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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 februari bij Tine
Omslagfoto: Even bijpraten behoort tot de dagelijkse bezigheden.....
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Hoop
Hoe te beginnen met het eerste voorwoord
van 2021 als ons in het nieuwe jaar nu
al twee dierbare dorpsgenoten zijn
ontvallen? Dan doet niets er even meer toe.
Zelfs geen corona. Geen lockdown.
Geen avondklok. Geen school. Geen
winkelsluiting. Niets.
Aan de magere aanwas van kopij het
afgelopen jaar blijkt dat ieders hoofd
duidelijk naar andere zaken staat.
Er kan niks. Er mag niks. De rubriek Nijs
Beetster nieuws is een slap aftreksel van
wat het had kunnen zijn en de rubriek
‘Wat is er te beleven?’ is ook al maanden
flinterdun. Dus wat valt er te melden?
Ik kan natuurlijk vertellen dat we er
met frisse moed weer tegenaan moeten
gaan. Dat uit onderzoek van Nationale
Vacaturebank blijkt dat we in 2021 meer
tijd willen vrijmaken voor familie.
Dat we meer willen investeren in het
aanhalen van sociale contacten en
vrienden. Logisch, want dat kon het
afgelopen jaar nauwelijks. Zorgen voor
minder stress staat overigens op twee. Die
is dus tijdens de lockdowns ook nog niet
eens afgenomen. En dan moet de derde
coronagolf nog komen…
Als redactie zullen we ons beste beentje
weer voor gaan zetten dit jaar. Dat kan
echter niet zonder uw hulp.
Juist als we nog langer gedwongen thuis
moeten zitten is het lezen van een
gezellige Nijs Beetster bij een knapperend
haardvuur een extra genietmomentje. En
hoe beter gevuld, hoe langer het
momentje duurt. Schroom dus niet om
kopij in te sturen, acties aan te kondigen,
hulp te vragen of bijzondere weetjes in te
sturen. Ik kan me best voorstellen dat u uw
verhaal ook wel eens kwijt wilt. Hoe hebt u
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het afgelopen jaar beleefd?
Wat was u tot steun?
Hebt u nieuwe hobby’s ontdekt?
Talenten waar u het bestaan niet van
af wist? Of een bijzondere manier
gevonden om uzelf en uw naasten door de
thuisquarantaine te loodsen?
Het kan andere dorpsgenoten wellicht ook
weer bemoedigen en tot steun zijn.
Stuurt u gerust uw bijdrage in naar
tinenijsbeetster@gmail.com.
Als bindmiddel voor het dorp is de Nijs
Beetster immers onmisbaar.
Namens de redactie wensen we u
desalniettemin een hoopvol en gezond
2021 toe. Ondanks het virus, het gevallen
kabinet, reboelje in de Verenigde Staten en
persoonlijk leed.
Laten we een beetje hoop koesteren met
elkaar. Of, zoals Barack Obama het ooit
verwoordde: ‘Hoop is datgene in ons, dat
volhoudt, ondanks alle bewijzen van het
tegendeel, dat er iets beters ons te wachten
staat als we de moed hebben om ernaar
uit te reiken, om ervoor te werken en om
ervoor te vechten.’

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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Woningen aan ‘de goudstreek’ staan na 100 jaar nog fier overeind

‘We zijn door heg heen verhuisd’
Door Bart Ledegang

De veertien charmante huurwoninkjes aan de Swynswei bestaan in 2021 precies honderd
jaar. Hinke de Lange en Marten Jongedijk kennen geen ander leven dan dat op het
‘goudstreekje’ zoals het in de volksmond wel eens genoemd werd. Beiden wonen er al 71
jaar.
Harm Wagenaar, Jentsje Boerstra, Wimmy,
Fokke en Bouk. Het kost Hinke en Marten
weinig moeite om in gedachten de
bewoners van het eerste uur in gedachten
terug te halen. “Ik ben op nummer 20
geboren,” begint Hinke (71). “Waar ik nu
woon,” verduidelijkt Marten die weldra
71 jaar wordt. “En het wemelde van de
kinderen. Er woonden in de vijftiger
jaren heel veel jonge gezinnen. En alles
was voorhanden. In het eerste huis, waar
nu de zorgopvang van Ans & Grietje is,
bestierde Oebele Walstra zijn winkeltje in
levensmiddelen. Een soort VIVO. Die had
hij achter huis,” weet Marten nog. “En voor
aan de straat had hij dan reclame staan.
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Op het andere eind woonde Rinze van
der Wijk. Die had vis te koop. Elke avond
klom hij op ‘n laddertje om de straatlamp
aan te steken met petroleum.” Hinke:
“En dan had je nog Jan van der Weij. Die
sútelde door het dorp met koeken, Libelles
en Margrieten. Kees Wagenaar voorzag
iedereen van petroleum en gas. Nee, alles
was hier te krijgen. Bovendien verbouwde
iedereen zijn eigen groente en fruit. We
kwamen dus nooit in het dorp. Behalve
voor een bezoekje aan dokter Mulder.”
Even bijkletsen bij de deur.
Marten en Hinke doen het dagelijks.
(foto:Bart Ledegang
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www.mulderbouwbedrijf.nlinfo@mulderbouwbedrijf.nl

Voor al uw agrarische werkzaamheden
grondwerk & kraanverhuur
OONBEDRIJF

AGEVEEN

Swynswei 32
9245 HG Nij Beets
www.loonbedrijflageveen.nl

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

De Fryske bakkery voor al uw
brood, koek, banket en koekjes.
Onze specialiteit: Friese
streekproducten zoals:
oranjekoek, duimpjes,
suikerbrood en kruidkoek.
Fryske bakkery
Westerbuorrren 4
Boornbergum
0512-381215.
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Tobbe
De bewoners van de Swynswei waren
volledig zelfvoorzienend. Compleet met
vee. “In de herfst liepen we met de schapen
naar de ram van boer Tolsma aan de
Prikkewei. Dat was het ultieme uitje,”
vertelt Hinke. “Weet je Duitse Marie nog?”
werpt Marten een nieuwe herinnering

terugkwam, maakte het ook mogelijk
dat de kleine Marten op schaatsen via de
slootjes naar de school in het dorp kon
rijden.

had als één van de eersten televisie. Als ze
de kinderen in de woonkamer in de tobbe
deed, gooide ze een kleed over de televisie
omdat ze bang was dat de presentator in
de huiskamers kon kijken.” Gelach. Marten:
“Nee, voor onze televisietijd gingen we
naar Huisman van Café de Hoek. Dan keken
we Pipo de Clown.” Even historisch was de
winter van 1979 die de huizenrij ten prooi
liet vallen aan enorme sneeuwval. Marten:
“De sneeuw kwam tot aan de dakgoten.”
Maar diezelfde kou, die toen nog jaarlijks

Renovatie
Midden jaren tachtig zijn er plots plannen
voor complete nieuwbouw op het streekje.
In de gemeente Opsterland wijken in
Tijnje, Ureterp en Terwispel gelijksoortige
rijtjes huurwoningen stuk voor stuk voor
nieuwbouw. Maar net als Nij Beets aan de
beurt is, gooit architectuurkenner Peter
Karstkarel roet in het eten. Hij is fel tegen
de sloop van de oude woningen en wil ze
behouden. “Toen heeft de gemeente onze
huizen laten staan. En dat terwijl we al

Bal (foto: Gerrie Roorda)
De huurwoningen zijn honderd jaar lang
eigendom gebleven van de gemeente
Opsterland. De huur bedroeg in het begin
twee gulden per week
en werd opgehaald
door de huurbaas. De
onderkomens ontbeerden
lange tijd douche en
toilet. Die zaten er
vanaf het begin niet in.
Wie gewassen moest
worden ging in de tobbe.
Hinkes man heeft later
van lieverlee maar zelf
een douche gebouwd.
De twee ontmoetten
elkaar per ongeluk op
het nieuwjaarsbal in
de schouwburg van
Heerenveen. Hoewel
manlief uit Spanga komt
heeft hij zich meteen
thuis gevoeld in het huisje
in Nij Beets. “Spanga heeft
De jonge Marten luiert heerlijk in de hooibult achter huis.
met haar veengronden
(foto: Marten Jongedijk)
en petgaten veel weg van
Beets,”
licht
hij
vanuit
het zijkamertje één
op. “Oh, ja,” reageert Hinke meteen. “Die
en
ander
toe.
was huishoudster bij Pieter Riepkema. Die
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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
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tel 06-208

lekker waren gemaakt met een bezoekje
aan een modelwoning,” zucht Hinke. In
1985 wordt er dan maar gerenoveerd.
Er komt een douche en een toilet. Maar
alleen in de enkele woningen en niet in de
dubbele. Dat is Hinke niet naar het zin. “We
hadden twee opgroeiende kinderen,” roept
ze nog verbaasd uit. Op hoge poten belt
ze met Wytse Veenstra van de gemeente.
“Ik zei: ‘In de enkele woning komt nu een
vrijgezel wonen. Maar als gezin hebben
wij daar eigenlijk meer recht op.’ Alle
bewoners hebben toen hun handtekening
gezet en deze naar de burgemeester
gestuurd. Binnen 14 dagen hadden we onze
nieuwe woning. We zijn door de heg heen
verhuisd.”
Overburen
Een grote sociale cohesie is wat ‘de
goudstreek’ al die jaren heeft gebonden.
Voor elke woning stond een witgelakt
tuinbankje waar na het eten met de
buren het nieuws van de dag werd
besproken. Rond de kerstdagen werd er een
buurtbingo georganiseerd in het café bij

De goudstreek zoals hij er nu bij ligt...
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de Rolbrêge. “Op nieuwjaarsdag gingen we
als kleine boefjes langs de deuren en riepen
we: ‘Gezegend nieuwjaar!’ Dan kregen we
een cent of een dubbeltje,” mijmert Marten
hardop. Maar die tijd komt niet meer terug.
Ook op het streekje zijn bewoners gegaan
en gekomen.
Hinke: “We weten nu niet meer wie hier
allemaal wonen.” Marten vult haar aan:
“Als ik nu in het dorp in de Dagwinkel kom,
ken ik er niemand meer.” Maar weggaan?
Dat nooit. Tien jaar geleden hebben
alle woningen nog kunststof kozijnen
gekregen. Men zit er nu warmpjes bij. Toch
overwoog Hinke héél eventjes om naar
Akkrum te verhuizen. “Daar hebben we
een boot en alles is er voorhanden. Maar ik
kan niet tegen overburen, denk ik. Ik moet
vrij uitzicht hebben. Dus we blijven hier
tot onze laatste ademtocht.” Marten knikt
instemmend. Laat hij dat nou toevallig ook
van plan zijn.

(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

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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Vertraagd en eenvoudig

Een burn-out laat Denise leven in plaats van overleven
Door Hester Dijkstra

Als een zoektocht je via Peru naar een spiritueel centrum in Loenen en een geitenboerderij in
Drenthe leidt, naar Frankrijk en Denemarken voert en je uiteindelijk laat landen op Ripen 11 te Nij
Beets...... Als je je burn-out als een zegen beschouwt en de zoektocht als puzzelstukjes die op hun
plek vallen, dan word ik nieuwsgierig naar de persoon die dit verhaal leeft en niet langer overleeft. Ik ga op bezoek bij Denise van der Linden.
Ze woont in wat je een 'tiny house' kunt
noemen, de afmetingen zijn die van een
stacaravan, de omgeving is groener dan
groen, de pelletkachel snort en de mezen
doen zich tegoed aan het gevallen fruit. Een
TV valt er niet te ontdekken, de werktafel
biedt uitzicht op de wintertuin en er is zorgvuldig gekozen lectuur. Koken gaat op flessengas of op een stenen vuurplekje buiten.
Denise (49) heeft haar leven versimpeld en
vertraagd. Dat geldt niet voor haar verhalen, die komen in hoog tempo tevoorschijn:
'Kijk eens om je heen, er gebeurt zoveel
waar ik blij van word. Ik kan er uren over
praten'. Dat doen we dan ook. Met gemak.

Kortsluiting
Eind 2016 was voor Denise een belangrijk
moment, waarop ze wel moest accepteren
dat ze een burn-out had. De put was zo
diep, dat ze hulp nodig had om daar weer
uit te komen. Ze woonde inmiddels in Wateren, maar had eigenlijk al een heel leven
achter de rug: een huwelijk, een zoon, een
scheiding, een vaste administratieve baan
in Bodegraven. 'Ik had destijds het gevoel
voortdurend tegen een muur aan te lopen
omdat de cultuur in het bedrijf niet bij me
paste'. In 2013 dacht ze in Wateren, op een
prachtige plek in het bos, samen met haar
nieuwe echtgenoot, vrij wonen en werken
te kunnen combineren. In plaats van een
nieuw leven, werden de jaren in het bosDe Nijs Beetster 16-5

wachtershuisje een periode van overleven.
'Het was moeilijk om werk te vinden, er
moest veel verbouwd worden en in die periode verloren we dierbare naasten, onder
wie mijn moeder'. Eind 2016 was de koek op.
'Ik dacht een griepje te hebben, maar het
werd een soort kortsluiting, heel heftig!'
Denise ervoer weliswaar de helende werking van de natuur om zich heen, maar er
was meer nodig. Ze bezocht een psycholoog,
volgde therapieën, verdiepte zich in zelfhulp-boeken en ging wandelend op zoek.

Zielsniveau
Het genezingstraject was bijzonder intensief, maar de 'beloning' groot. 'Ik leerde
keuzes maken vanuit mijn hart en niet
langer alleen met m'n hoofd. Ik voelde dat
mijn lichaam weer in balans kwam', zegt
Denise daar nu over. Maar liefst 25 kg. lichter, zonder specifieke diëten, koos ze bewust
voor nieuwe wegen. 'Ik had de burn-out
nodig om dat punt te bereiken'. Ze besloot
een reis naar Peru te maken, in haar eentje.
'Dat was eerst eng, maar ik heb me er zo
thuis gevoeld. Wat een prachtige plekken en
zulke mooie mensen'. Ze maakte kennis met
een Sjamaan, met een andere manier van
leven, natuurlijker, eenvoudig, met meer
aandacht. Een manier die 'op zielsniveau' bij
haar paste. Ze besloot voor een kort bezoek
terug te gaan naar Nederland, maar was
vastbesloten zich daarna voor langere tijd in
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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

Vrijdag tot en met zondag staan wij voor u klaar
met een nieuw drie gangen menu,
kids menu en wild afhaal menu.
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
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Peru 'onder te dompelen'. Toen ze in Nederland aankwam bleek echter dat haar vader
heel ernstig ziek was en dat de vooruitzichten verdrietig waren.

Super-dankbaar
Die gebeurtenis hield haar – met slechts
een rugzak als bagage – langer dan verwacht in de westelijke wereld. Een vast
onderkomen had Denise niet meer; als een
nomade reisde ze van spiritueel centrum
naar geitenboerderij, van Belgisch voedselbos naar Frankrijk en Denemarken om maar
op treinafstand van haar vader te kunnen
zijn. Gelukkig knapte hij – heel verrassend
– weer op. 'Volg je hart', raadde hij Denise
aan, toen ze vertelde wat ze in Peru had
achtergelaten. Opnieuw nam Denise het
vliegtuig naar Zuid-Amerika, naar Peru,
waar ze aan de slag kon bij een stichting die
zich het lot van enkele honderden kinderen
aantrok. Uiteindelijk keerde ze in november 2019 terug naar Nederland. Ontelbare
puzzelstukjes rijker die het plaatje van haar
nieuwe leven completer maakten. 'Spelenderwijs en met open hart heb ik zoveel
geleerd. Door cursussen, workshops en
boeken kwam ik erachter dat m'n handen
energie doorgeven en ervaar ik nu dat ik
ontspanning kan brengen. Door mijn leven
na de burn-out heb
ik een ontwikkeling
doorgemaakt, die me
telkens weer verwondert en blij maakt. Ik
ben super-dankbaar
voor die periode,
want ik ben erachter
gekomen dat er zoveel
meer mogelijk is dan
je vanuit je opvoeding
hebt meegekregen!'

Thuis
Nu woont Denise alweer bijna een jaar op
De Ripen. 'Die plek kwam op m'n pad en het
voelde meteen goed', zegt ze. Ze is veel buiten, onderhoudt het labyrint in de tuin en
voelt zich er thuis. Inmiddels heeft Denise
veel mensen leren kennen en contacten
gelegd. Ze is actief voor The Pollinators, een
organisatie die zich inzet voor de 'bestuivende diersoorten'. In het voorjaar van 2020
was Denise 'voedselbank' voor de bijen en
deelde ze zakjes bloemzaden uit en afgelopen november heeft ze 100 boombommetjes (kleiknikkers met boomzaden) aan de
mens gebracht. Haar ervaringen deelt ze in
een regelmatige blog op Instagram.
Onlangs is Denise penningmeester geworden van de (groeiende) Zadenbibliotheek in
Joure. 'Voor iedereen moet gezond voedsel
beschikbaar zijn', is de kerngedachte achter
het initiatief. 'Weten waar je voedsel vandaan komt, wat het met je doet.....De verbinding leggen met onze aarde.....' Denise wil
kinderen daar graag mee in contact brengen, maar ziet in de zadenbieb voor haar
dagelijks leven ook een belangrijke metafoor: 'Ik wil zaadjes van bewustzijn zaaien
in de harten van de mensen die ik ontmoet'.
Zo is ze ook betrokken bij het Sweachster
voedselbos en loopt ze warm voor meer

Het leven in Peru veranderde haar voorgoed.
(foto: Denise van der Linden)
De Nijs Beetster 16-5
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Bouwkundig tekenwerk.
Omgevingsvergunning (bouwaanvraag)
Ontruimingsplattegronden volgens NEN 1414.
Inmeten en digitaliseren.
! Splitsingstekeningen.
!
!
!
!

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

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

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

WWW.WOONCENTRUMSVDBERG.NL
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biodiversiteit. Maar het gaat nog verder: Denise werkt aan haar eigen 'bewust en welzijnscentrum voor vrouwen'. Een rustpunt
waar 'puur op gevoel' massages worden gegeven, waar vrouwen kunnen ontspannen
en 'weer in contact kunnen komen met hun
innerlijke natuur'. De website is inmiddels
in de lucht en afspraken kunnen gemaakt
worden (Bewust en Welzijnscentrum Thuis).
Haar praktijkadres valt nu nog samen met
het huisadres, maar 'wie weet komt er nog
iets mobiels op m'n pad. Ik houd alles open
en laat het gebeuren'.
Nóg meer weten over Denise? Kijk dan op
haar website: www.centrumthuis.nl

Denise: ‘Ik wil zaadjes van bewustzijn zaaien.’
(foto: Denise van der Linden)

Gezien in Nij Beets

Het carbidschieten op oudejaarsdag was toegestaan. Voor de kleine toeschouwertjes waren
gehoorbeschermers verplicht. Toch hadden Chris van der Leeuw en vriendinnetje Iris de grootste lol.
(foto: Bart Ledegang)
De Nijs Beetster 16-5
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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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Beetster feanfans blijven één met Heerenveen

‘Natuurlijk verlengen we de seizoenkaart weer’
Door Sietze Looijenga

Elke veertien dagen rijdt een auto vol druktemakers richting Heerenveen. Het zijn vijf
enthousiaste en trouwe feanfans uit Nij Beets. Hun uitje in het Abe Lenstra stadion is zo
veel meer dan genieten van hún club, sc Heerenveen. Het is vriendschap, humor en ontspanning. Juichen, schelden, lachen en een drankje doen. Maar door Covid 19 mogen ze niet
meer naar het stadion. De Nijs Beetster maakte zich zorgen en zocht ze – virtueel – op.
Pieter en
De groep beUbbo.’
staat uit Freerk
Het vijftal is
Schaap, Fokke
na zeven jaar
van Houten,
goed op elkaar
Ubbo Elzinga,
ingespeeld, zo
Pieter Nauta
heeft ieder zijn
en Wytse de
taak. Freerk
Haan. Ze komen
houdt in de
al decennia bij
gaten of het
sc Heerenveen.
buitenspel is
Sinds 2013
en zorgt voor
vormen ze een
de droge worst.
hecht team als Van links naar rechts: Fokke, Pieter, Wytse, Freerk en Ubbo.
Ubbo neemt de marsjes, Wytse de bounty’s
ze samen een seizoenkaart kopen voor vak
mee. Pieter is de analist, de tacticus. Wytse
17. De mannen hebben nog geen seconde
en Fokke gaan helemaal op in het spel en
spijt.
schoppen zelf mee als het spannend wordt.
Dat wordt door de buurman die voor hun
VOETBAL INSIDE
Pieter trapt af: ‘We blijven altijd tot de laat- zit niet altijd op prijs gesteld. De mannen
kunnen niet meer zonder het avondje Heeste seconde, eerder weggaan doe je niet.’
Freerk: ‘We zijn supporters van de club, dus renveen, zoveel is wel duidelijk.
we moeten erbij zijn van begin tot eind. En Ubbo: ‘De VAR heeft Freerks rol overgenomen, maar gelukkig is Freerk flexibel. Hij
daar hoort de derde helft ook bij.’
kijkt nu rond of er mooie vrouwen zijn.
Ubbo: ‘We komen voor de gezelligheid en
Ook een belangrijke taak.’
hopen af en toe op een goede wedstrijd,
Pieter: ‘sc Heerenveen is pure ontspanning.
haha.’
Buiten het voetbal zien we elkaar niet eens
Wytse: ‘We houden gewoon erg van het
zoveel.’
spel. Na afloop evalueren we de wedstrijd
Wytse: ‘Voor mijn werk moet ik eigenlijk
met een biertje. Dat gaat soms hard tegen
ook regelmatig opdraven in de sponsorhard, daar is Voetbal Inside niks bij, haha.’
Fokke: ‘En dan ben ik de vredestichter, want ruimte, maar dan probeer ik mijn snor te
er is vaak gedoe tussen het Rabobankkamp drukken, want in vak 17 vind ik het veel leuker.’ Over de speelwijze hebben de heren al
met Wytse en Freerk en de skoalmasters
De Nijs Beetster 16-5
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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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heel wat uren geouwehoerd.
Freerk: ‘Aanvallend voetbal wil ik zien, geen
gebrei achterin.’
Wytse: ‘De mooiste tijd was onder Gertjan Verbeek, maar die tijd komt niet weer
terug.’
Pieter: ‘Ja hallo, de begroting is sindsdien
meer dan gehalveerd. Het is niet realistisch
sc Heerenveen met toen te vergelijken.’
CORONA
Dit jaar hebben de mannen de wedstrijden van hún club noodgedwongen via Fox
Sports moeten volgen. Geen bezoek aan
het stadion. Dat is toch anders.
Pieter: ‘De eerste thuiswedstrijd tegen
Willem II hebben we nog samen gekeken.
Maar door de coronamaatregels was dat
ook direct de laatste keer.’
Ubbo: ‘Eerst is de corona nog ver weg,
maar dit was een maatregel die ons direct
raakte. Opeens is corona heel dichtbij.’
Freerk: ‘De hele beleving is nu veel minder.
Voetbal op tv is niet met voetbal in het
stadion te vergelijken.’
Fokke: ‘Dat we de eerste wedstrijden zouden missen was al gauw duidelijk. Maar nu
denk ik wel eens: o-jee, als het maar niet
het hele seizoen zo is.’
Wytse: ‘Hou er maar serieus rekening mee
dat we dit seizoen niet meer in het stadion
komen. De vaccinatie is een gigantische
operatie, dus veilig naar het stadion gaat
gewoon niet.’
Pieter: ‘Nee, voor jou en mij niet. Maar die
andere drie zijn inmiddels pensionado, die
zitten in de risicogroep. Die worden als eerste ingeënt en kunnen dan met zijn drieën
naar het stadion.’ Dat is het moment dat
Fokke, Freerk en Ubbo luidruchtig van zich
laten horen. Het verlengen van de seizoenkaart was voor het Nij Beetster vijftal nooit
een issue.
Fokke: ‘Ik zet na afloop van de competiDe Nijs Beetster 16-5

tie een bericht in onze appgroep: zullen
we maar weer verlengen? Direct komen
er allemaal duimpjes als reactie. Dus ik
verleng ze direct alle vijf zonder aarzeling.
En betaalt iemand niet op tijd, dan rijden
we met zijn vieren weg, haha.’ Ook nu ze
misschien wel een hele voetbaljaargang
verstoken blijven van het live aanmoedigen van hún club, is er geen enkele twijfel
over het verlengen van de seizoenkaart.
Freerk: ‘Wij zijn fan, in goede en slechte
tijden!’
Ubbo: ‘De herkenbaarheid van het team
vind ik belangrijk. Met clubman Johnny
Jansen is het clubgevoel weer helemaal
terug.’
Fokke: ‘Daardoor is de binding met het
publiek verbeterd. Jansen is een gewone
jongen zonder kapsones met een prima
uitstraling, dat past bij de club en spreekt
het publiek aan.’ Wel hebben de heren,
zoals goede analisten betaamt, enkele tips.
Freerk: ‘Het heen en weer geschuif achterin
moet worden verboden. Als ik dat op tv zie,
zap ik weg. Dan ben je mij kwijt.’
Pieter: ‘Ik wil een tribune zien die leeft.
Dat ontstaat wanneer de spelers ons bij
de wedstrijd betrekken met hun spel. Met
corona is dat nu wel wat lastig...’
Wytse: ‘De aanvangstijdstippen zijn
natuurlijk een drama. Helaas draait het
steeds meer om geld. Fox bepaalt. Heerenveen speelt na de winter maar vier keer op
de zaterdagavond.’
WIETWALM
Naast de avonturen in het Abe Lenstra stadion plannen de vijf ieder jaar een buitenlandse voetbaltrip.
Wytse: ‘We zijn in 2012 bij Arsenal – Norwich City, de afscheidswedstrijd van Van
Persie, geweest. Hij maakte twee goals,
maar Norwich kwam vlak voor tijd op 3-3.
Wat een belevenis, zingen van begin tot
19

Dorpsagenda

Januari

wo. 27 jan		
Algemene ledenvergadering v.v. Blue Boys
			
(afhankelijk van de Covid regels, houd de website in de gaten); 		
			20.00 uur

Kerkdiensten Doarpstsjerke

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

Oplossing kerstwoordzoeker.
De oplossing van de kerstwoordzoeker was: Licht in de duisternis.
Het was geen moeilijke woordzoeker zodat ook onze jonge lezers hiermee aan de slag
konden. Uit de binnengekomen oplossingen hebben we de volgende winnaar geloot:
Familie Stins, Peppel 21. De winnaar krijgt een boodschappenbon van €25, te besteden bij
de Dagwinkel. Deze waardebon is beschikbaar gesteld door de Dagwinkel en wordt
binnenkort bij de familie Stins bezorgd.
Als u het leuk vindt om geregeld een puzzel of een woordzoeker in de dorpskrant op te
lossen, laat het ons dan weten. Dan gaan we hiermee aan de slag!
De redactie.
20
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eind. Je weet niet wat je meemaakt.’
Pieter: ‘Bij Real Madrid – Levante hebben
we Ronaldo, die we eigenlijk maar een eng
ventje vonden, leren waarderen. Hij werkte
zich kapot voor het team. En we zagen de
Kroaat Luka Modrić op het middenveld
schitteren.’
Fokke: ‘De wedstrijd in het Olympisch
stadion in Rome heeft veel indruk op mij
gemaakt. Fanatieke fans met vlaggen en
rookpotten en het clublied van Lazio leek
op operamuziek. Het werd heel gepassioneerd en uit volle borst meegezongen:
Volia Lazio Volia. Schitterend.’
Freerk: ‘In San Siro in Milaan stonden we
tussen de harde kern in een enorme wietwalm. De sfeer was agressief en intimiderend. Ze checkten voortdurend of we wel
meezongen. Op een onbewaakt ogenblik
zijn we weggeglipt naar een normale

tribune.’
Ubbo: ‘Afgelopen voorjaar zijn we bij Porto
- Santa Clara geweest. Om eerlijk te zijn
wisten we niet eens dat Santa Clara van
de Azoren komt. Die club vliegt voor elke
wedstrijd 1600 kilometer heen en terug.
Dan hebben we in Nederland nog niks te
klagen.’

Voetbalpraat was dit keer virtueel.

Gezien in Nij Beets

Tegen het eind van het schooljaar is het nog steeds vaste prik: verkleed op school komen. In 2020 was het
thema overduidelijk ‘cowboys en indianen.’ En aldus geschiedde. (foto Irene Eijgenhuijsen).
De Nijs Beetster 16-5
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Domela Nieuwenhuisweg 45
9245 VB Nij Beets
T: (0512) 46 12 11
www.pedicurehendrika.nl
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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.
TURFVERVOER.
De droge turf van het turfland halen was
een heel karwei. Iedere turfmaker had
ongeveer 400.000 turven op het land. Per
dag kon hij wel 7.000 turven van het land
halen, maar dan moest hij wel flink doorwerken. Het opruimen van de turfbulten
op het land was ook de verantwoordelijkheid van de turfmaker. Deze werkzaamheden duurden soms ook meer dan 60
dagen (9 à 10 weken). Als het slecht weer
was, lukte dat natuurlijk niet! De turf
mocht namelijk niet weer nat worden. Een
groot gedeelte werd in de herfst al door de
turfschippers van het turfland gehaald. De
meeste turf van onze veenbaas werd over
de Zuiderzee naar Noord Holland vervoerd.
Er waren zgn. eigen schippers, die zelf
“hokkebaas” waren, die zelf een turfhandel
hadden. Zij verkochten de turven uit een
hok (schuur) in de stad. Andere turfschippers vervoerden de turven voor de “hokkebazen”, die geen turven verkochten.
De meeste turfschepen waren soms zo
groot, waardoor ze niet naar het turfland
konden varen. Zij lagen voor anker in het
Polderhoofdkanaal en werden op deze lig-

Turfbok. foto: Museum FriesDe Nijs Beetster 16-5

plaats geladen. Skûtsjes met een laadvermogen van slechts 30 ton konden soms de
turfbulten in het turfland wel rechtstreeks
bereiken. Soms namen de grote skûtsjes
zo’n grote vracht turf mee, dat ze zelfs op
het buitenwater (buiten de Zuidersluis of
Noordersluis bij de Veenhoop) werden vol
geladen.
De meeste turf werd dus met de turfbok
van het turfland gehaald en overgeladen
in een turfschip in het Polderhoofdkanaal.
’s Ochtends om vier uur vertrokken we al
met de turfbok naar het turfland. We konden ook niet zo maar beginnen te laden
bij de eerste de beste turfbult, want er
was een duidelijk kwaliteitsverschil in de
turven en in grootte. Soms zaten er 1200,
1300 of 1400 turven in een roede (16 m2).
Bij aankomst werd de trilker (vaarboom)
tegen de turfbult gezet met in de top de
stormlantaarn, die voor enige verlichting
zorgde. De turfmanden werden volgeladen
en geleegd in de turfbok. De turven mochten niet in de turfbok worden gegooid,
omdat je dan alleen kapotte turfbrokken
kreeg. Aan de beide kanten van de turfbok
werden zes lagen turven netjes opgebouwd. Per keer konden er wel 13.000 à
14.000 turven worden meegenomen.
Om plm. 7 uur ’s ochtends was de turfbok
volgeladen. Voor aanvang van de tocht
met de turfbok naar het turfschip werd
er eerst wat gedronken en gegeten. Mijn
vader en een andere turfmaker (helper)
voeren vaak met de volle turfbok langs
ons huis aan de oude Krûme Swynswei
23

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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over het Ald Djip. Zij namen dan thuis een
pauze. Het gebeurde heel vaak, dat er wel 5
of 6 volgeladen turfbokken langskwamen,
die allemaal bij ons thuis even een eet- en
drinkpauze hielden. Ons huis zat dan vol
met koffiedrinkers. De jongsten zaten dan
op de vloer. Bij ons thuis was dit een soort
traditie. Na de koffiepauze voeren ze dan
samen naar het skûtsje in het Polderhoofdkanaal.
Er waren turfschippers, die wel 10 of 12
volgeladen turfbokken meenamen in hun
skûtsje. De turfmakers hielpen elkaar ook

wel bij het lossen van de turfbokken en
het laden van de turfschepen. Deze samenwerking mocht geen geld kosten. Zij
verdienden met dit werk samen 2 gulden
(dus ieder 1 gulden) per geloste turfbok.
Om plm. drie uur ’s middags waren ze
dan weer thuis. De turfschepen moesten
stuk voor stuk netjes worden geladen. Het
opzetten van de kantlaag van de bovenlast
was een zeer nauwkeurig werkje, want de
schipper moest met zijn vracht soms de
zeer woelige baren van de Zuiderzee.

Gezien in Nij Beets

Ze lijken rechtstreeks
weggelopen uit de filmset
van ‘Grease’. Deze foto
van Dick Roos werd
gemaakt in 1960 waar
dorpsgenoten Michiel
Rinsma. Anne Veenstra.
Reinder Tolsma en Jan de
Leeuw in het lommerrijke Appelscha maar wat
graag poseerden.
(Foto fam. Rinzema)
De Nijs Beetster 16-5
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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

Januari 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

Wind..
waar kom je toch vandaan?
Zo grillig in de winter,
zo zacht in de lente,
zo verkoelend in de zomer,
zo onstuimig in de herfst.

Dierenartsenpraktijk Beetsterzwaag is een moderne
praktijk voor:

Wind….

•Gezelschapsdieren

waar kom je toch vandaan

•Melkveehouderij

en waar ga je heen?

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

•Paarden
(inclusief vruchtbaarheidsbegeleiding)

•Landbouwhuisdieren

@kke

Molenlaan 8a Beetsterzwaag
WAAR IEDER DIER TELT!
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Nij Beetster Nijs
Geef online aan de collectant van de
Hersenstichting
Het was de bedoeling van de
Hersenstichting om van 1 t/m
6 februari 2021 te collecteren
voor iedereen met een hersenaandoening of aanverwante aandoening.
Door gulle giften kan meer onderzoek
gedaan worden en kunnen betere behandelingen worden gegeven.
Maar door de lockdown is ook collecteren
tijdelijk niet toegestaan. Daarom is gekozen voor een online collecte.
Wilt u toch geven? Dan kunt uw waardevolle bijdragen overmaken op rekeningnummer: NL 46 RABO 0387127100 t.n.v.
Hersenstichtingcollecte
Nog even waarom dit zo belangrijk is:
1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
dementie, beroerte, Parkinson of hersenletsel door een ongeluk. Dit aantal blijft de
komende jaren stijgen. Vroeg of laat raakt
het ons allemaal. En dan staat je leven op
z’n kop. Dit moet stoppen. Daarom zet de
Hersenstichting alles op alles om hersenen gezond te houden. Samen kunnen
we hersenaandoeningen behandelen en
in de toekomst voorkomen. Geef dus aan
de collectant, voor al die mensen met een
hersenaandoening.
Namens 4 miljoen mensen met een hersenaandoening: bedankt!

‘Kliuwend Omheech’ informatie
ALLE TONEELAKTIVITEITEN KOMEN
VOORLOPIG, HELAAS STIL TE LIGGEN.
Een andere conclusie kunnen we spijtig
genoeg niet trekken na de persconferentie
van 12 januari jl.
Toch willen wij u een gedeelte van de kopij,
die we in december 2020 hadden opgesteld,
niet onthouden, waardoor u in ieder geval
een indruk krijgt over de voorbereidingen/
intenties van Kliuwend Omheech voor het
komende seizoen.
‘Alles rint oars as tocht’.
Het zou zo maar de titel van het winterstuk kunnen zijn. Maar helaas.
We beseffen dat we met onze laatste
uitvoering: ‘Ien fleach oer it Koekoeksnest’,
het geluk hadden om, net voor de lockdown, alle voorstellingen nog uit te voeren.
Maar de huidige periode verloopt voor
iedereen minder gelukkig. Wegens de coronaregels had het bestuur er al voor gekozen om het winterstuk te vervangen door
drie eenakters, zodat het risico voor de
spelers minder groot zou zijn en in de hoop
dat bij uitval van één of meer spelers, in
ieder geval de andere voorstellingen bekeken konden worden. Drie kleinere groepen
spelers waren op verschillende locaties al
enthousiast begonnen met repeteren.
Tot zover de “oude”kopij.
Op 12 Januari jl. kregen we de nieuwe
regels te horen. De consequentie voor onze
vereniging is dat wij de toneelactiviteiten
moeten uitstellen. Het is niet anders, maar
wat in het vat zit……
Zodra er weer geoefend mag worden pakken we de draad weer op, ‘binne wy wer-
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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

“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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om! ’Bij het bestuur speelt wel de intentie
om de “schijt je rijk” activiteit online door
te laten gaan. In een volgende Nijs Beetster
houden we u hiervan op de hoogte.
Blijf “negatief” in 2021 en graag tot ziens!
Namens de pr-commissie van Kliuwend
Omheech, Marianne Elzinga.

Carbidschieten probleemloos verlopen
Het was ten strengste verboden om tijdens
de jaarwisseling vuurwerk te verkopen, te
vervoeren, te bezitten en af te steken. Dit
verbod gold voor al het vuurwerk waarop
het label categorie F2 of F3 stond.
Wat overbleef was het afsteken van zogenaamd fop- en schertsvuurwerk (categorie
F1-vuurwerk) zoals trektouwtjes, knalerwten en sterretjes.. Wie zich wel waagde aan
het verboden knalgebeuren kon rekenen
op flinke boetes. Voor carbidschieten was
een uitzondering gemaakt. In streken waar
de carbidtraditie al vele jaren bestaat, mag
het afsteken dit jaar gewoon doorgaan.
En daar schaarde de vriendenploeg in Nij
Beets zich gemakshalve ook maar onder.
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Om te kunnen carbidschieten moesten de
vrienden met een kort en bondig coronaplan komen. Daarin moest worden
aangetoond hoe zij de 1,5 meter en andere
geldende maatregelen zouden naleven.
Hoewel niet alle punten op de lijst van
verlangens van de gemeente in praktijk
werden gebracht, verliep het evenement
vlekkeloos en zonder incidenten. Dat het
melkdeksel was vervangen door feloranje
voetballen was bovendien een leuke bijkomstigheid voor de kleintjes die aanwezig
waren. Zij haalden, gewapend met gehoorbeschermers, de weggeschoten ballen met
veel plezier op.

Kaboem! Daar gaan de ballen weer!
(foto: Bart Ledegang)
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Gezien in Nij Beets

Kent u de Facebookpagina Historie van Nij Beets in foto en film? Beslist een aanrader.
Veel (oud)Beetsters plaatsen hier geregeld nostalgische plaatjes. Zoals Anneke de VreezePijl. Zij deelde deze foto van haar geboortehuis aan de Kanaelwei noord, nu nummer 15.
Op de foto staan Jan de Jonge en zijn vrouw Minke Otter en hun dochters. Sipke Pijl heeft
het huis van zijn grootouders gekocht.

Uit de Heerenveense Koerier
27 januari 1949
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Van Plaatselijk Belang
2021
Terwijl ik dit op woensdag 6 januari 2021
zit te typen, worden de eerste mensen in
Friesland gevaccineerd, hopelijk is dit het
begin van het einde van de coronacrisis.
Om onze mooie dorpskrant de NijsBeetster goed te kunnen vormgeven zit er
ruimte tussen het inleveren van de kopij
en het op de deurmat vallen. Hierdoor
is het niet altijd mogelijk om het laatste
nieuws te verwerken. Vorige keer had ik
de kopij ingeleverd en een paar dagen
later zaten wij opnieuw in een lockdown.
Nu zitten wij er nog in en wij hopen dat
het goed met jullie gaat.
Mooi dat veel mensen hun tuinen en
huizen feestelijk hadden verlicht, dit
zorgde voor een gezellig gevoel tijdens de
kerstdagen, dank hiervoor. Oud en nieuw
is goed verlopen in Nij Beets. Het was ’s
avonds en ’s nacht erg rustig op straat,
dit voelde onwerkelijk, maar gezien de
covid-19 maatregelen erg verstandig.
Code Hans had in de kerstvakantie leuke
activiteiten voor de jeugd georganiseerd,
helaas was het niet meer mogelijk om dit
aan te kondigen in de vorige NijsBeetster.
Wij hebben het gecommuniceerd via It
Skûlhoal bestjoer en hopen dat er toch
jongeren aan mee hebben kunnen doen.
www.codehans.nl
In december heeft u een mooi stuk over
het Polderhoofdkanaal in de Sa! kunnen
lezen. ‘Er zijn vorig jaar 2302 boten door
het kanaal gevaren en de vaargasten waren blij met de brugwachter.’ De gemeen-
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te heeft toegezegd dat ze deze blijven
inzetten. In december zijn woekerende
waterplanten, o.a. de exoot waternavel,
uit het kanaal gehaald. De communicatie bij de Schouwstraslûs wordt voor het
vaarseizoen verbeterd en de gemeente
Opsterland maakt zich samen met ons
sterk om de openingstijden te verruimen.
Veel positieve ontwikkelingen rondom
het Polderhoofdkanaal.
Wij willen voor het vaarseizoen It Bjinstap
weer spik en span maken. Voor het glazen
dak huren wij een schoonmaakbedrijf in.
Ook de bekraste deuren moeten worden
geverfd. Wanneer u zegt: ‘Dat is in moai
putsje foar my’, dan hoort Rick van Houten dit graag de komende weken. U kunt
ook mailen naar pbnijbeets@gmail.com.

Nog een vraag: ‘Zou u op de Doarpsstrjitte op de graskeien aan de kanaalkant willen parkeren?’ Er staan de laatste
tijd steeds meer auto’s gedeeltelijk op
de stoep geparkeerd en hierdoor krijg je
wiptegels en moeten voetgangers over de
weg lopen om erlangs te kunnen. Zeg het
graag ook tegen uw visite. Ook heeft het
werkverkeer zo nu en dan last van auto’s
die te krap aan beide kanten van het plein
bij de Dagwinkel staan geparkeerd. Hou
hier graag rekening mee.
De jaarvergadering van Plaatselijk Belang
staat, onder voorbehoud, gepland op
maandag 29 maart 2021.
Pieter Nauta
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De wensboom
Wij waren als kerk op zoek naar manieren
om in deze coronatijd iets extra’s te doen
voor ons dorp. Zeker zo rond de Kerst en
jaarwisseling. De wensboom was daar een
onderdeel van. De hoop is natuurlijk dat
mensen dit leuk vinden en er ook daadwerkelijk wat in gaan hangen. Gelukkig is dit
gebeurd en zijn er veel mooie wensen en
kunstwerkjes in gehangen met teksten als:
Mijn wens een gezond en liefdevol 2021
Goede kerstdagen en een coronavrij 2021
gewenst Ik wens dat er volgend jaar wel
weer vuurwerk afgestoken mag worden
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Hoop is een lichtje in je hart dat vandaag
moed geeft en morgen kracht
En natuurlijk zaten er ook hele persoonlijke
wensen tussen.
Verder hebben de beide scholen hier ook
aan meegewerkt met prachtige knutselwerkjes en mooie wensen.
Bedankt voor jullie inbreng.
Wij wensen jullie heel veel geluk en gezondheid in 2021.
De Doarpstsjerke
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W is
dat t u
...?
Wist u dat…

Wist u dat...

Fokke Feenstra onlangs een bijzondere ontmoeting had met een verslaggever van het
radioprogramma Vroege Vogels? De reporter in kwestie een gesprek wilde over het
tracée van de Lelylijn die langs de A7 moet
leiden? In dit gebied ook de Kemphaan nog
broedt? Fokke had afgesproken bij De Dulf
in Terwispel? Kuifje echter via de Rolbrêge
De Dulf inreed? Dit strookje niet zo van
auto’s houdt? De verslaggever zich dan ook
al gauw tot de assen in de drek had gewerkt? Luuk Lageveen er uiteindelijk aan te
pas moest komen om de man weer op het
droge te trekken? De journalist hevig ontstemd was en het interview er, mede door
een vervolgafspraak, haastig doorheen
jaste? Hij met zijn zwaar besmeurde auto
en met beschadigde spatbords zijn weg
vervolgde? Het vehikel vast een bezienswaardigheid op de Nederlandse wegen is
geweest?

Koen en Emardo voor hun huis aan de
Doarpsstrjitte op oudejaarsdag op de oprit
hun oliebollen bakten? Dit heel wat nare
luchtjes in huis voorkwam? De geur echter
ook veel passanten verleidde?
Zij ook hartelijk op een oliebol getrakteerd
werden?

(foto: Gerrie Roorda)

(foto: Google)
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Het laatste woord
Nieuw
Het begin van het nieuwe jaar is als het lege
blaadje, waar Word mee opent op mijn computer. Een wit scherm, dat vraagt om nieuwe
woorden, want een lege pagina in de Nijs
Beetster kan natuurlijk niet. Woorden om
2021 mee in te gaan, maar tegelijk is dat nog
niet zo eenvoudig. Wat moet je zeggen of
wensen? Bovendien is het wel echt een leeg
blad? We nemen toch genoeg mee vanuit
het vorige jaar, zoals helaas het coronavirus.
Zo makkelijk is het nieuwe stukje niet geschreven en ik begin bijna te verlangen naar
de nieuwe ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie. Je hoort dan wel over de
pogingen om schrijfprogramma’s te maken,
die al het werk voor ons doen. Programma’s
die zelf kunnen leren en jouw stijl daardoor
kunnen overnemen. Niet alleen overnemen,
maar zelfs verbeteren.
Makkelijk
Dat zou wel erg gemakkelijk zijn. Dan hoef ik
alleen enkele woorden in te voeren, waarover
het zou moeten gaan. Bijvoorbeeld: 2021,
corona, toekomst en positief. Een paar minuten later rolt er dan een mooi verhaal uit.
Daarna is het voor alle zekerheid nog even
alles nalopen, maar als het goed is kan het zo
worden doorgestuurd naar de Nijs Beetster.
Je hoeft niet lang meer na te denken over
wat je zult schrijven en hoe. Het enige dat je
hoeft te doen is dus een paar trefwoorden
bedenken en de computer aan het werk
zetten. Je kunt verder achteroverleunen en
wachten tot het op het scherm verschijnt.
Wanneer het programma dus echt goed
werkt dan kan het programma ook leren hoe
ik denk en kan het helemaal zelfstandig ‘het
laatste woord’ schrijven. Dan hoef ik niet
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eens meer over
trefwoorden na te
denken en is de deadline
invoeren genoeg.
Op die manier zijn het woorden die van mij
zouden kunnen zijn geweest, ook al zijn ze
niet door mij geschreven. Tenminste niet
echt.
(nieuwe foto gemaakt door Jeroen Taalman)

Toekomst
Eerlijk gezegd schrikt dat beeld mij enorm af
en ik weet niet of ik daar op zit te wachten.
Natuurlijk is het heel gemakkelijk en zeker als
het schrijven een keer wat minder wil lukken
klinkt het heel aantrekkelijk. Hooguit een
paar woorden verzinnen en klaar ben je.
Misschien heb ik dan toch liever dat het niet
zo vlot gaat. Dan maar niet het mooiste
of beste stukje, maar wel iets dat echt van
mij is. Waarin ik kan laten zien hoe ik over
dingen denk en vanuit mijn hart en geloof
iets probeer mee te geven aan wie het leest.
Dan denk ik ook aan de les, die in het boek
Spreuken wordt uitgesproken om mee te geven aan je kinderen: ‘Mogen liefde en trouw
je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf
ze in je hart.’
Dat zijn mooie woorden om dit nieuwe jaar
mee in te gaan. Mijn oprechte wens is dat we
in het komende jaar, met wat het jaar verder
nog zal brengen en helaas al gebracht heeft
aan groot verdriet bij dorpsgenoten, met
elkaar kunnen leven in liefde en trouw.
Bovenal dat we elkaar weer onbevangen
kunnen ontmoeten.
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
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