eens. Dus speelde hij liever met 
vrienden in bands. “Eigenlijk ben ik nog 
het meest een drummer.” Dat verklaart 
dan alvast het drumstel in de garage. Zijn 
passie voor muziek is ook terug te zien 
in de imposante verzameling vinyl in het 
wandmeubel. Jan: “Platen waren vroeger 
heel duur. Twintig gulden per stuk. Dus 
je koos je elpee met zorg uit. Dan ging je 
allerlei schijven luisteren in de platenzaak 
om er vervolgens na lang dubben één uit 
te kiezen. Toen de compact disc kwam 
gooide men massaal het vinyl bij de stort. 
Daar stond ik dan te wachten en nam ze 
dankbaar in ontvangst. Zo heb ik na verloop 
van tijd alle LP’s gevonden die ik altijd heb 
willen hebben: Frank Zappa, King Crimson, 
noem maar op.” Een vluchtige blik langs de 

honderden elpees stopt bij een ei-vormige 
plaat van Yes. Een collectors-item. Net als de 
oude platenspelers van Dual en Thorens die 
nog ergens in huis moeten zijn. Jan: “Ik hou 
van dingen die ik snap: een platenspeler 
met een naald die de groeven aftast, het 
gestolde geluid doet herleven, dat snap ik 
beter dan een cd.”  

Stoom 
Na het vinyl kwamen de brommertjes. 
De autofiles onderweg naar zijn werk, 
in het AZU,  braken Jan flink op en dus 
schaft hij beginjaren negentig zijn 
eerste brommertje aan. Een Sparta 3v 
herenbrommer. “Daarna ben ik oude 
Honda’s gaan restaureren.” In zijn garage 
staan een zestal fraaie exemplaren 
uitgestald. Knutselen en restaureren gaat 
Jan steeds beter af. “Mijn werk bestond 
uit op mijn gat zitten en praten. Thuis kon 
ik mijn handen gebruiken.” De brommers 

Eén van de bijzondere vinylschijven: Een ei-vormige 
maxisingle van Yes. (foto Bart Ledegang)

De Wolseley melkmachine glimt alsof hij nieuw is. 
(foto Bart Ledegang)
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Wat heeft Halte Leppedijk te bieden 
 
Een heerlijke plek om even bij te komen tijdens  een fiets of wandeltocht.    
Koffie,thee met huisgemaakt gebak, een ijsje of een kleine lunch. 
 

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

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

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

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

Halte Leppedijk biedt aan

Diverse soorten 
gebak

vers gemaakt op 
bestelling

Voor informatie bel 
06 20834213

Open 
op 

afspraak
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worden opgevolgd door de passie voor 
lampen en kooktoestellen en zelfs 
stoommachines. “Stoom dat leeft, 
hijgt, puft en stinkt,” beschrijft Jan. 
“In Engeland hadden ze een probleem 
met kolenmijnen die volliepen met 
water. Het was noodzakelijk dat er 
een apparaat zou komen dat het 
water wegpompte. Dat werd de 
stoommachine, en die luidde de 
Industriële revolutie in.” Het is duidelijk 
dat de verzamelaar ook de historie 
van zijn objecten als een spons in zich 
opneemt.  

Lampen 
Dan zetten we koers richting de ‘mancave’ 
zoals Jan het schertsend noemt. Maar 
‘museum’ was een betere benaming 
geweest. De garage annex hobbyruimte telt 
schier eindeloze stellages met honderden 
oude (petroleum)lampen. Jan: “Ik kreeg 
eens een Coleman benzinebrandertje 
cadeau. Dat vond ik wel interessant.” 
Een nieuwe passie was geboren. “Ik was 
eens een Hasag-lamp uit de Tweede 
Wereldoorlog aan het restaureren toen ik 
op internet ontdekte dat deze door Joodse 
dwangarbeiders was gemaakt. Een foute 
ondernemer genaamd Hugo Schneider had 
een fabriek waar hij deze lampen gewoon 
door Joodse slaven liet fabriceren,” aldus 
Jan. “Het is dus design, techniek maar ook 
historie wat mij dan zo boeit.” Hij wijst op 
een ander model op een plank. “Dit is een 
donutlamp, genoemd naar de vorm van de 
tank. Stamt uit de jaren dertig. Dit was een 
huurlamp. Vroeger had je nog nauwelijks 
elektriciteit. Dus als je een feestje gaf, of 
op een avondmarkt, dan kon je zo'n  lamp 
huren. Grappig hè?” Jan vist nog een 
oude Engelse Tilley-lamp van het schap. 
“Een oorlogslamp die gebruikt werd om 
bijvoorbeeld na een bombardement naar 
overlevenden te zoeken. Maar ze  

gebruikten deze lampen  ook wel om 
een geïmproviseerde landingsbaan voor 
vliegtuigen mee te verlichten.” Op de vraag 
welke druklamp nu de oudste is, antwoordt 
Jan: “De Nulite. Die stamt uit de jaren ’20 
van de vorige eeuw.” 

De Merkesteins hebben zelfs enkele 
keren hun licht opgestoken bij een heus 
internationaal Lampentreffen waar 
enkele honderden lampenfanaten op af 
komen. “Dat is één keer per jaar, meestal 
in Duitsland,” vertelt Jan. “Op een camping 
staat iedereen daar dan met tentjes en 
caravans. En als het donker wordt gaan 
alle lampen aan. Je wisselt dan verhalen 
en ervaringen uit. Maar je kunt er ook 
onderdeeltjes kopen. Ik neem nooit zoveel 
mee want dan ben ik bang dat het stuk 
gaat.” Jan had besloten om een Duitse 
Continental lamp mee te nemen die hij voor 
zo’n 40 euro op de kop had getikt. “Iedereen 
keek zijn ogen uit,” lacht Jan. Hij maakte er 
mooi de blits mee. 

Multiverzamelaar 
Naast de stormlampen, plafondlampen 
en koetslampen trekken nog een paar 
bijzondere objecten de aandacht. Zoals 

Een trots poserende Jan voor een deel van zijn Petroleum- 
lampencollectie. (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 16-7 11

een Wolsely-melkmachine uit de jaren 
veertig. Jan: “Die stond vaak in een houten 
keet van ongeveer vijf bij vijf meter in het 
weiland. Met zijn 4-takt motor om een 
vacuümpomp aan te drijven konden zo de 
koeien in het land gemolken worden.” En zo 
staat er nog een Continental typmachine 
(‘ooit gekregen’) en een pathefoon. “Ik 
ben een multiverzamelaar,” concludeert 
Jan als we weer in de huiskamer zijn. Het 
grote ‘waarom’ van al dit moois vraagt om 
meer uitleg. “Dat komt denk ik omdat wij 
allebei van na de oorlog zijn. Toen was er 
nog niets. Je had lege straten en af en toe 
een auto. Omdat er zo weinig was, werd 
er ook eindeloos gerepareerd. Daarnaast 
ben ik ook gewoon een échte koopjesjager.” 
Marianne kan dat volmondig beamen: “Op 
Koninginnedag ging hij voor dag en dauw 
naar de vrijmarkt om oude spullen op te 
duikelen.” Jan schaterlacht: “Ja, ik koop nu 
eenmaal liever dingen waar ik voor lange 

tijd iets aan heb. Als ik uit eten ga is dat 
even leuk maar de volgende dag ligt het 
product in het toilet. Wat heb je daar nou 
aan? Zo heb ik altijd in elkaar gezeten.”   

Keuzes 
Het grote genieten is voor Jan en Marianne 
overduidelijk nog niet ten einde. Nieuwe 
passies worden niet uitgesloten. “Maar 
voorlopig hou ik het nog wel even uit met 
stoommachines en lampen,” lacht Jan. En 
Marianne? Die geniet duidelijk mee. “Dit is 
de mooiste tijd van ons leven. Alleen voor 
Jan is het ‘trieste’ dat als je zoveel dingen 
leuk vindt en goed kunt, dat je dan vaak 
geen keuze kunt maken. Dat is een beetje 
zijn probleem.” Manlief knikt: “En zonder 
nu arrogant te klinken, ik ben misschien ook 
in teveel geïnteresseerd, en dan is er zoveel 
leuks in de wereld. Dan is het leven eigenlijk 
te kort.”

Nij Beets heeft zo zijn eigen prachtige manieren om overleden dorpsgenoten uitgeleide te doen.  
Ook het autolint van vrienden en familie van Bertus Oosterwoud op de Swynswei was er zo één...
(foto Sjoerd van Houten)

Gezien in Nij Beets



De Nijs Beetster 16-712

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

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!

 

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

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

www.medifitweb.nl  |  info@medifitweb.nl
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“Al ruim een jaar nu! 
Dat het leven niet 
meer ‘normaal’ is, dat 
alles anders moet dan 
we gewend waren. 
Ook wanneer er een 
dierbare overlijdt. En 
juist in die moeilijke 
periode heb je zo’n 
behoefte aan warme 
armen en een dikke 
knuffel…”

Familie
Op dit moment mo-
gen er weer 50 men-
sen op de afscheids-
dienst aanwezig 
zijn, maar er is een tijd 
geweest dat er maar 30 bij mochten zijn. Als 
de familie dan al een beetje groot uitvalt, 
blijven er niet heel veel andere genodigden 
over. En dan is het de vraag, wie wel en wie 
niet? Om scheve gezichten te voorkomen, 
werden er dan soms helemaal maar geen 
anderen uitgenodigd. Dan was de groep 
zelfs nog kleiner dan 30 personen. Zo’n 
besloten afscheid was dan wel niet de be-
doeling geweest, maar het heeft ook weer 
iets heel intiems. Het is allemaal familie. 
Een kleine, hechte groep en iedereen voelt 
hetzelfde grote verdriet.
Tegenwoordig is er de livestream. Iedereen 
die niet mag of kan komen, kan de dienst 
via een scherm volgen. Het haalt het niet bij 
echt aanwezig zijn, maar zo ben je er toch 
nog een beetje bij. Mooi is wel dat uit een 

onmogelijkheid iets 
ander waardevols 
kan ontstaan. Kijk 
maar naar de ere-
haag. Zoveel mensen 
die speciaal voor 
jouw dierbare, jouw 
familie, langs de kant 
van de weg staan. 
Vorig jaar april … die 
lange rij met mensen 
aan beide kanten 
van de DN-wei toen 
de familie Arjan Bok 
wegbracht. Al die 
klappende mensen, 
de blauwe rook … 
heel indrukwekkend 

en onvergetelijk. En in onze dorpskrant 
staat een luchtfoto van de erehaag voor 
Bertus Oosterwoud, nog maar pas geleden. 
Dat meeleven doet de familie op zo’n moei-
lijk moment heel goed.

Als familie
Ook voor mij is het sinds vorig jaar maart 
dus allemaal anders. Het begint al bij het 
eerste bezoek aan de familie. Afstand hou-
den, geen hand of knuffel mogen geven. Dat 
is raar. Vooral ook als ik de familie ken of 
omdat ik ze eerder al eens heb bijgestaan.  
Intussen doe ik dit werk 9 jaar. In die jaren is 
het verscheidene keren voorgekomen dat ik 
drie keer in dezelfde familie een afscheids-
dienst heb mogen verzorgen. Dan voelt het 
bijna als familie van me als ik daar dan weer 
voor de deur sta.

Beetsters in coronatijd
We ‘dealen’ inmiddels al een jaar met corona. Zo goed en zo kwaad als dat gaat. Vorige 
maand lieten Arjen en Sietske Dijkstra hun licht schijnen over hun coronajaar. Ze zien 
ondanks alles meer dan ooit het moois om hun heen. Deze keer komt Tine de Kleine aan 
het woord. Als ondernemer verzorgt zij toespraken en begeleiding bij afscheid. Het mag 
duidelijk zijn, dat haar leven én werk er ineens ook heel anders uit is gaan zien.

Tine de Kleine
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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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Maar ook in mijn eigen familie heb ik 
verscheidene diensten verzorgd. Aan de 
ene kant is dat heel moeilijk, maar aan de 
andere kant ook heel ‘mooi’. Dat ik dit mag 
en kan doen, blijf ik bijzonder vinden. Maar 
bij eigen familie komt het wel heel dichtbij 
en schiet ik tijdens het uitspreken van het 
levensverhaal, soms ook even vol. Maar dan 
mag het ook. 

Meevoelen
Ik heb wel echt moeten leren om het ver-
driet van anderen niet mee naar huis te 
nemen. Als ik in de begintijd thuiskwam 
na een gesprek met de naasten, voelde ik 
me zo naar, net of ik zelf iemand verloren 
had. Na verloop van tijd en het besef dat dit 
niet míjn verdriet was, ging het beter. Niet 
mijn verdriet, maar door levenservaring 
meevoelen in het verdriet van anderen en 
het aanvoelen van hun gevoelens voor hun 
dierbare; ik denk dat dat mijn sterke punt 
is geworden. Dat ik daardoor ook woorden 
kan geven aan hun gevoelens. 
Mensen raken met mijn woorden, letterlijk 
met een lach en een traan, en na de af-
scheidsdienst horen “Heel aangrijpend en 
precies zoals hij/zij was.” Dat is waar ik het 
voor doe.
Er zullen altijd gevallen blijven die me heel 
diep raken. Dat jongetje dat nét 6 was 
geworden, jonge mensen die verongeluk-
ken, eigen familieleden, dat zijn dingen die 
moeilijk zullen blijven. 

Herinneringen
In het schrijven van het levensverhaal zit 
veel tijd, de ene keer gaat het ook vlotter 
dan de andere keer. Meestal ga ik zo’n drie 
dagen voor de afscheidsdienst met mijn 
schrijfblok naar de familie toe. En mijn 
lijst met vragen, die zit ook altijd in de tas. 
Eenmaal om de tafel met een kopje koffie, 
blijkt dan vaak dat het niet nodig is om 

veel vragen te stellen. De één vertelt dit en 
daar springt de ander weer op in, het gaat 
echt van de hak op de tak. En dan kan het 
zomaar gebeuren dat er in die vertrouwde 
familiekring dingen naar boven komen die 
ze tijdens de dienst niet verteld willen heb-
ben: “Dat moet er niet in hoor!” 
Tijdens het ophalen van al die herinnerin-
gen vloeien er tranen, maar er wordt ook 
altijd gelachen met elkaar. Zulke gesprek-
ken zijn een achtbaan van emoties. Ik vind 
het een geweldige uitdaging om er dan 
thuis een boeiend verhaal van te maken. 
Een warme, liefdevolle toespraak en met 
de nodige humor als het even kan. Zodat er 
tijdens de afscheidsdienst met elkaar wordt 
gelachen en gehuild. Een stukje verbinding, 
een stukje verwerking. 

Respect
Heel soms ook wordt er tijdens het gesprek 
met de familie eigenlijk niks wat er echt toe 
doet verteld. Maar ook dingen die niet uit-
gesproken worden, kunnen veel zeggen. Net 
als lichaamstaal. Dan vertrouw ik op mijn 
voelsprieten en intuïtie om de overledene 
op respectvolle manier in woorden neer te 
zetten. En op zo’n manier waar de familie 
zich in kan vinden. 
Ook lastig wordt het als er ruzie in de fa-
milie is, of als ze onderling een hele andere 
band met de overledene hebben en heel 
anders tegen hem of haar aankijken. Ook 
dan is het de kunst om iedereen in zijn 
waarde te laten en het verhaal met respect 
te vertellen.
Als ik na afloop van de familie hoor dat ze 
het heel ‘mooi’ vonden, geeft dat me elke 
keer weer veel voldoening. Het kan immers 
maar één keer en voor de achterblijvers is 
het zo belangrijk om er met een goed gevoel 
op terug te kunnen kijken. Heel fijn dat 
ik daar, in nauwe samenwerking met de 
uitvaartverzorger, aan mee kan helpen. Ook 
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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.

  
afscheid  
nemen,  

iemand nog  
één keer   

in woorden  
zichtbaar  
maken... 

Tine	de	Kleine  
toespraakverzorging	en	begeleiding	bij	afscheid	

Een persoonlijk afscheid, 
een blijvende herinnering. 

Domela	Nieuwenhuisweg	43,	Nij	Beets 
0512-461520		I		06-43960554 

  
afscheid  
nemen,  

iemand nog  
één keer   

in woorden  
zichtbaar  
maken... 

Tine	de	Kleine  
toespraakverzorging	en	begeleiding	bij	afscheid	

Een persoonlijk afscheid, 
een blijvende herinnering. 

Domela	Nieuwenhuisweg	43,	Nij	Beets 
0512-461520		I		06-43960554 

     www.tinedekleine.nl

 Leaver yn it Frysk? Dat kin Krektlikegoed !
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VERKOOP VEENGROND.
In de winter werd een groot stuk veen-
grond verkocht in de (Lange) Ripen. De 
verkoop vond altijd plaats in een café of 
herberg. Buurthuizen bestonden toen 
ook nog niet, zodat de verkoop altijd in 
een herberg plaatsvond. Tijdens de ver-
koop mocht er geen sterke drank worden 
verkocht, maar wel grote hoeveelheden 
wijn. Voor zo’n verkoop was er dan ook veel 
belangstelling! Onder de belangstellenden 
waren vooral veel turfmakers, die voor het 
volgende jaar uiteraard weer werk zoch-
ten. Het land met veengrond werd voor 
20 veenjaren 
verkocht d.w.z. 
dat alleen de 
veengrond werd 
verkocht zonder 
de “ondergrond”. 
Na deze peri-
ode van 20 jaar 
kreeg de grond-
eigenaar (b.v. de 
adellijke familie) 
de overgebleven 
ondergrond 
weer terug. De 

veengrond moest na 20 jaar tot turven zijn 
verwerkt en vervielen de ontginningsrech-
ten van de veenbaas. 
Vader was ook bij deze verkoping aanwe-
zig. Korte tijd na de verkoping gingen mijn 
vader en broer Klaas samen op visite bij de 
veenbaas. Dit bezoek moest voor iedereen 
geheim blijven, dus kozen zij een grote 
omweg door het land en in een bootje 
over water. Andere turfmakers mochten 
eigenlijk niet eerder “solliciteren” bij de 
veenbaas. Volgend voorjaar konden zij 
al beginnen met turfmaken in de Lange 
Ripen.

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.

nu in coronatijd.  Met al die regels nu, zie je 
op de dag van het afscheid allemaal men-
sen met mondkapjes op zodat je ze soms zo 
gauw niet eens herkent. 
En in de zaal zie je overal lege stoelen. Hier 
en daar zitten een paar mensen bij elkaar, 
vaak met tafeltjes ertussen met brandende 
kaarsjes erop. 

Na afloop even koffie met elkaar drinken, is 
er wel weer bij gelukkig. Er is ook een tijd 
geweest dat je een beker koffie mee kon 
nemen en in de auto op mocht drinken.

Hoog tijd dat het leven weer ‘normaal’ 
wordt!
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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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VISITE.
Gauke kon zich nog heel goed herinneren, 
dat er ooit vlees op tafel kwam. Normaal 
aten we meestal een stukje vet spek. Tante 
Boukje en oom Jeen uit de Warren zouden 
zondag op visite komen, dus moesten wij 
bij de slager speciaal voor deze gelegenheid 
vette worst  halen. Dat was het voordeligst, 
want er hoefde geen vet meer aan deze 
worst worden toegevoegd. Oom en tante 
moesten wel een wandeling van een uur 
maken en de weersvooruitzichten bepaal-
den of er wel of geen vette worst bij de 
slager werd gehaald.
Het was gelukkig mooi weer, dus de visite 
zou op zondag wel komen. Tot grote teleur-
stelling van mijn moeder kwam de visite 
niet, ondanks het mooie weer. Reden???? 
Ze hadden toen nog geen telefoon. Nu 
moesten er wel tweemaal kosten worden 
gemaakt voor een later bezoek van oom en 
tante. Oom Jeen woonde in de Warren. Hij 
was wel een vooruitstrevend man, want 
hij was de enige, die al een fiets had. Ja, 
hij wilde zelfs een rijwielhandel beginnen. 
Mijn vader vond, dat hij zelfs niet goed bij 
zijn hoofd was. Een arbeider kon helaas 
geen fiets betalen en een boer gebruikte 
paard en wagen voor vervoer. Dus die had-
den ook  geen fiets nodig. Tot mijn grote 
verbazing had mijn vader vijf jaar later toch 
een fiets gekocht. Mijn oudste zus, die bij 
de hoofdonderwijzer werkte, kreeg ook al 
fietsles op een leerfiets van oom Jeen. Men 
was gelukkig, als je binnen een week het 
fietsen onder de knie had. Samen met mijn 
broer Roel van elf haalden wij op een zater-
dagmorgen de leerfiets van oom Jeen uit de 
Warren. Bij thuiskomst met de fiets konden 
wij al fietsen. In korte tijd kon de hele fami-
lie al fietsen, behalve mijn moeder. Zij was 
bang en voelde een afkeer voor zo’n vreemd 
vehikel op twee wielen.

Het mocht de naam biljarten aan het eind eigen-
lijk niet meer dragen, maar Gerrit Bok en Pieter 
Hoekstra vestigden in Nij Beets toch maar mooi het 
werelduurrecord biljarten. Het was de tijd van de 
Honda-brommers, leren jacks en ‘Oerend Hard’ van 
Normaal. In een bomvolle kroeg werden de man-
nen naar hun record geschreeuwd. Dokter Mulder 
kwam regelmatig even langs om naar de gezond-
heid van de mannen te informeren
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Kerkdiensten Doarpstsjerke

Voor actuele informatie over de kerk-
diensten kunt u terecht op de website van 
de doarpstsjerke www.doarpstsjerke.nl

Dorpsagenda       Maart

za. 10 apr Freerunning en hip hop voor groep 7/8 en klas 1/2 v.o. op 
  evenemententerrein Damshûs, aanmelden via itskulhoal@gmail.com;   
  13.00-15.00 uur

za. 17 apr Kliuwend Omheech organiseert "Schijt je rijk"; 15:30 uur
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Nij Beetster Nijs

Huldiging aan de deur voor Femke
Koud terug van het WK werd schaatster 
Femke Kok op 15 februari namens het 
dorp bedankt voor het plezier dat ze de 
dorpsgenoten dit seizoen schonk met haar 
prachtige prestaties. Nét geen Wereldkam-
pioen maar dat is slechts een kwestie van 
tijd. Haar indrukwekkende prestaties over 
het hele seizoen vullen het dorp met trots. 
Daarom waren na het WK in haar eigen 
Thialf al prachtige spandoeken opgehan-
gen waarbij een foto van Sietse de Boer de 
grote blikvanger was. 

Eenmaal thuis na haar ‘schaatsbubbel’ 
van enkele weken, werd ze verrast door 
buurtvereniging Tusken Bank en Brêge, 
VV Blue Boys, IJsclub Eendracht en Plaat-
selijk Belang en aan de deur gehuldigd. 
Coronaproof werden haar bloemen en een 
cadeaubon overhandigd. Femke en haar 
ouders vonden het erg mooi dat het dorp 
zo meeleeft en waren blij met de spandoe-
ken. ‘Dit sjochst lang net in alle doarpen, 
dat se dit dogge.’ En sa ist! 

(Foto Pieter Nauta)

Lasergamen mooie buitenkans voor jeugd
‘Ik cover jullie.’, ‘Waar kunnen wij amu krij-
gen?’ en ‘Ik kan jullie wel weer aanzetten.’, 
hoor je op de parkeerplaats bij It Damshûs. 

Wat is er aan de hand?  
Jongerenwerk Code Hans, met jeugdsoos 
It Skûlhoal en de Teenoclub organiseren 
in samenwerking met Plaatselijk belang 
Nij Beets, lasergamen voor jongeren 
van 12 t/m 18 jaar. Het wordt uitgevoerd 
door Outdoor Bakkeveen. Met namen als 
Hitman, Mad Max en Iron man rennen 17 
jongens en meisjes met hun lasergun over 
het parkeerterrein. Ze zijn verdeeld in twee 
groepen en proberen als ware sluipschut-
ters elkaar uit te schakelen. Het levert 
onder andere rode wangen, gefocuste blik-
ken, teamgevoel en bemodderde knieën 
op. Na een kwartier vertelt de gameleiding 
of groep Rood of groep Groen heeft gewon-
nen. Er wordt snel een nieuwe tactiek afge-
sproken en de jongens en meisjes vliegen 
weer alle kanten op.  

Voor deze jongeren, die inmiddels voor 
school heel wat uren in hun eentje achter 
de beeldschermen hebben moeten door-
brengen, is dit op zaterdag 6 maart een 
positieve boost. 
Lekker bezig zijn in de gezonde buitenlucht 
en vooral elkaar ontmoeten. 

Er zijn plannen om de komende tijd meer 

(Foto Pieter Nauta)
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activiteiten te organiseren in de buiten-
lucht. Hou hiervoor facebook en de posters 
bij de benzinepomp in de gaten of kijk op 
www.jongerenwerkcodehans.nl/.

Dorpsfeest Nij Beets  
Zoals jullie wellicht al hadden begrepen 
vindt er dit jaar 
geen traditioneel 
dorpsfeest plaats. 
We hebben wel het 
evenemententer-
rein geboekt voor 
de eerste twee we-
ken van september. 
Mocht er te zijner 
tijd meer mogelijk 
zijn, zullen we nog proberen om wat te 
organiseren. 

De dorpsfeestcommissie bestaat uit:
Elisabeth Mulder – voorzitter
Gerke Bergsma – penningmeester
Riemke Tolsma – secretaris
Piet de Raaf
Jopie Kooijker
Reinder Tolsma
Jacob Dijkshoorn
Gerda de Haan

Voor vragen en opmerkingen kunnen jullie 
een mail sturen naar: 
dorpsfeestcommissienijbeets@gmail.com  
Eventuele informatie zal komen te staan 
op: www.facebook.com/dorpsfeestnijbeets 

Geen Kledingbeurs
Door de coronamaatregelen is de kleding-
beurs voorlopig uitgesteld naar 29 mei. 
Kleding hiervoor kunt u ook pas inleveren 
1 à 2 weken voor 29 mei. Meer informatie 
volgt.

Namens de diaconie van de Doarpstsjerke, 
Gatske van Houten

Natural Massage Nij Beets weer geopend

Corona en de lockdown: je kunt haast ner-
gens heen als je iets leuks wilt doen. Maar 
dat is alweer aan het veranderen geluk-
kig. Contactberoepen mogen sinds begin 
maart weer uitgeoefend worden, dus je 
kunt weer naar de kapper. Maar ook naar 
de masseur…

Stel je voor: je werkt de hele week thuis. 
Je gaat af en toe een eindje wandelen. Je 
doet de boodschappen. Dat is het wel zo'n 
beetje. Zou het dan niet fijn zijn om je te 
verheugen op een ‘uitje,’ om er even uit te 
zijn en je lekker te ontspannen tijdens een 
fijne massage? En je hoeft, niet ver Natu-
ral Massage Nij Beets zit vlakbij, aan de 
Kanaelwei-Noard.

(Foto Pieter Nauta)
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Over dat thuiswerken gesproken. 
Thuiswerken, bijvoorbeeld aan de keuken-
tafel, zorgt niet echt voor een optimale
werkhouding. Dit kan problemen en 
klachten opleveren zoals schouder- en nek-
klachten, maar ook hoofdpijn of een zere 
rug. Ook kan het vele samen-zijn thuis voor 
spanningen zorgen. We zijn het immers 
niet gewend om als compleet gezin de hele 
dag thuis te zijn. Dit vergt wel weer de 
nodige aanpassingen en afspraken. 
Een fijne massage kan helpen om spanning 
en klachten te verminderen. Het kan er 
zelfs voor zorgen dat je beter slaapt.

Nieuwe praktijkruimte
Tijdens de eerste lockdown vorig jaar heeft 
Willeke van Natural Massage Nij Beets de 
kans aangegrepen om de nieuwe prak-
tijkruimte vorm te geven. Na een ingrij-
pende verbouwing is de massagepraktijk 
verhuisd van de eerste verdieping naar 
de begane grond. Het resultaat is nu een 
sfeervolle ruimte waar zowel de massage-
tafel als de shiatsumat en de speciale stoel 
voor stoelmassages altijd klaar staan voor 
gebruik. In de praktijk staat een luchtreini-
ger, die de lucht zuivert. De balken van het 
gebinte zijn zichtbaar gebleven en geven 
de ruimte een warme en landelijke sfeer. 
En… het uitzicht op de groene tuin ver-
sterkt het gevoel van rust dat hier hangt.
 
Verschillende soorten massages 
Willeke is heel breed opgeleid, en je kunt 
terecht voor zowel klassieke massage (op 
de massagetafel, met olie op de huid) als 

shiatsu. Bij klassieke massage kun je bijv. 
ook kiezen voor een hotstone massage, 
dan wordt er voor de massage gebruik 
gemaakt van speciale warme stenen. 
De weldadige warmte daarvan dringt diep 
door en werkt heel ontspannend.
Bij shiatsu massage lig je op een dikke mat. 
Er wordt niet met olie gewerkt en je houdt 
je kleding aan (liefst wel soepele kleren 
zoals een joggingbroek). 
Shiatsu is een Oosterse massage, die uit 
een eeuwenoude traditie voortkomt. “Toen 
ik zelf met shiatsu in aanraking kwam, 
verbaasde het me dat zo'n zachte massage 
zoveel effect kan hebben. Niet alleen licha-
melijk, maar ook emotioneel en psychisch,” 
aldus Willeke.  
Nu ze zelf regelmatig mensen deze behan-
deling biedt, blijkt keer op keer de wonder-
lijke werking van zo'n uurtje shiatsu. 

Ontspanning in je lichaam zorgt ook voor 
ruimte in je hoofd
Als je lekker ontspannen bent, krijgt je 
lichaam een seintje dat het zich mag her-
stellen. Stresshormonen worden dan niet 
aangemaakt en vernieuwende processen 
in het lichaam zoals spijsvertering, aan-
maak en reparatie van cellen en afvoer van 
afvalstoffen krijgen de ruimte. 
Dit werkt ook positief op je weerstand. En 
het lichamelijke gevoel van ontspanning Hot stone massage geeft weldadige warmte

 Op de geriefelijke pleats aan het kanaal ontvangt 
Willeke je graag.  (Foto Bart Ledegang)
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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 

Tramweg 19, 8456 HC  De Knipe

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

Zakelijk:
Oplossingen in

Personeelsbeleid en Verandering

Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching
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zorgt ook voor ontspanning in je hoofd. 
Klinkt goed, of niet?

Je bent van harte welkom, zowel overdag, 's 
avonds, als op zondagmiddag. 
(kijk even op de site voor openingstijden: 
Natural Massage Nij Beets – Praktijk voor 
Shiatsu en Klassieke Massage).  
Natural Massage Nij Beets: natuurlijk ontspannen!

Perspectief!
De horeca schreeuwt erom, de burgemees-
ters van het veiligheidsberaad, de jeugd, 
de sportscholen, Heerenveen en Cambuur… 
allemaal vragen ze van de overheden: bied 
een stip op de horizon, een datum het liefst, 
een veilige route, een stappenplan. Om 
perspectief te bieden aan leven na corona. 
Hoe leeft dat dichter bij huis, bij ons in Nij 
Beets… 

Jazeker, het ijswintertje deed heel veel 
goed, maar ook in onze huizen hebben 
velen de muren nu wel zo’n beetje gezien. 
Bijna gelaten registreer je stille voetbalvel-
den, een doods kerkgebouw, een verlaten 
Trefpunt… 

Mar blinder, dy kant sil it net út gean! 
We kunnen niet veel in deze tijd, maar we 
kunnen wel nadenken. En dus laten in deze 
weken enkele dorpsgenoten i.s.m. leden 
van Plaatselijk Belang en huisarts Peter 
Stadt de hersens kraken. 
Doel: perspectief natuurlijk! 
Foar ús, jong en âld, de libbene mienskip 
Beets! 

U bent van harte uitgenodigd om de vol-
gende Nij Beetster met bijzondere belang-
stelling te lezen. Want inmiddels kraken de 
hersenen al niet meer, ze draaien!

Nieuws van De Zonnebloem
Wie nog geen lid 
is van De Zon-
nebloem Boorn-
burgum/Beetster-
zwaag/Nij Beets 
heeft wat gemist. 
Als afsluiting van 
het moeilijke jaar 
2020 kregen alle 
de gasten van de 
Zonnebloem nog 
een lekker kerst-
brood en een mooie kerstkaart. Met dank 
aan de Poiesz Supermarkt in Boornber-
gum. Wieke de Haan die stopt als vrijwil-
ligster, kreeg als dank ook een kerstbrood 
en werd bedankt voor haar inzet. 

Valentijnsbox van de Lawei
Schouwburg De Lawei had een mooie 
Valentijnsactie georganiseerd waar onze 
afdeling van De Zonnebloem van mee kon 
profiteren. De Lawei verkocht boxen met 
een 3-gangen Valentijnsmenu en van elke 
box die verkocht werd ging er een maaltijd 
naar de afdeling Zuid-Oost Friesland van 
de Zonnebloem. De afdeling Boornber-
gum/Beetsterzwaag/Nij Beets eo kreeg 
22 van deze maaltijden. Door middel van 
loting werden 22 namen getrokken en 
kregen deze gasten een telefoontje of ze 
een maaltijd wilden ontvangen. Ze vonden 
het geweldig en het werd erg gewaar-
deerd. Op 13 februari konden de boxen 
opgehaald worden. De inhoud zag er mooi 
uit. Een formulier met de beschrijving hoe 
het eten klaar te maken, een mooi rood 
servet, kaarsje in de vorm van een hart. Als 
eerste een lekkere desembol van Bakker 
Baarsma met kruidenboter. Daarna was er 
een lekker voorgerecht van gerookte ribeye 
carpaccio. Het hoofdgerecht bestond uit 
diamandhaas met rendangjus en dit werd 
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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    

Maart 2021

Aankondiging..

De lucht was grijs

totdat ik de ganzen hoorde.

De grond was koud en nat

totdat ik de sneeuwklokjes

boven zag komen.

De wereld was stil

totdat ik de vogeltjes

zag en hoorde.

En ineens wordt

de lucht, door

de eerste zonnestralen, licht

die mij vertelde:

Je moet nog

even geduld hebben, maar 

het voorjaar komt er aan!!

@kke

afgesloten met een dessert de l’amour.  
Bij de koffie nog een chocolade macaron 
en een chocolaatje. Een hele leuke en 
geslaagde 
actie waar 
de Zonne-
bloemafde-
ling van mee 
kon prof-
iteren.

Mevrouw 
Meter 
ontvangt de 
Valentijnsbox
 

Activiteiten in het voorjaar!
Bericht voor de dorpen in Opsterland.
Binnen de mogelijkheden van de corona-
maatregelen willen we toch in het voor-
jaar iets organiseren voor de jeugd in de 
gemeente Opsterland. Onderstaand de ac-
tiviteiten die Code Hans de maand maart 
organiseert. Onze activiteiten zijn voor 
jongeren van 12 – 20 (±) jaar. De online 
bingo doen we ook voor jongeren tussen 
de 8 – 12 (±) jaar. 
Op onze website www.jongerenwerkco-
dehans.nl/actueel zetten we een overzicht 
met alle activiteiten in Opsterland. 

  Activiteiten 
  Code Hans

Activiteiten in het voorjaar!
Bericht voor de dorpen in Opsterland.
Binnen de mogelijkheden van de corona-
maatregelen willen we toch in het voor-
jaar iets organiseren voor de jeugd in 
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de gemeente Opsterland. Onderstaand 
de activiteiten die Code Hans de maand 
maart organiseert. Onze activiteiten zijn 
voor jongeren van 12 – 20 (±) jaar. De online 
bingo doen we ook voor jongeren tussen 
de 8 – 12 (±) jaar. 
Op onze website www.jongerenwerkco-
dehans.nl/actueel zetten we een overzicht 
met alle activiteiten in Opsterland. 

Opsterland bingo 12+
16 en 30 maart 2021  19.00 uur
Deze bingo zal online plaats vinden via 
ZOOM. De jongeren kunnen zich opgeven 
via alies@codehans.nl. Via de mail ont-
vangen zij hun bingokaarten en de link 
waarmee ze op de gekozen datum kunnen 
deelnemen via ZOOM. De bingo bestaat uit 
3 rondes, er kunnen leuke prijzen gewon-
nen worden! 
*Er is een maximum van 30 jongeren per 
keer voor de bingo.

 Opsterland bingo 8-12 jaar
17 en 31 maart 2021  14.00 uur
De bingo zal online plaats vinden via 
ZOOM. De jongeren kunnen zich opgeven 
via alies@codehans.nl. Via de mail ont-
vangen zij hun bingokaarten en de link 
waarmee ze op de gekozen datum kunnen 
deelnemen via ZOOM. De bingo bestaat uit 
3 rondes, er kunnen leuke prijzen gewon-
nen worden! 
*Er is een maximum van 30 jongeren per 
keer voor de bingo.    

WhatsApp foto challenge 
13 en 17 maart 2021  14.00 uur
De hele dag binnen zitten? Niet met de 
Code Hans foto challenge. De jongeren 
kunnen zich opgeven bij Alies via 06-
52861782. De jongeren komen samen in een 
WhatsApp groep. De eerste opdracht wordt 
om 14.00 uur in de groepsapp gezet. Denk 

bij een opdracht bijvoorbeeld aan: wie 
het eerste een selfie maakt met de plaats-
naambord van je dorp, krijgt een punt! 
Degene met de meeste punten wint een 
leuke prijs! 

WhatsApp video challenge 
28 maart 2021   14.00 uur
De video challenge is bijna hetzelfde als 
de foto challenge. De jongeren kunnen 
zich opgeven bij Alies via 06- 52861782. De 
jongeren komen samen in een WhatsApp 
groep. De eerste opdracht wordt om 14.00 
uur in de groepsapp gezet. Denk bij een 
opdracht bijvoorbeeld aan: houd de bal 
6 keer hoog, maak hier een filmpje van. 
Degene met de meeste punten wint een 
leuke prijs.

Online pub quiz
19 en 26 maart 2021 19.00 uur
Ook de pub quiz zal online plaats vinden 
via ZOOM. De jongeren kunnen zich alleen 
of als duo opgeven via alies@codehans.
nl. Na aanmelding ontvangen zij een link 
waarmee ze op de gekozen datum kunnen 
deelnemen via ZOOM. De pub quiz bestaat 
uit 8 rondes, van 10 vragen per ronde. 
*Er is een maximum van 15 jongeren voor 
de pub quiz. (Een duo achter dezelfde pc 
geldt als 1 deelnemer)

Het perfecte plaatje 
Start 11 maart via Instagram: code.hans   
Maak jij de mooiste fotoreeks? 
Houd Instagram in de gaten voor de op-
drachten. Je krijgt per thema een week de 
tijd om de foto’s aan te leveren bij alies@
codehans.nl. Degene met de mooiste foto’s 
wint een leuke prijs! Er zijn 3 rondes met 
verschillende thema’s.
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Gezien in Nij Beets
De revue “Mei in slinger en 
in Slach” in 1967 (?) was de 
laatste in het bestaan van de 
oude Openbare Bassisschool 
aan de DN-wei. Meester van 
der Vee schreef het stuk. Na 
het wegsterven van het ap-
plaus gingen de kinderen 
over naar nieuwe Openbare 
Basisschool De Jasker. 
 
Op de foto v.l.n.r.:

Froukje v.d. Vee - Hanny  
Boelis - Hammy Meijer - 
Durkje Jeeninga- Aaltje Hof. 

 
(foto Anneke Kerkstra-Dam)

Wist u dat 
De vrijwilligers van It Damshûs in de klet-
terende regen op smeltend ijs een boom-
wal hebben gesnoeid?  
Het een week later gelukkig zonnig en 
warm was bij het opruimen? 

Wist u dat 
Enkele inwoners al druk bezig zijn met de 
warming up voor Schijt je Rijk?  
Zij hun hond steeds vaker op de stoep 
laten poepen? Spelende kinderen hier al 
geregeld op vervelende wijze mee in aan-
raking zijn gekomen? Dit ook geldt voor 
beppe’s met kinderwagens? De redaktie 
geappt werd met de vraag of wij hier aan-
dacht aan willen schenken? Wij dit bij deze 
aldus doen? U het schijten maar gewoon 
aan de koe over moet laten? 

Wist u dat...?
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Piers Hiem 
Tijd heelt alle wonden, een wijs gezegde van hoop. Het wordt vanzelf weer lente, na 
een lange duistere periode welke zich kenmerkte met vele onzekerheden en leefregels 
welke niet in onze gastvrijheid branche passen. Na de sluiting op 15 oktober prezen 
we ons gelukkig met het feit dat we middels afhalen toch nog iets konden betekenen 
in de behoeften van onze nabije buurtgenoten. Met zonnestraaltjes in aanloop naar 
en gedurende de feestdagen. Het praatje aan de balie en de meegebrachte Happy 
Stones gaf elke keer weer fleur aan de weekenden. Doordeweeks hebben wij Pier’s 
Hiem geschilderd in aardse tinten, en daarmee in een nieuw jasje gestoken. Volgende 
week gaan we het terras weer opstellen op 1,5 meter van elkaar, poetsen we de ramen 
schoon en maken we de tuintjes weer netjes. Wij gaan weer bij de camping en B&B 
eigenaren langs om onze nieuwe kaart te promoten, maar ook om te luisteren naar 
hoe het eenieder is verlopen de afgelopen periode. De Paas afhaal brunch komt dit 
weekend  online voor degene welke het met Pasen thuis gezellig wil maken. En stie-
kem hopen wij dat we vanaf 31 maart weer gasten mogen ontvangen op ons terras. 
Daarnaast zullen we de aankomende periode, zolang we binnen nog geen gasten 
mogen bedienen, doorgaan met afhaal. Het aspergeseizoen staat weer voor de deur. 
Pier’s Hiem ontwaakt langzamerhand weer uit zijn winterslaap, maar zal weer tot 
bloei komen met de gezelligheid van de gasten welke wij ontzettend hebben gemist. 
De oude dame herrijst, en maakt zich op voor de volgende 100 jaar hopen wij. Hier-
mee willen wij ook eenieder bedanken voor jullie steun. Wij verheugen ons erop jullie 
weer in grote getalen te mogen ontvangen, om jullie weer een mooie dag te mogen 
bezorgen.  We zijn nog niet klaar, houden dromen en hebben nog genoeg plannen 
voor de toekomst. Blijf ons volgen via www.piershiem.nl

We komme gau werom, Brugt, Ineke Jonker en team Pier’s Hiem

Advertorial

Terras
Restaurant

Zaal
Feesten

Diners
Buffet

Boottochten
Evenementen
& Workshops

Domela Nieuwenhuisweg 114
9245 VD Nij Beets
T 0512 461900

Z A A LZ A A L

R E S T A U R A N TR E S T A U R A N T

P HP H
100
jaarinfo@piershiem.nl

www.piershiem.nl
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Pony Nico in jier lyn:

'It sit my sa tusken de earen'

Ik wie sa bang dat ik korona hie.....  Ik fielde 
my waarmer as oars, myn fuotten diene 
sear en myn skonken wiene sa stiif as in 
doar. It hea smakke my net, it wetter wie te 
kâld en it hiem te stil. Dêr wie gjinien dy't 
my oanhelle en d'r wie gjinien tsjin wa't ik 
sizze koe hoe slim ik dat fûn. Nachts stie ik 
goed stil, mar sliepe ho mar! As ik it op'e nij 
besocht oan de oare kant fan de hynstebak: 
fan itselde lekken in pak, fan itselde fel in 
hynstetúch..... Ik wie der glêd mei oan. Gjin 
baaske dy't de figen opromme, gjin Jeen 
dy't wetter brocht of in Pieter dy't in moaie 
toppe hea yn it rip trôpe.

Deastil wie it (no in jier lyn) op it hiem fan 
soarchbuorkerij De Ripen. Soks giet jo net in 
de kâlde klean sitten, dat kinne jo fan tinken 
wol ha. Ek net as jo in Shetland pony binne. 
Dan tinke jo dat jo IT ek ûnder 
de leden ha, it firus wêr't 
elkenien sa drok oer praat en 
dat de 'helpboeren' in skoft 
thús hâldt. Ik fielde dat it my 
net allinnich yn'e lea siet, mar 
ek yn'e holle, tusken de earen. 
Ik rekke yn'e ûnderwâl en wie 
alhiel fan't sintrum.

Ik moat tajaan: as pony Nico 
bin ik ek net ien fan de drys-
ten. Dat hat sa syn oarsaak. 
Ik bin berne as in hynstefôle 
mar omt ik graach myn lib-
ben lang by mem Nina bli-
uwe woe, moast ik wol myn 
beide baltsjes kwyt. Dat hat in 
trauma oplevere en no bin ik 
skytensbenaud foar korona en 
hypergefoelich foar depresjes. 
Der is mar ien dy't my helpe 

kin: mem Nina. Se skout har sêftbrúne lea 
tsjin myn hongerjende hûd, strykt mei har 
sêfte mûle oer myn nekke en troch myn 
moannen en flústeret yn myn rjochterear: 
'Do hast gjin korona, leave, pony's kinne dat 
net krije!' Dat helpt en no't de minsken fan'e 
soarchbuorkerij ek wer oan'e slach binne, 
wurdt it my wer fleurich tusken de earen 
en soepel yn'e lea. Mar hoeden bliuw ik, dat 
sit yn myn aard: ik hâld myn fuotten goed 
skjin en sa't jim sjogge doch ik neat sûnder 
myn kapke!

Hester Dijkstra

(Foto Wobbe de Vries)
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Beste Nij Beetster,  

Nog even en dan is het zover: de potgrondactie van het zwembad komt eraan.  
Na het op het laatste moment moeten afblazen van de actie afgelopen jaar, door het 
covid-19 virus, willen we de actie dit jaar in een iets andere vorm wel laten doorgaan. 
We gaan het dit jaar op bestelling doen. Wilt u potgrond bestellen, vul dan het 
onderstaande bestelformulier in en wij brengen de potgrond bij u thuis.  

Wanneer komen we langs: op 27 maart komen we uw bestelde  potgrond aan huis 
afleveren.  

Bestel royaal, het zwembad kan uw hulp ruimhartig gebruiken.  

Om de potgrond te bestellen kunt u het onderstaande formulier invullen. Stop deze 
inclusief het verschuldigde bedrag, in een envelop en gooi deze bij Durk Feenstra, 
Prikkewei 15b, in de brievenbus. (Bij een ander bestuurslid mag natuurlijk ook).   

Bestellen via e-mail kan ook. Vermeld dan duidelijk uw naam en adres en de 
bestelling. mail dit naar:   deblauwekamp@gmail.com      In dit geval kunt u het geld 
overmaken per bank. o.v.v. naam  /  adres  /  en bestelling.    

rek.nr.:  NL16RABO0306457784   t.n.v  Stichting De Blauwe Kamp  

Wij zorgen dat de potgrond op 27 maart bij u thuisbezorgd wordt.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
aantal:               bedrag: 

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAAL         €--------------------- 

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

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

betaling          □    contant                             □    per bank ( + naam/adres ) 

Alvast bedankt, 

Het bestuur van het Zwembad de Blauwe Kamp. 
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Domela Nieuwenhuisweg 45
9245 VB Nij Beets  
T: (0512) 46 12 11   

www.pedicurehendrika.nl
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Toanielselskip ” Kliuwend Omheech ” Nij Beets organiseert :

“Schijt je rijk” te volgen via livestream 
Zaterdag 17 april 2021 aanvang 15.30 uur

De winnaar ontvangt  

€ 250,00 !!!

Spelregels Schijt je Rijk

•	 Iedereen, zowel leden als niet leden, 
kan kavels kopen voor € 5,00 per stuk. 
Deze worden verkocht in de periode 
15 februari 2021 t/m 11 april 2021 via 
de mail, WhatsApp en misschien treft 
u ons nog aan de deur. Meer details 
vindt u op de facebookpagina van 
Kliuwend Omheech.

•	 De verkochte kavels staan genoteerd 
op naam bij de organisatie en worden 
d.m.v. loting ingedeeld.

•	 Op donderdag 15 april ontvangt u 
via de mail hier een overzicht van. De 
vakken zijn niet uitgezet op het veld, 
de organisatie zal de plek opmeten en 
aan de hand daarvan berekenen wie 
de winnaar is.

•	 De koe wordt op het middelpunt van 
het veld losgelaten met de kop in een 
willekeurige richting en heeft 1 uur de 
tijd om op de kavel te schijten, dit is te 
volgen via livestream.

•	 De prijs van € 250,00 valt op de kavel 
waar het middelpunt van de eerste 
schijt ligt. 

•	 Valt het middelpunt van de schijt op 
een scheidingslijn, dan zal de prijs 
verdeeld worden onder de winnende 
kavels.

•	 Schijt de koe niet binnen 1 uur dan 
is de winnende kavel waar de koe op 
dat moment staat met zijn rechter 
voorpoot.

•	 De wedstrijdleiding zal alles op een 
eerlijke manier beoordelen.

•	 Tijdens het evenement worden er 
verschillende leuke prijzen verloot (uw 
naam is uw lot), dit is ook te volgen via  
livestream. De verloting vindt plaats 
om het kwartier maar kan worden 
aangepast aan de verrichtingen van 
de koe.

•	 Het is ook mogelijk om als vereniging, 
sportclub, familie enz. kavels te kopen.
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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” 

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

Onze Mensen Onze Kracht

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

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!
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Moandei 15 febrewaris stie it libben foar ús stil.

Bertus, myn man en ús trije dochters harren heit is ûnferwachts ferstoarn.

We hiene it sa nei it sin mei ús húshâlding en de bernsbern.

De plannen op ús wenplak en Bertus syn moaie bedriuw yn ien kear fuort.

Yn sa’n wike moatte je alles regelje en betinke foar de útfeart.

Moaie foto’s en oantinkens komme dan foarby.

Saterdei 20 febrewaris wie in dei mei sinne en kloften fûgels.

Fan fertriet en emoasje, in dei fan ôfskie nimme, mar ek fan net te leauwen 

dat der safolle minsken lâns de Janssen-Stichting nei de Rolbrêge ta stiene.

Ek alle leave wurden, meilibjen en alle prachtige  blommen 

ha ús tige goed dien.

We sille Bertus, heit, skoanheit en pake nea ferjitte.

Mar ek  jimme waarmte en omtinken net.

Tige tank der foar!

Leafs Famylje Oosterwoud

Janssen–Stichting

Nij Beets
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  Van Plaatselijk Belang

Jaarvergadering
Wij houden op maandag 29 maart 2021 
om 20.00 uur onze digitale jaarvergade-
ring.

U kunt zich voor woensdag 24 maart per 
e-mail aanmelden op pbnijbeets@gmail.
com. U krijgt dan van ons een uitnodiging 
om in te loggen en informatie over enkele 
agendapunten. De agenda staat in de 
NijsBeetster van februari.

Website

Begin maart hebben wij samen met be-
heerder Gerrit Andela, de website www.
nijbeets.info geüpdatet. Graag willen wij 
dat de verenigingen en ondernemingen 
zelf ook kijken of alles nog goed wordt 
weergegeven. Bij de buurtverenigingen 
hebben wij alle namen gewist. Het zou 
goed zijn wanneer de buurten een al-
gemeen e-mailnummer doorgeven. De 
wijzigingen graag doorgeven op gerritan-
dela57@gmail.com.

Archiefkast

Er is met financiering uit het dorpsbudget 
een brandwerende archiefkast gekocht. 
Deze staat in ‘t Trefpunt en wordt beheerd 
door Plaatselijk Belang. Verenigingen 
mogen hier ook gebruik van maken voor 
bijvoorbeeld oude notulenboeken of kas-
boeken. Het is niet de bedoeling dat er 
dozen vol papieren worden opgeslagen. U 
kunt dit aanvragen via pbnijbeets@gmail.
com. Wij nemen dan contact met u op.

Afscheid

Beste inwoners van Nij Beets, dit is mijn 
laatste artikel in de NijsBeetster als be-
stuurder van Plaatselijk Belang Nij Beets. 
Mijn termijn van acht jaar is zo goed als 
afgelopen. Ik ben erg blij dat wij in mijn 
buurman Fokke de Roos een goede op-
volger hebben gevonden.

In mijn eerste jaar als bestuurder van 
Plaatselijk Belang mocht ik, samen met de 
werkgroepleden Leentje van den Berg, 
Sietske Dijkstra en Ubbo en Marianne El-
zinga, de festiviteiten rondom 150 jaar Nij 
Beets organiseren. Dit was een prachtig 
jaar met een vol programma aan activitei-
ten. In mijn voorwoord in de extra editie 
van de NijsBeetster schreef ik over de 
lange lijst met namen die wij nodig had-
den voor alle activiteiten, het volgende: 
‘Op zo’n moment ben je blij dat je in Nij 
Beets woont. Bijna iedereen reageerde 
enthousiast en zei meteen ‘ja’.’

Er waren verschillende hoogtepunten in 
de afgelopen acht jaar. Ik weet nog hoe 
blij wij waren toen het Polderhoofdkanaal 
weer bevaarbaar werd in 2015. Het leven 
in ons dorp werd er dynamischer door. 
De opening van het prachtige toilet- en 
douchegebouw It Bjinstap in 2018 was 
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  Van Plaatselijk Belang
nog zo’n hoogtepunt. En ik denk met veel 
plezier terug aan de huldiging in ‘t Tref-
punt van het supertalent en wereldkampi-
oen Femke Kok. En natuurlijk denk ik ook 
terug aan veel andere bijzondere zaken, 
van het dichten van een naad in het weg-
dek van de Prikkewei tot het onder regie 
van Plaatselijk Belang opknappen van de 
Doarpsstrjitte en van de vele overleggen 
met ambtenaren of wethouders tot de 
heropening van de Doarpswinkel, mede 
door een hartverwarmende crowdfunding 
actie.

Er passeerden ook pittige zaken de revue, 
zoals de participatie rondom het drijvende 
zonnepark. Rick van Houten van Plaatselijk 
Belang en Sipke Veltman van Krigel heb-
ben hier heel veel uren in gestoken. Het 
laatste half jaar mocht ik bij de gesprek-
ken aanwezig zijn en dan merk je dat 
projecten als deze voor vrijwilligers erg 
intensief zijn. 

Voor de komende periode blijft het thema 
‘Wonen’ een belangrijk item. Dit ‘kealle de 
ôfrûne jierren swier’ en frustreerde ons en 
zeker ook mij zeer. Er klinken nu positieve 
berichten vanuit de gemeente dat er bin-
nenkort gebouwd kan worden in Nij Beets 
en dit is heel belangrijk voor de leefbaar-

heid in ons dorp en het in stand kunnen 
houden van de mooie voorzieningen. 

Ik heb veel boeiende mensen ontmoet en 
met inspirerende mensen samengewerkt 
in de afgelopen acht jaar. Wij hebben op 
dit moment een mooie, jonge bestuurs-
ploeg. Zij zetten de traditie van een zeer 
actief en betrokken Plaatselijk Belang, 
zoals wij ook bekend staan bij de ge-
meente Opsterland, voort. Burgemeester 
van Selm benoemde dit zo; ‘Als iets in 
Nij Beets niet kan, kan het nergens!’ De 
vergaderingen waren niet alleen effectief 
maar na afloop ook erg gezellig. Fokke 
heeft al beloofd dat hij voortaan voor de 
droge worst zorgt bij de drankjes. Mis-
schien stop ik toch te vroeg.

Helaas ben ik door de coronamaatrege-
len genoodzaakt om op 29 maart digitaal 
afscheid te nemen. Daarom wil ik ieder-
een vanaf deze plaats bedanken voor het 
vertrouwen en de input, om het werk zo 
goed mogelijk te kunnen doen, die ik de 
afgelopen acht jaar heb gekregen.

 

Pieter Nauta
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Vooruitkijken
Aan het begin van dit stukje zou ik natuur-
lijk een slag kunnen slaan naar de verkie-
zingsuitslag. Precies aangeven hoeveel zetels 
de verschillende partijen volgens mij hebben 
gehaald bij de verkiezingen. Een blinde gok 
zou dat zijn, want misschien zijn de verkie-
zingen zelfs wel uitgesteld vanwege toene-
mende besmettingen met corona. Mochten 
we niet eens naar de stembus. Ik kan het 
niet weten, want dat is tenslotte eigen aan 
vooruitkijken. Er is nog niets te zien, maar je 
kijkt wel die kant op. 
Hoe kan ik zien wat er gebeuren gaat? In 
sprookjes hebben ze daarvoor de glazen bol 
bedacht. Met enige toverspreuken kun je 
in de bol echt vooruitkijken. In het gewone 
leven wordt er gewerkt met peilingen. Door 
te kijken wat mensen nu zouden doen wordt 
er een verwachting uitgesproken over wat 
ze zullen gaan doen. Een andere mogelijk-
heid is om het verleden erbij te halen en te 
kijken of er patronen te ontdekken zijn, die 
iets over de toekomst kunnen zeggen. 
Maar als je echt alleen maar vooruitkijkt zul 
je in ieder geval niets zien. 

Achteruitkijken    
Kom je dan verder als je achteruit kijkt? De 
geschiedenis kan ons iets over de toekomst 
vertellen, dat is waar. Tegelijk is het lastig 
om te bepalen wat precies. Een risico is ook 
dat je teveel achterom kijkt. Daarmee kun 
je helemaal gericht raken op wat geweest is. 
Dan is de blik niet meer naar voren gericht, 
maar naar het verleden. Soms zelfs op één 
feit uit dat verleden. Het verlies van een 
geliefde, een conflict, een traumatische 
gebeurtenis, die alle aandacht blijft opeisen. 
Hier is zeker grote voorzichtigheid geboden, 

want ik bedoel dit ab-
soluut niet als veroor-
deling. Voor wie dat 
overkomt is dit geen 
achteruitkijken, want 
iemand zit er midden 
in. Van buitenaf heb je makkelijk praten, 
maar als je niets anders meer kunt zien dan 
dat ene loop je wel vast in het leven. Dan zie 
je niets anders meer en alleen achteruitkij-
ken betekent dus ook dat je uiteindelijk niets 
meer ziet.  

Doorkijkje
Alleen achteruitkijken of vooruitkijken 
brengt ons mensen niet verder. Het legt ons 
vast in wat geweest is of we komen terecht 
in een fantasiewereld. Wat is er dan nodig?
Daarbij moest ik denken aan een wandeling 
in het bos of een stad. Dan kun je soms ver-
rast worden door een heel mooi doorkijkje. 
Tussen de bomen door kun je opeens zien 
wat daarachter ligt. Valt de zon op een mooi 
meertje of een open veld. Een ruimte tussen 
huizen biedt zicht op een bloeiende tuin of 
een mooi gebouw.
Nu is het bijna Pasen en dan vieren we in 
de kerk de opstanding van Jezus. Dat is ook 
zo’n doorkijkje, want daardoor kun je zien 
hoe de liefde in deze wereld werkt. Het is een 
doorkijkje naar een veelbelovende toekomst, 
dat mensen werkelijk in liefde kunnen 
samenleven. Dat doorkijkje wil de rij bomen 
of huizen van het leven doorbreken en ons 
hoop geven en ik geloof dat er dan echt iets 
te zien is.       

Ds. Jaap Vlasblom

Het laatste woord

	

(nieuwe	foto	gemaakt	door	Jeroen	Taalman)
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Testament voor jonge mensen 

Ook voor jongere mensen kan het verstandig zijn een 
testament op te stellen. Ongetrouwde partners erven 
bijvoorbeeld niet automatisch van elkaar. Alleen met 
een samenlevingscontract en/of testament kun je 
elkaar tot erfgenaam benoemen. Ook bij (jonge) 
samenwonende ouders is een testament geen 
overbodige luxe. Erkenning en ouderlijk gezag worden 
vaak wel geregeld, maar dat geldt lang niet altijd voor 
juridische zaken. Regel je bijvoorbeeld niets voor het 
geval één van de ouders overlijdt, dan erft het kind 
alles en de partners niets.  
 
In een testament kun je ook een voogd aanwijzen 
voor het geval beide ouders overlijden. De voogd 
neemt de verzorging en opvoeding van minderjarige 
kinderen dan over. Bovendien zorgt de voogd voor het 
beheer van de erfenis. De voogdij eindigt wettelijk 
wanneer de kinderen 18 jaar zijn, ze krijgen dan de 
vrije beschikking over de erfenis. Tenzij ze het 
testament dit anders regelt. Veel ouders vinden 18 
jaar te jong en benoemen via het testament een 
bewindvoerder die de erfenis voor de kinderen beheert 
tot een vastgestelde leeftijd.  
 
Voor getrouwde of als partner geregistreerde ouders 
is de regeling van voogdij en bewindvoering uiteraard 
net zo belangrijk. De wet regelt in deze gevallen 
automatisch dat de langstlevende alles erft, terwijl de 
kinderen een vordering op papier ontvangen. Met het 
oog op de erfbelasting is het toch raadzaam in 
testament hierover nadere afspraken te maken.  
 
Je moet er niet aan denken, maar ook jonge ouders 
en hun kinderen kan gezamenlijk iets overkomen. Als 
het overlijden van de partners of gezinsleden vlak na 
elkaar plaats vindt, kan het dan voorkomen dat de 
hele erfenis slechts bij één kant van de familie terecht 
komt. Ook hierover zijn in een testament afspraken te 
maken. 
 
Heeft u vragen hierover of wilt u iets anders op 
notarieel gebied weten, wij zijn u graag van dienst ! 

Het team van Notariskantoor Kooi 

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.
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