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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 3 juni bij Tine
Omslagfoto: Nog heel kwiek voor een 100 jarige............
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Zomer
Een groot deel van de Nederlanders is van
plan de zomervakantie wederom in eigen
land door te brengen. Vakantie in eigen
land was vorig jaar mede door corona al
populair. Maar nu heeft het Nederlands
Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)
becijferd dat we ook deze zomer weer op
veel toeristen mogen rekenen. Ook in Nij
Beets? Jazeker, want de gemeente helpt
mee. Die komt namelijk tegemoet aan de
wens van Plaatselijk Belang en Dorpsbelang De Veenhoop om ruimere openingstijden van het Polderhoofdkanaal. In het
komende vaarseizoen, van 15 mei tot en
met 15 september, is het kanaal open van
‘s ochtends 09.00 uur tot ‘s avonds 20.00
uur. Ook op zondagen. Voor de inwoners
van Nij Beets langs het kanaal en voor recreanten wordt het nu gemakkelijker om
langere routes te varen. De aangepaste
tijden sluiten ook aan op de brugtijden in
Grou en Akkrum. “We doen er alles aan
om de pleziervaart zo aantrekkelijk en gemakkelijk mogelijk te maken,” motiveert
wethouder Rob Jonkman van de gemeente
Opsterland. “Voor onze inwoners en voor
recreanten die via de Turfroute het Polderhoofdkanaal kiezen.”
Daarmee zouden we deze zomer wel eens
een record aantal bootpassanten kunnen
registreren. In 2018 was er nog argewaasje
onder de toeristen rond de haperende brug
aan de Prikkewei. Het euvel was het gesprek van de dag onder de bootjesmensen
waardoor er maar 1277 jachten door het
kanaal voeren. Een jaar eerder waren dat
er nog 1847. In 2019 dobberden 1334 bootjes
onder de bruggen en door de sluizen van
onze wateren. Vorig jaar ging het weer beter. Er was een bruggenwachter aangesteld
voor het persoonlijke contact. “Dat komt
meteen veel gastvrijer over,” lichtte wetDe Nijs Beetster 16-9

houder Anko Postma toe. Nu werden er 87
storingen aan de brug gemeld maar met
een doortastende brugwachter werd veel
gemopper voorkomen, alhoewel wethouder Postma sommige klagende toeristen
op een ochtend nog met wat taartjes uit
de Dagwinkel moest paaien. Overigens
worden de storingen ook geregeld veroorzaakt door verkeerd gebruik van de zelfbediening van de sluis. Anko Postma in de
SA!: “De grote rode knop is een noodknop,
maar wordt niet altijd zo gezien. Sommige
vaarders denken dat ze daar de sluis mee
moeten bedienen.” Ook baldadige acties,
spanningsdippen en ongeduld zorgden
voor storingen. “
Vorig jaar ontdekten vooral jonge gezinnen en veertigers en vijftigers ons deel van
Fryslân. Met dank aan de vele reisjournalisten die verslag deden van de vakantiemogelijkheden in onze regio. “Zij deelden
via artikelen en blogs hun ervaringen met
een groot publiek. Dat heeft enorm goed
gewerkt, daar gaan we volgend jaar mee
door. Ook de komst van André van Duin en
Jannie van der Heijden naar de Turfroute
heeft direct effect gehad,” blikte toerismewethouder Rob Jonkman tevreden terug.
En deze zomer verkiezen veel Nederlanders
dus ook nog een vakantie in eigen land
boven het toch wat onzekerder verblijf over
de grens. Dus: laat de vaartoeristen maar
komen. We treffen het wat dat betreft
beter dan de Groningse gemeente Pekela.
Dat blijft komend vaarseizoen compleet
onbereikbaar voor plezierjachten. De bruggen over het Pekelder Hoofddiep worden
dan niet bediend omdat ze te slecht onderhouden zijn. Drie bruggen zijn er zo slecht
aan toe dat ze niet eens kunnen worden
gebruikt. ’t Zal je maar gebeuren….
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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Martin Slager, beschermheer van de kievit:

“Er is teveel ongedierte. Ze vreten alles op. Geen redden meer
aan”
door Bart Ledegang

Terwijl menigeen zijn tuin voorjaarsklaar maakt, brengt Martin Slager al zijn vrije tijd
door in het open veld rond Nij Beets. De nazorg van nesten van weidevogels kost hem 4 tot
5 avonden per week maar het succes mag er zijn. “Steenmarters en vossen roven alle nesten
leeg maar dankzij een speciale ontheffing mogen wij ze vangen.”
controleNee, niet de
rondes .
wolf maar
“Er zijn nu
de marters
al weer 25
zijn de grote
marters
boosdoeners
gevangen en
die de jonge
gedood. Die
nesten van
liggen nu
weidevogels
allemaal in
leegroven.
een diepvries
Martin (31)
voor nader
is er maar
onderzoek.”
druk mee. “Er
zijn teveel
Martin: “Er zijn teveel predatoren.” (foto Bart Ledegang)
predatoren,”
begint hij. “Langs de Jansenstichting
Intuïtie
en Leppedyk doen we al drie jaar aan
Martin praat vol passie over zijn
cameramonitoring om te kijken wie de
nestbeschermingswerk. Het begon zoals
nesten toch steeds leegrooft. Al gauw
bij veel Friese jongetjes met aaisykjen.
bleek dat 90% van alle gepredeerde nesten “Al vanaf dat ik kon lopen ging ik met
door steenmarters wordt geroofd.” Vorig
heit mee het land in,” vertelt Martin. “Of
jaar heeft de agrarische natuurvereniging
meteen uit school het veld in. Ik heb vaak
Elan als pilot project van de provincie
het eerste kievitsei van de Fûgelwacht
Fryslân ontheffing gekregen om tot 31
gevonden en later was ik ook de senioren
juni bij de Jansenstichting de rovers te
de baas. En ik vond als eerste het ei in de
vangen. “Daar zijn wij als uitvoerenden in
gemeente Smallingerland,” somt Martin
februari mee begonnen en we hebben er
zijn erelijst op. Nee, vinden van het eerste
nu al 14 gevangen,” somt hij op. Afgelopen
ljipaai van Fryslân is niet zijn hoofddoel.
december is Martin met zijn vaste maat
“Daar heb ik geen tijd voor. Dan moet
Koop Kooi begonnen met een opstelling
je de hele dag in het veld zijn en de hele
van kastvallen en camera’s. Handig,
provincie doorkruisen.” Commissaris der
want Koop beschikt over een jachtakte
Koningin Arno Brok zal dus tevergeefs op
waardoor de marters ook kunnen worden
Martin moeten wachten. Dat die vooral
afgeschoten. Zo struint Koop om de
zoekt op intuïtie mag duidelijk zijn. “Ik
twee dagen de kastvallen langs voor zijn
De Nijs Beetster 16-9
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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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rij niet met een auto en een verrekijker
langs de weilanden. Ik ga gewoon het veld
in. Je kan ze vinden of je kan het niet.”
Nu mogen de gevonden eieren ook niet
meer worden meegenomen uit het nest.
En werden de gevonden eieren vroeger
per SMS aangemeld, nu gebeurt dat al
enkele jaren via de app. Strengere regels
dus. Dat was vroeger wel anders, herinnert
Martin zich. “Soms had ik wel honderden
eieren thuis. Dan kwam iedereen bij ons
om eieren.” Maar nu dat meenemen niet
meer mag, gaat het ook niet beter met de
kievitstand, door predatie en afname van
geschikte biotoop gaat de achteruitgang
maar door.

op de Veenhoop achter de Kraanlannen
heb ik ook nog 150 hectare. Maar daar
zitten niet veel nestjes meer. Er zijn daar
ook veel vossen en steenmarters .” Martin
doet het werk allemaal vrijwillig en hij zou
er eigenlijk een lintje voor moeten krijgen.
“Ik vind het mooi om in het veld te zijn en
andere nazorgers te begeleiden. Helaas
is er teveel ongedierte. Nestbescherming
is dan ook nodig. Vroeger ruimden de
broodjagers het ongedierte op maar nu
zijn er alleen nog plezierjagers maar
die jagen op eenden en hazen.” En ook
door regel en wetgevingen is bijna al het
ongedierte beschermd.

Ontheffing
En dus heeft Martin de handschoen
opgenomen om de strijd aan te gaan met
de predatoren. Alle bekende nesten zijn nu
genummerd en van camera’s voorzien. Op
jacht naar marters en vossen. “Ze vreten
alles op. Geen redden meer aan.” Maar
door camera’s ziet Martin nu wel wie de
daders zijn en waar ze zitten. “Geregeld
moet ik er ook ’s nachts uit,” verhaalt
Martin. “Als de app afgaat betekent dat dat
er een dier in de val is gelopen. Niet altijd
is het een marter. Soms zit er ‘bijvangsten’
in zoals de das,
egels, kraaien of
boommarters. Je
gaat er soms ook
op liggen. Je hoort
dan een piep en dan
veer je overeind.”
Meteen is er dan
even contact met
Koop en dan gaan
de twee eropaf. Vaak
speelt het kat-enmuis-spel zich op
het erf van huizen
en boerderijen. Er
Voor dit prachtige tafereeltje zet Martin zich manmachtig in.
is
ontheffing om
(foto Martin Slager)

Nazorggebied
Gelukkig is Martin er. Nu de lente is
aangebroken brengt hij 4 tot 5 avonden
in de week door in het veld. Hij is er dan
ook bekend. Boeren kennen hem en daar
waar de politie vroeger nog vier of vijf
keer per jaar in het land langs kwam te
controleren, kennen ze Martins donkere
haardos inmiddels ook allemaal feilloos.
Zijn nazorggebied liegt er overigens niet
om. Van de Jansenstichting tot de zandput
strekt zijn rayon. “Iets van 150 hectare en

De Nijs Beetster 16-9
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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

de marters te vangen voor het gebied
Jansenstichting van Beetsterweg/ Domela
Nieuwenhuisweg- nieuwe vaart –Legewei
en het Polderhoofdkanaal. “Maar aan de
rand van Nij Beets vangen we de meeste
marters,” aldus Martin. Hoewel ze ook
verzoekjes krijgen van dorpsgenoten
om een einde te maken aan de huiselijke
steenmarterplaag beperken Martin en
Koop zich puur tot het ontheffingsgebied.
Piekjes
Soms lijkt het ook wel dweilen met de
kraan open, die nestbescherming. De
jacht op marters wierp zijn vruchten af.
Er kwamen weer veilig 30 kievitsnesten
uit. Maar ineens liep dat aantal weer
terug. “Vier weken geleden was er een
vos gesignaleerd op camera, die de
nesten leegroofde. Achter de zandput, is
er zaterdag een drijfjacht bij de zandput

we nog vijf jongen gevonden. Ook die zijn
gesneuveld. Het is dan niet anders. De
moeder haalde alles leeg voor haar jongen.
Dus die moesten ook dood.” Gelukkig weet
Martin goed waarvoor hij het doet. “Ik
krijg enorm veel voldoening als de nestjes
veilig uitkomen. En als ik dan die piekjes in
het veld zie rennen….”
Tot begin juli loopt het nazorgseizoen.
Zolang moet Martin dus nog even scherp
blijven. En daarna? “Ga ik even bijkomen,”
schaterlacht hij. Dan zijn er weer
tuinwerkzaamheden of wordt er geklust
aan het huis van Pieter Vries. Nee, vervelen
komt niet in Martins woordenboek voor.
Als het interview erop zit werpt hij vlug
een blik op z’n horloge. Nog even op de
foto dan. “Kan ik daarna mooi nog even
het land in.”

Op heterdaad betrapt. De vos vreet het hele nest leeg. (foto Martin Slager)

georganiseerd, waarbij er 2 vossen zijn
geschoten” begint Martin. “De laatste
twee weken ging het weer snel. Waren er
ineens 35 nesten leeggehaald. Er zat nog
een vos op een eiland bij de zandput. Onze
honden stuitten op een moedervos. Die
hebben we geschoten. En later hebben
De Nijs Beetster 16-9
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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
52Nijs Beetster 16-9

Nieuwe bestuursleden in de startblokken

“Mensen zijn niet in de turf blijven hangen”
door Hester Dijkstra

Ze hebben al een poosje meegelopen, maar nu zijn ze officieel de nieuwe bestuursleden van
It Damshûs. Ubbo Elzinga is voorzitter, Henrie Dalstra let op de euro's. Ze nemen de stoelen
in van respectievelijk René van den Hoven en Jan Frieswijk en treffen 'een soliede organisatie' aan.
Turf
De organisatie
Ubbo Elzinga
mag dan solide
(63) woont al
zijn, de perienkele deode waarin
cennia in Nij
beide mannen
Beets en kent
hun functie
het dorp op
aanvaarden
z'n duimpje.
is – ook voor
Hij werkte in
It Damshûs –
het ondereen onzekere.
wijs, deed dat
Het laagveenonder meer op
openluchtmuCuraçao, maar
seum draait op
de laatste
vrijwilligers en
Ubbo Elzinga: ‘De organisatie is weer stevig.’ (foto Wobbe de Vries)
periode als
op bezoekers en
directeur van de Brede Scholen in Drachten
beide groepen zijn het voorbije jaar mini(De Wiken en De Drait). Nu gebruikt hij zijn
maal aanwezig geweest. Gelukkig waren
er de ‘stabiele factoren’ zoals de onmisbare ervaring nog om collega's zo nu en dan van
dienst te zijn. Henrie Dalstra (57) woont in
onderhoudsgroep, die op hun post bleHeerenveen. Via een oom die zich verdiepven om de nodige klussen te klaren. 'Mar
te in de familiestamboom, kwam Henrie
fierwei it measte hat stillein', vertelt Ubbo
erachter dat z'n ongeletterde voorouders
Elzinga, 'eins moatte wy nei corona in nije
in de turf gewerkt hebben. 'Sa'n skiednis
start meitsje'.
set jo mei de fuotten op'e grûn en makDe nieuwe bestuursleden hebben de afket jo bewust fan de foarrjochten fan ús
gelopen periode benut om zich grondig te
tiid. Myn foarâlden moesten it dwaan mei
oriënteren op de gang van zaken rond het
heechút in pear jier legere skoalle, ik mocht
museum. Voorzitter René van den Hoven
nei de universiteit'. Henrie volgde daar in
heeft in april afscheid genomen, maar
twee richtingen een opleiding: economie
voormalig penningmeester Jan Frieswijk
en rechten.
blijft nog aan als bestuurslid om Henrie
Dalstra verder in te werken. 'Wy ha ôfpraat
om in jier lang tegearre op te arbeidzjen en Verleden en toekomst
Het leven in de turf is dus niet stil blijven
dat liket my in goede saak', zegt Henrie.
staan. 'De minsken binne net yn'e turf
hingjen bleaun', concludeert Dalstra. Hij
De Nijs Beetster 16-9
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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

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

Zijn er ergernissen of irritaties
tussen u en uw buren?

Buurtbemiddeling
Opsterland
voor

veilig

opsterland

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

Binnenkort weer verkrijgbaar

verse asperges

Voor het nieuwe drie gangen keuze menu:
zie onze website..
Makkelijk te bestellen via https://afhaal.piershiem.nl
Lit it jo smeitsje!

sc la
aa
scala
sc la

• Gratis • Stap voor stap • Vertrouwelijk

scala
ala
sc
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Stichting Scala, Buurtbemiddeling
t 06 - 54 35 08 55 / 0516 - 56 72 20
e buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl
stichtingscala
www.scala-welzijn.nl

Brugt en Ineke Jonker
Domela Nieuwenhuisweg 114 Nij Beets
T: 0512 461900 - info@piershiem.nl - www.piershiem.nl
De Nijs Beetster 16-9

dat moat ek sa bliuwe', zegt Elzinga tertrekt de lijn door naar het openluchtmuseum. Het gaat niet alleen om het bewaren wijl hij nog eens benadrukt hoezeer de
vrijwilligers van onschatbare waarde zijn.
van het oude, maar ook om aandacht te
‘Wij moeten niet met professionals wilschenken aan de toekomstige ontwikkelen werken, dan is het museum niet meer
ling. 'De skiednis stiet net stil, dus ek wy
van het dorp’. Toch schemert er zorg door
moatte yn beweging bliuwe'. Elzinga valt
in zijn enthousiaste woorden, want: komt
hem bij. Immers de afgegraven veengeiedereen na de coronaperiode wel terug
bieden hebben al de transitie naar andere
als gastvrouw/-heer, schipper, hulp bij
energiebronnen meegemaakt en nu staan
activiteiten of voor andere bezigheden? De
we opnieuw op de drempel van een kanteling naar andere vormen van energie. Daar meesten van hen zijn immers wel jeugdig,
maar niet jong...... ‘Fuortdaliks as it wer
komt nog bij dat de veenweidegebieden
mei moatte wy fansels wer iepen’, zegt de
indringend onderwerp van gesprek zijn.
nieuwe voorzitter. Hij heeft er vertrouwen
'Interessante exercities die vragen om
in, want ‘de organisaasje is stevich en de
beweging omdat ze van invloed kunnen
akkomodaasje is ynoarder. Mei inoar hâlde
zijn op het openluchtmuseum'. Beide
wy It Damshûs yn stân. Mar eins moatte
bestuursleden zien samenwerking met
wy as doarp ús
collega-musea
sels wer wat
en educatie
útfine as it
als belangrijke
om ‘mienskip’
doelen voor de
giet’. Daarom
komende pemoet er ook
riode. Binnen
ruimte gebohet bestuur
den worden
leven hiervoor
aan goede
goede ideeën
ideeën uit het
die het verdorp, vindt
dienen nader
Ubbo. Hij veruitgewerkt
wijst daarbij
te worden. It
naar PerspecDamshûs, het
tief2021, dat
Sudergemaal,
Henrie Dalstra: De mensen zijn hier niet in het turf blijven hangen. een platform
het aanvul(foto Wobbe de Vries)
wil zijn om
lende pakket
vraag en aanbod in Nij Beets bij elkaar te
van interessante lezingen en exposities,
dat alles maakt dat de ontwikkeling tussen brengen.
verleden en heden op een boeiende manier
Ubbo Elzinga en Henrie Dalstra staan – sainzichtelijk gemaakt kan worden.
men met de overige bestuursleden – klaar
voor een herstart van It Damshûs na de
Nieuwe start
De nieuwe bestuursleden hebben duidelijk onzekere en ontregelende corona-periode.
Een fris begin om 'beweging' in gang te
kunnen merken hoezeer de inwoners van
zetten. (www.damshus.nl)
Nij Beets gezamenlijk It Damshûs in stand
houden. 'It museum libbet yn it doarp en
De Nijs Beetster 16-9
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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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Froukje Nijsingh-Riedstra is 100 jaar
Door Bart Ledegang

Froukje Nijsingh-Riedstra van de Ripen is op 13 mei, op Hemelvaartsdag 100 jaar geworden,
de oudste inwoner van Nij Beets. Ze heeft wat hulp bij het huishoudelijk werk en bij het
douchen, maar eigenlijk redt ze zich nog prima. ‘As jo moatte kinne jo in hiele protte’, zei ze
twee jaar geleden, toen we haar voor de NijsBeetster opzochten. ‘Sa lang as it kin bliuw ik
noch op’e pleats’. En inderdaad, haar 100ste verjaardag heeft ze op de boerderij gevierd.

Rick van Houten: “ Beetsters eerste optie tot koop.”
(foto Bart Ledegang)
Vooruit, nog maar eens poseren voor het imposante vlaggendoek. (foto Bart Ledegang)

Op klompen en met steun van de rollator
haalt de oudste inwoner van Nij Beets ’s
morgens nog regelmatig de post uit de
bus. Lang vond ze het lastig, het lopen met
rollator, maar inmiddels en een enkele
valpartij later is ze eraan gewend. Haar
gehoor is niet meer wat het was, maar
Froukje is belangstellend en ‘fleurich’. Zo
kent Nij Beets haar ook.
Als deze NijsBeetster bij u op de mat valt
is het feest van Froukjes verjaardag al
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achter de rug. Een groot feest zat er ook
dit keer niet in. Ondanks de vaccinaties die
frou Nijsingh inmiddels gehad heeft, haar
verjaardag moest ze bescheiden en met
afstand vieren. Daarom was er door de
zorgboerderij een vrolijke facebook-actie
op touw gezet voor minimaal 100 felicitatiekaarten! Gebundeld met een postelastiek kwamen de vele felicitaties binnen.
Op het moment dat de NijsBeetster aan
het begin van de middag een kaart kwam
brengen, bleek het al de 131e te zijn!
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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)

afscheid
afscheid
nemen,
nemen,
iemand nog
iemand nog
één keer
één keer
in woorden
in woorden
zichtbaar
zichtbaar
maken...
maken...

Tine de Kleine

toespraakverzorging en begeleiding bij afscheid
toespraakverzorging en begeleiding bij afscheid

Een persoonlijk afscheid,
Een persoonlijk afscheid,
een blijvende herinnering.
een blijvende herinnering.

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

www.tinedekleine.nl

Leaver yn it Frysk? Dat kin Krektlikegoed !

T: 0512-820996

E: info@bouwdiensten.nl
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Vorig jaar had de buurt er al
voor gekozen om haar, voor
haar 99ste verjaardag, flink in
het zonnetje te zetten. Door
de buurtgenoten werd ze toen
tot ‘Keninginne fan de Ripen’
uitgeroepen en werd haar
een oorkonde overhandigd
waarmee ze werd geroemd
om ‘haar verbindende kracht
en haar stralende voorkomen’.
Zoiets doe je natuurlijk maar
een keer, ook al gelden die
mooie woorden nog steeds.
Bovendien: nu ze 100 jaar
Alle bewoners van de Ripen kwamen de jarige eeuweling toezingen in
werd lag er een echte Konink- haar voortuin. (Foto Wobbe de Vries)
lijke gelukwens in de bus! Trots
Froukje levensgroot op afgebeeld stond.
en blij toonde frou Nijsingh de bijzondere
De vrolijke 100-jarige werd vervolgens van
brief. Ook de burgemeester heeft haar
harte toegezongen. En bij de overburen, op
komst al aangekondigd.
zorgboerderij De Ripen was er buiten op de
terrassen voor iedereen voldoende ruimte,
Dit keer koos de buurt ervoor om Froukjes
en koffie met gebak om van de bijzondere
bijzondere verjaardag in plantjes weer te
dag een mooie herinnering te maken.
geven op het grasveld voor de boerderij:
het cijfer 100 in éénjarige plantjes. En
Zo lang het kan blijft Froukje Nijsingh
natuurlijk wapperden de vlaggen overal
graag op de Ripen: ‘As it net mear kin hâldt
en zorgde haar familie voor een groot
it op!.
spandoek en een vlag waar mem/beppe

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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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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/ krigelnijbeets
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Beetsters in coronatijd
We ‘dealen’ inmiddels al een jaar met corona. Zo goed en zo kwaad als dat gaat. Vorige
maand deden Peter en Gonneke Stadt uit de doeken hoe hun huisartsenpraktijk ruim een
jaar geleden compleet op de kop werd gezet door corona. Deze keer komt Sandra Zagt aan
het woord. Als zelfstandige met een praktijk aan huis kwam corona ook voor haar hard
aan. Maar veerkracht is een belangrijke deugd voor een ondernemer. Dat toont ook Sandra
maar weer.
“Maart 2020.
Covid-19 is ook in
ons land. Onzekere tijd voor
iedereen. Alle
contactberoepen
moesten de deuren sluiten dus
ook mijn praktijk
Bellez aan de
Kanaelwei-noard.
O neeeeee. En
hoe lang gaat dit
duren? vraag ik
me meteen af.
Net zoals velen
van ons hadden
foto Bellez
we geen idee wat
er allemaal stond te gebeuren. Als lid van
de ANBOS (bond voor de schoonheidsspecialisten) werd ik van alles op de hoogte
gehouden. Wij schoonheidsspecialisten
werken altijd al met een strikt hygiëneprotocol. Hier zijn een paar dingen bij gekomen. Door het één en ander aan te passen zoals desinfectiezuil bij de voordeur,
mondkapjesverzoek en bron- en contact
onderzoekformulieren voor elke klant die
in de salon komt.
Werken met een mondkapje deed ik altijd
al. Dit heb ik van de opleiding al meegekregen. Dat elke klant schone handdoeken
krijgt en dat alles wordt schoongemaakt
deden wij ook al. Dus voor mij verandert er
niet zo heel veel. Plotseling komt dan het
verlossende woord: we mogen weer open!
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Maar veel mensen
zijn nog bang, en
wachten toch nog
even af wat er allemaal gaat gebeuren. Dat snap ik en
daar heb ik ook alle
begrip voor. Het is
rustig in de salon.
We zijn inmiddels
een paar maanden
verder en iedereen
is er weer. Gelukkig
in goede gezondheid. Corona is
vanzelfsprekend
het gespreksonderwerp van de dag.
Op het moment dat ik dit schrijf maken we
ook niks anders mee momenteel omdat
alles dicht is. Ik merk dat dit nogal wat
teweegbrengt bij de klanten. Des te meer
genieten ze in de salon van de behandeling. Dat geeft mij dan ook extra veel
voldoening. Na zo’n lange spannende tijd
verdient iedereen weer even zo’n ontspanningsmoment. Omdat dit het enige uitje
is voor veel mensen en ik een kleine salon
heb waar ik de tijd neem voor iedereen,
komen er ook nieuwe klanten.
Dan naderen we het einde van het jaar
2020. Iedereen kijkt uit naar de kerst wat
altijd een hele drukke periode van het jaar
is. En ontzettend gezellig. Krijgen we op
maandag 14 december te horen dat we
weer dicht moeten. Per direct! Dit was zo
19

onwerkelijk omdat je vol energie zit voor de
kerst. Het was van vol gas naar stil staan.
Hier moest ik wel even een paar dagen van
bij komen. En hoe lang gaat het deze keer
duren? In deze lockdown heb ik niet stil
gezeten. De branche van zelfstandigen met
een praktijk aan huis wordt van overheidswege financieel niet gesteund of gecompenseerd. Elf weken later mogen de deuren
wederom open. Meteen staat de telefoon

roodgloeiend. Tot ’s avonds laat probeer
ik iedereen te bereiken die nog ingepland
stond in december. Deze keer is het anders
dan na de 1e lockdown merk ik. Waar toen
iedereen nog afwachtend was, was dat nu
niet het geval. En wat ben ik blij om iedereen weer te zien! Ik hoop van harte dat we
nu ook definitief open kunnen blijven.”

Andere tijden in Nij Beets (1895-1920). DEEL 23
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.
Keuring van de veengrond.
Meestal in het voorjaar trokken de veenbazen door het uitgestrekte veld gewapend
met een schop en een lange “klynboor” op
zoek naar nieuwe turfwinningsgebieden.
Hier en daar werd een steek bonkaarde
(bovenste laag) verwijderd. Vervolgens
werd de boor (zie foto) tot op de onderliggende zandlaag in de natte en slappe
veengrond gestoken. De boor werd dan

De klynboor

een halve slag omgedraaid en weer vol
met “klyn” omhoog getrokken. Zo werd de
dikte van de verschillende veenlagen en
de kwaliteit van de veengrond bepaald. In
sommige stukken land was de veengrond
soms vermengd met klei (door overstroming van het Ald Djip/Middelzee) of leem
20

(uit de ijstijd). Door een zgn. zandhoogte
viel de dikte van de klynlaag soms ook wel
eens tegen. Als een stuk veenland onder
de hamer kwam (werd verkocht), werd met
deze omstandigheden rekening gehouden.
Een stuk veenland in de Ripen in de omgeving van de turfmakerswoning van Gauke
Mast aan het Ald Djip werd vervolgens in
vier delen verkocht aan vier kleine zelfstandige veenbazen, die de turf ook zelf wegbrachten naar de buurtdorpen. Gauke, de
schrijver van dit dagboek, is wel eens mee
geweest in een turfbok naar b.v. Oudega
(Sm.). Over de ene punt van de turfbok
werd een zgn houten dak gespijkerd, waaronder zij ’s nachts sliepen. De turf werd
dan door de veenbaas gelost en met een
handkar thuis bij de klant bezorgd.
Mollenvellen
Bij de familie Mast hadden ze ook altijd
een hondje voor het vangen van mollen. Als we in het vroege voorjaar of in de
herfst door weersomstandigheden (regen)
niet in de turf konden werken, gingen we
met haar het open veld in. We waren maar
De Nijs Beetster 16-9

amateurs, maar verdienden wel eens een
rijksdaalder per dag met het vangen van
mollen. De bijverdiensten waren dan zelfs
groter dan bij het werken in de turf. Tijdens een vorstperiode in de winter werden
er geen mollen gevangen, want zij kwamen niet aan de oppervlakte. Ook vingen
wij wel wezels. Dat was echt de moeite
waard, want zij betaalden in Beetsterzwaag alleen al voor een linker achterpoot
30 cent. Voor de huid van een witte wezel
(schutkleur in de winter) betaalden ze
zelfs wel een gulden. Onze mollenvanger
(hondje) had ook een handicap, want zij
had watervrees. Een mol springt tijdens
zijn vlucht nooit in het water, maar een
wezel zwemt zo maar door de sloot. Als een
wezel midden in het land wordt uitgegraven, dan is hij kansloos. Bij een nest in de
slootkant slaat een wezel al zwemmend
door de sloot op de vlucht. Zodra de wezel
op het land tevoorschijn kwam, had ons
hondje het slachtoffer al te pakken.

Het hondje was wel voorzichtig met zijn
prooi, want ze hebben nooit een beschadiging aan de huid van het slachtoffer kunnen vinden. Veld- en spitsmuizen werden
met huid en haar verslonden. Het mollenvelletje of de huid van de wezel werd op
een plankje (zie foto) gespannen en dicht
bij de kachel in de woonkamer gedroogd.
Klaar voor de bonthandel!

Het droogplankje

Gezien in Nij Beets

Het AEPOS-kantoor is verkocht. Wellicht binnenkort meer over de nieuwe eigenaren. Maar voor dit alles
deden veel Beetsters nog hun geldzaken in het pand dat toen Rabobankfiliaal was.
De Nijs Beetster 16-9
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Advertorial

Voedselbank Opsterland is een vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met het bestrijden van gevolgen van armoede door het inzamelen van kosteloos ter beschikking
gestelde levensmiddelen en het uitdelen daarvan.
Vrijwilligers gezocht voor:
• Inname van goederen en magazijnbeheer. U neemt de goederen aan, die worden 		
aangeleverd. De goederen moeten worden geregistreerd en er moeten controlemetingen (temperatuur) worden gedaan in verband met de voedselveiligheid. 		
Daarna zorgt u er voor dat deze worden opgeslagen in de koel-vriescel of het 		
magazijn. Bevoorrading is op dinsdagmorgen en donderdagmiddag.
• op afroep beschikbaar voor activiteiten op projectbasis, zoals bijvoorbeeld
winkelacties. Enkele keren per jaar zijn er winkelacties om houdbare producten in 		
te zamelen die nodig zijn voor de samenstelling van voedselpakketten. Vrijwilligers van
de Voedselbank staan dan bij de betreffende winkels b.v. flyers uit te delen en/of
etenswaren aan te nemen.
Geef u dus op als u ons wel eens wilt helpen, zodat wij een paar keer per jaar een 		
beroep u kunnen doen.
• We zijn op zoek naar enthousiaste mensen, die zelfstandig en in groepsverband kunnen
werken en die zich in willen zetten voor onze klanten. Er worden momenteel voor 5060 huishoudens pakketten klaargemaakt voor klanten verspreid over de hele gemeente.
Inlichtingen:
•
Nadere informatie over de Voedselbank is te vinden op onze website
		
www.voedselbankopsterland.nl.
		
Over deze advertentie kunt bellen met 06 38890118; u mag ook mailen naar
		
intern@voedselbankopsterland.nl
•
Reacties inzenden naar VB Opsterland, Merkebuorren 39a, 9241GD Wijnjewoude
		
of per mail naar secretaris@voedselbankopsterland.nl
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Voedselbank Opsterland in Coronatijd
Bij Voedselbank Opsterland wordt de Coronatijd als “lastig” ervaren.
Bij de vrijwilligers is er al weer een hele tijd
terug één persoon positief getest. Ook is
een vrijwilliger gestopt vanwege het risico.
Er zijn natuurlijk veel directe en indirecte
contacten.
Door Voedselbank Nederland werden
onmiddellijk dringende adviezen uitgevaardigd over het gebruik van mondkapjes, ontsmettingsmiddelen, handschoenen,
hoe wij de voedselpakketten moeten verstrekken en over de noodzaak om de zaak
goed schoon te houden. De regels werden
in Gorredijk netjes opgevolgd.
Al in het begin van de mondkapjesplicht
kreeg de Voedselbank van de gemeente
mondkapjes voor onze cliënten. Dick Beumer van Stichting Rinsma Nepal Foundation te Gorredijk bood recent nog 500
mondkapjes aan, die vanwege de sluiting
van de modezaak niet konden worden
verkocht.
De steun die de Voedselbank de afgelopen maanden heeft ontvangen, zowel in
de vorm van goederen, als financieel, is
geweldig geweest. De lijst is te lang om op
te noemen, daarom een paar opvallende
zaken:
- de actie voor uitbreiding van de koel		 vriescel,
- de landelijke actie van radio 538
- een afhaal kerstmenu verzorgt door
		 Prins Heerlijck Beetsterzwaag, Thomas
		 kook in Beetsterzwaag en Het Witte
		 Huis te Olterterp.
- € 1000 van de Ontmoetingskerk in 		
		 Ureterp
- 100 voedselpakketten van de PLUS in
		 Beetsterzwaag
- Een vorstelijk bedrag van GH verzeke		 ringen in Gorredijk
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De Daltonschool in Frieschepalen moest
helaas de actie staken toen de school de
dag voor de actie dicht moest.
Ook de giftshop werd sinds de opening
goed bezocht. De Giftshop is webwinkel
van de Voedselbank, waar je kunt bestellen, betalen, maar niets thuiskrijgt; het
is een ludieke manier van schenken; dat
kan al met een heel klein bedrag (giftshop.
voedselbankopsterland.nl).
Ook in de afgelopen tijd heeft natuurlijk de
voedselveiligheid veel aandacht gekregen.
Vrijwilligers waren dan ook ingenomen
met het feit, dat ze opnieuw het Certificaat
Voedselveiligheid hebben gekregen.
Net als ieder ander hoopt iedereen bij
Voedselbank Opsterland, dat de problemen
rond de Corona snel achter de rug zijn.
De laatste maanden is het aantal klanten
toegenomen. Het aantal mensen dat van
de voedselbank gebruik maakt groeide de
afgelopen maanden met ruim 15% naar
165; triest is om te constateren dat daarbij
70 kinderen onder de 18 jaar zijn.
“Maar Corona of niet, wij blijven de
mensen, die dat nodig hebben, samen met
u, helpen”, zegt bestuurslid Henk Marinus.

NOOT VAN DE REDACTIE:
Op de website van de Voedselbank staat
vermeld dat Henk Marinus plotseling is
overleden op 7 mei.
Zijn betrokkenheid en meedenken op tal van
terreinen zal worden gemist.
(Bron: www.voedselbankopsterland.nl)
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Zakelijk:
Oplossingen in
Personeelsbeleid en Verandering
Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching
T: 0512 46 22 05 E: info@aepos.nl
I: www.aepos.nl

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

Administratiekantoor

M: 06 130 74 789

T: 0513 57 15 19
E: bvisseradmintermediair@hetnet.nl
www.visseradministratief.nl

Riperwei 56, 8406 AK TYNJE

Tramweg 19, 8456 HC De Knipe
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Perspectief 3

Je komt in de Dagwinkel bij Sjoerd. Kijkt naar links om de mensen bij de kassa te groeten,
maar loopt réchtdoor. Daar! Je loopt er zo tegenaan: een groot karton aan de muur. En
daar kun je zómaar iets bijschrijven. Jóuw idee voor Nij Beets óf jullie behoefte aan vrijwilligers. Of mailen natuurlijk: perspectief2021@outlook.com
Je hebt drie weken om je idee/wens in te
brengen en er kwam de afgelopen weken
ook al heel wat binnen; hier een kleine
bloemlezing:
• Er is behoefte aan een creatief clubje:
		 knutselen voor volwassenen.
• Bij ‘t Trefpunt een mooi dorpsplein		 tje/ontmoetingsplek maken.
• ‘Kookmaatje’: een idee om in kleine
		 groepjes met elkaar en voor elkaar te
		 koken.
•
		
		
		
		

Gezelschapsspelletjes spelen.
(Zou bij warm weer mooi op het nieu
we dorpspleintje kunnen) Mens Erger
je Niet, dammen en schaken.
Alle leeftijden door elkaar.

• Aanvulling gewenst van vrijwilligers
		 voor o.a. It Damshûs.
•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Tante Jansz kinderopvang en BSO is
verhuisd en wil op de nieuwe locatie
bij de scholen een ‘beleeftuin’ creëren met water, modder en een
‘blotevoetenpad’. Maar ook met een
bloementuin en moestuin. En ruimte
om hutten te bouwen. Ouderen,
maar ook jongeren kunnen meehelpen in de tuin, om van elkaar te leren
of gewoon even voor een gezellig
praatje en de basisscholen worden
uitgenodigd om schoolprojecten in
de tuin te doen. Mara Keuning is al
opgeleid tot ‘moestuincoach’! ‘Het
is een groot en mooi plan, wat niet
in één jaar klaar is’, zegt indienster
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Janny Dijkstra. ‘Maar wij als team van
Tante Jansz hebben er veel zin in. Wij
willen kinderen er bewust van
maken, wat er dichtbij hun leeft,
gebeurt, wat je er mee kan en waar
dat goed voor is’.

•
		
		
		
		
		

En, van meerdere kanten: er moet
weer ruimte gevonden worden waar
we samen muziek kunnen maken. En
zingen! Variërend van kerkmuziek-en-koor, tot oefenruimte en een
podium voor bandjes.

Nou, noem het maar niks!
En je hebt dus nóg drie weken om aan te
vullen!
O, ja, tot slot: vorige NijsBeetster geëindigd
met ‘een woest idee voor dag 1 ná corona’.
Tipje van de sluier? Zie het even voor je:
Een mooie zomeravond. Nij Beets is bijeen.
Jong en oud. Minder mobiele mensen zijn
van huis gehaald. Er is wat te eten en te
drinken. Er wordt wat gemusiceerd. Gepraat. En er is een vrijwilligersmarkt waar
vraag (van individuen, verenigingen en
stichtingen) en aanbod bij elkaar komen.
En je kunt spelletjes doen natuurlijk. Of
er naar kijken. Ongedwongen. Elkaar ontmoeten. Mienskip zijn. Omdat het weer
kán!
Nog steeds alleen maar een woest idee
hoor. Maar het moet ergens beginnen.
‘Niks’ kan het altijd nog worden.
Volgende maand verder.
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Nijs Beetster Nijs
Ruimere vaartijden op het Polderhoofdkanaal: bruggen en sluizen deze zomer
langer open.

(foto Bart Ledegang)

Op het moment dat u dit leest mogen de
boten weer door het kanaal varen. En er is
goed nieuws voor de waterliefhebbers: de
openingstijden van bruggen en sluizen in
het Polderhoofdkanaal zijn dit vaarseizoen
verruimd. Recreatievaart is deze zomer
mogelijk tot in de avonduren. De gemeenten Opsterland en Smallingerland komen
hiermee tegemoet aan verzoeken van
Plaatselijk Belang Nij Beets en Dorpsbelangen De Veenhoop. In voorgaande seizoenen was de doorgang van bruggen en
sluizen voor boten na half vijf ‘s middags
gesperd. In het komende vaarseizoen, van
15 mei tot en met 15 september, is het Polderhoofdkanaal open van ‘s ochtends 9.00
tot ‘s avonds 20.00 uur. Ook op zondagen.
Voor de inwoners van de dorpen langs het
kanaal en voor recreanten wordt het nu
gemakkelijker om langere routes te varen.
De aangepaste tijden sluiten ook aan op
26

de brugtijden in Grou en Akkrum. Schakel
Turfroute “We doen er alles aan om de
pleziervaart zo aantrekkelijk en gemakkelijk mogelijk te
maken,” motiveert wethouder
Rob Jonkman
van de gemeente
Opsterland. “Voor
onze inwoners en
voor recreanten
die via de Turfroute het Polderhoofdkanaal
kiezen.” Volgens
wethouder Felix
van Beek van de
gemeente Smallingerland vormt
De Veenhoop een
aantrekkelijke schakel tussen Nationaal
Park De Alde Feanen en Zuidoost-Friesland.
“Het dorp is een volwaardige entree naar
De Turfroute.”

Froskepôle-optocht
Vanuit de buurtvereniging was vanwege
de welbekende coronamaatregelen al een
lange tijd niks meer georganiseerd. Maar
dat met een beetje creatief denken toch
wel wat mogelijk was, bleek op Koningsdag. De jongste buurtbewoners mochten
met hulp van hun ouders hun fiets, step,
driewieler, skelter of ander rollend vervoersmiddel versieren in de welbekende
kleuren van onze nationale vlag en natuurlijk de kleur van ons koningshuis. Een
optocht door de Froskepôle-buurt (Esk,
Els, Bjirk e.o.) kon daarna niet ontbreken
en met de oudste kinderen is er nog een
optochtje door het dorp verzorgd. Dit alles
De Nijs Beetster 16-9

Het getoeter en gebel ontging niemand in het dorp... (foto Froskepôle)

onder muzikale begeleiding van een flinke
hoeveelheid roltoeters.
Voor alle buurtgenoten was er een koffiemoment met een oranje tompouce. Het
weer zat mooi mee waardoor er weer coronaproof contact gelegd kon worden tussen
alle buurtgenoten.
Een mooi samenzijn dat weer voor wat
meer verbinding heeft gezorgd.

slag te gaan met diverse
sportieve activiteiten. De
spelletjes bestonden uit
hockey, aardappelpoepen,
steltlopen, fietsen op een
éénwieler, schommelen,
stoepkrijten en springen
op het luchtkussen in een
vorm van een echt piratenschip. Deze laatste was
natuurlijk favoriet!
De nationale buitenlesdag
was op dinsdag 13 april.
Tijdens deze dag hebben
de kinderen in eigen groep
deelgenomen aan verschillende buitenactiviteiten

(foto de Jasker)

Nieuws van Obs De Jasker.
Ondanks het
thema Coronaproof hebben we
een leuke, mooie
en fijne Koningspelen gehad. Veel
van onze leerlingen kwamen
sportief en oranje
gekleed op school
om met de eigen
groep aan de

(foto de Jasker)

De Nijs Beetster 16-9

(o.a. rekenen, taal, natuur enz.). Tevens
hebben we met hulp van ouders, een
schoolmoestuin gerealiseerd. De kleuters
zijn op dit moment bezig met het opkweken van diverse groentes zoals radijs,
boontjes en komkommers. Uiteindelijk zullen deze in de moestuin worden gepland
en kunnen de kinderen van de bovenbouw
aan het einde van het seizoen er tijdens de
ateliers een lekkere maaltijd van maken.
Schijt je Rijk
Op 17 april 2021 was het dan zover. Schijt je
rijk kon beginnen. Met heel veel hulp van
Geeske Jildou Smilda en haar broer Joran
konden we live op YouTube de verrich27

Onze Mensen Onze Kracht

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

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

Dierenartsenpraktijk Beetsterzwaag is een moderne
praktijk voor:

•Gezelschapsdieren

(inclusief diervoeding & voedingsadvies)

•Melkveehouderij
“Ouder worden hoeft geen zorg te zijn”
Wonen

Zorghotel

Dagverzorging

Maaltijdvoorziening

(inclusief begeleiding, voedingsadvies)

•Paarden
(inclusief vruchtbaarheidsbegeleiding)

•Landbouwhuisdieren
Molenlaan 8a Beetsterzwaag
WAAR IEDER DIER TELT!

Wilt u meer weten?

Bezoek onze website op www.boarnsterhimstate.nl of bel op 0566-631294
Boarnsterhim State | Wjitteringswei 67 | 8495 JM | Aldeboarn
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tingen van koe Toosje (bijnaam Meesje)
bekijken. Om 15.15 uur stond Toosje met
Klaas v. Linde, om in toneeltermen te
blijven, klaar om op te komen. Dat moment
nam ze te baat om een mooie koeienvlaai
te deponeren. Schrik alom. Zou ze nu nog
wel een keer kunnen? De ‘kavelmeters’ namen nog even de spelregels door. Mocht ze
niet meer schijten, dan was om 16.30 uur
de positie van Meesjes rechtervoorpoot
bindend. Om klokslag 15.30 uur kwam ze in
het bestemde veld. Grazend heeft ze een
groot deel van het veld belopen. Tussentijds zijn er 4 prachtige levensmiddelenpakketten verloot. De gelukkige winnaars
hiervan zijn: Feikje Kort, Jantsje Koopmans,
Harry Bron en Wilma Altena. Ook werd er
een prachtige tas met levensmiddelen, gesponsord door Dagwinkel Nij Beets verloot.
De winnaar hiervan was Hammie Marinus.
Ondertussen graasde Toosje (of Meesje)
rustig door. Sietse de Boer van de SA!
was aanwezig in de “hoop” op het juiste
moment de cruciale foto te maken. Rond
16.15 uur zou hij vertrekken, hij had genoeg
foto’s en verwachtte niet dat Toosje weer
iets zou laten vallen. Maar gelukkig op dat
moment besloot ze zich te ontladen!!!

En ja hoor..... daar gaat ie. (foto Kliuwend Omheech)

Sietse kon op het “moment suprême” de
mooie foto maken.
Toen kwamen de kavelmeters in het land.
Na alles goed berekend te hebben, kwam
het verlossende woord! Familie Wouda
De Nijs Beetster 16-9

uit Drachten was de gelukkige winnaar
van €250. Wij feliciteren vanaf deze plek
nogmaals de winnaars en willen iedereen
die meegeholpen heeft deze actie mogelijk
te maken, heel erg bedanken. Zonder alle
kavelkopers, vrijwilligers, Familie van Linde
en koe Toosje was dit niet gelukt!!
Mochten jullie het nogmaals terug willen
zien, dan hierbij de link: http://m.youtube.
com/watch?v=4RSaChn8wuY.

Een dolgelukkige heer Wouda uit Drachten.
(foto Kliuwend Omheech)

Door corona hebben we deze activiteit
online moeten doen, maar we hopen in
oktober een avond met eenakters te kunnen organiseren. We hebben het nu dus
over toneel. Het ligt in de bedoeling om in
november weer te starten met het winterstuk. De uitvoeringen zijn in februari
en maart. Om alles te kunnen bemensen
hebben we spelers, maar ook bestuursleden nodig. De vraag is al vaker gesteld,
maar ondertussen zijn er ook weer nieuwe
inwoners in ons dorp gesetteld.
Mochten jullie zin hebben om ons team
te versterken, kunnen jullie mailen naar:
29

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

Mei 2021

Melodie:

•

Huidverbetering

•

Huidverzorging

•

Tanden bleken

•

PMU

•

TapParfum

Deinend op de golven
van de wind
verspreidt de windgong

Kanaelwei Noard 9 | Nij Beets | T 06-52 02 56 41 | www.bellez.nl

haar klanken:
Soms hard, soms zacht

Gezien in Nij Beets

met telkens weer
een andere melodie.
Zo gaat het ook met ons:
Wij deinen
mee op de golven
van het leven
en zo maakt een ieder van ons
zijn eigen melodie.

@ akke
Geert Kerst en Geesje Dam poseren voor wat toen
nog de draaibrug was. Het zal ongeveer 1935 geweest zijn, denkt plaatser van de foto Henk Dam op
de Facebookpagina ‘Historie van Nij Beets in foto en
film.’
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arjendijkstra@home.nl of bellen/appen
naar 06-57536302. Ook voor vragen zijn we
bereikbaar! We hopen elkaar weer snel te
kunnen zien bij onze toneelvoorstellingen!!!
Citaat: Met het leven is het als met een toneelstuk: het komt er niet op aan hoe lang
het is, doch hoe goed het gespeeld wordt.
Seneca.
Bestuur Kliuwend Omheech.

Nieuws van It Skûlhoal
Ruim een jaar geleden zaten we in een
periode met het annuleren van de activiteiten door het coronavirus. De teenoclub
had de eerste voorbereidingen getroffen
voor de paas knutselavond, Karin had
de Freerun toegezegd in april. Het was
wachten op enige versoepeling. Eind mei
werden voorbereidingen getroffen voor
buitenactiviteiten. De afsluiting van het
seizoen met een gezamenlijk uitje voor
binnen kon sowieso niet doorgaan. We wilden toch met de jeugd gezamenlijk kunnen afsluiten. In juni was de vossenjacht in
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Nij Beets met medewerking van de leiding
van de spelweek die allen als vos verspreid
door het dorp stonden opgesteld. Bij elke
vos was een letter te halen waar op het
einde zomercompetitie van de letters werd
ontcijferd. Met patat en frikandel van
eetcafé de Brêge werd het toch een leuke
afsluiting van het seizoen. Het nieuwe
seizoen werd in september gestart met een
freerun workshop door Rutger Lageveen.
Handgel en doekjes stonden nu ook op ons
boodschappenlijstje. Voor de oudere jeugd
en leiding was het nu gepaste afstand
houden.
In september was de soos vanaf klas 1 ook
weer open en elke week kwamen er weer
nieuwe gezichten bij. Er was behoefte
om elkaar te ontmoeten. Ook uit andere
dorpen kwamen jongeren in de leeftijd
van 12-13 jaar de soos bezoeken. De jongelui vonden dit heel bijzonder omdat er
in hun eigen dorp geen soos aanwezig is.
In oktober konden we met de leiding een
Halloween escaperoom organiseren in ‘t
Trefpunt. Dit was met 24 deelnemers zeer
geslaagd omdat we gebruik konden maken
van het gehele gebouw. Uiteindelijk werd
de professor gevonden. Een paar dagen
hierna was it Skûlhoal voor 14 dagen dicht
in verband met de coronabeperkingen.
Het traditionele lampionnen maken in’t
Trefpunt werd geannuleerd. Hiervoor konden de ouders en kinderen een lampion
knutselpakket afhalen bij It Skûlhoal. Hier
was veel animo voor.
Eind november mocht de soos weer open
en stond beneden in de hal de intekenlijst
en het ontsmettingsgerei klaar. De nieuwe
FIFA 21 was in trek. De soos werd door de
jeugd versierd in Sint en Piet-stijl en ook de
kerstboom werd opgetuigd. Voor de Sinten Kerstbingo was er een goede opkomst
en zat de sfeer met de zwarte pieten er
goed in.
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BOEREHIEM FIETSVERHUUR
GENIET
De omgeving van ’t Boerehiem is
de perfecte uitvalsbasis voor een
prach=ge ﬁetstocht. Ontdek de
mooie omgeving en ga op de ﬁets
op verkenning uit!

TARIEVEN
Per dag

€ 9,00

Per weekend

€ 15,00

Per midweek

€ 20,00

Per week

€ 30,00

Langer dan een week
Prijs in overleg

CONTACT
Boerehiem Nij Beets
Kanaalweisud 12
Tel: 0610305221
www.boerehiemnijbeets.nl
boerehiem@outlook.com
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Het soosuitje stond op 19 december gepland maar kon helaas door de lockdown
niet doorgaan. De activiteitenagenda staat
vol leuke binnen-activiteiten maar kunnen
niet uitgevoerd worden. Via Plaatselijk belang kregen we online activiteiten die wij
verstuurden naar de jeugd. Vanaf februari
organiseert Skulhoal, teenoclub, Plaatselijk
Belang, ouders in samenwerking met code
Hans (gemeente Opsterland) maandelijks
buitenactiviteiten bij It Damshûs. Lasergame en Freerun werden goed bezocht,
dansmix staat gepland op vrijdag 21 mei
om 19.30 uur. Bij de dagwinkel en de benzinepomp hangt nu regelmatig weer een
activiteitenflyer. Al met al zijn we blij weer
iets voor de jeugd te kunnen betekenen.
We hopen dat het weer normaal wordt,
een tijd van meer vrijheid en iedereen
weer in It Skûlhoal te kunnen ontmoeten.
Voor ideeën en vragen kunt u terecht bij
itskulhoal@gmail.com

plekken vrij, dus wil je een keer een les
meedoen om te kijken of tennis wat voor je
is, dan ben je van harte welkom. Wel graag
even per mail aanmelden: info@tennisnijbeets.nl.
Verder waren er helaas te weinig aanmeldingen vanuit de jeugd om een lesgroep
op te starten. Dit vinden we ontzettend
jammer… Vandaar dat we toch nog willen
proberen of we een paar kinderen enthousiast kunnen krijgen met een speciale
aanbieding: 6 lessen voor 30 euro en je
hoeft geen contributie te betalen. Hopelijk
kan er dan na de meivakantie (20 mei) toch
nog een lesgroep gestart worden voor de
jeugd! Aangezien deze NijsBeetster al later
uitkomt, is het ook mogelijk om bijvoorbeeld 27 mei nog aan te sluiten (op voorwaarde natuurlijk dat zich een lesgroepje
voor de jeugd gevormd heeft). Ook hierbij
geldt dat je altijd een proefles mee mag
doen.

Tennislessen
20 april zijn de tennislessen weer gestart
voor dit jaar. Met 3 groepen voor volwassenen zijn we heel tevreden. Door de aanmelding van 4 nieuwe leden konden we zelfs
een heuse beginnersgroep oprichten. Wij
hopen dat zij de slag snel te pakken zullen
krijgen en dat ze met veel plezier regelmatig naar de baan zullen komen! In de eerste
2 groepen zijn trouwens nog een paar

Het bestuur; Jozé, Chiel, Theo en Jelinda
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De Zonnebloem afd.
Boornbergum/Beetsterzwaag e.o.
Helaas kunnen we nog
steeds geen leuke activiteiten met de gasten van
de Zonnebloem ondernemen. Wel worden
ze verrast met af en toe een presentje.
Eind februari kregen de gasten een potje
met hyacinten. Met dank aan Super Flora
van de Drait in Drachten en een Zonnebloem puzzelboekje.
We hadden niet gedacht dat ook dit jaar
helaas de vrijheidsmaaltijd niet door kon
gaan, daarom kreeg men op de dag voor
Koningsdag een lekkere sûkerlatte met
oranje fondant van de bakkers van Verloop uit Beetsterzwaag. Met daarbij een
33

mooi vrijheidsgedicht dat we u niet willen
onthouden:
Vrijheidsgedicht
Vertel nog een keer de verhalen,
dan staan wij meer dan twee minuten stil
bij wat zich nooit meer mag herhalen
en wat geen mens ervaren wil.
Vertel ons alles over helden
van Roelfzema tot Hannie Schaft,
die door verzet een voorbeeld stelden
of voor hun moed werden gestraft.
Dan zullen wij nooit meer vergeten
wat vrijheid kost in oorlogstijd.
Niet dat wij alle feiten weten
maar kiezen voor verdraagzaamheid.
De kransen kunnen niet verbloemen
dat oorlogen nog steeds bestaan.
We blijven nieuwe namen noemen
van hen die onrecht ondergaan.
Herdenken is een fakkel dragen,
het trekken van een lichtend spoor.
In vredesnaam blijven we vragen
“Geef aan elkaar de vrijheid door”
dichter onbekend

bij de kassa zit, dan blijft ons bad dicht tot
ons grote spijt. Hierbij willen we dus een
oproep doen aan jullie dorpsgenoten en
gebruikers van het zwembad om je aan
te melden als kassahulp. Het gaat voornamelijk om donderdagen, zaterdagen en
zondagen. Je kunt je opgeven via deblauwekamp@gmail.com

Crowdfundingsactie voor behoud van
bijzonder middeleeuws graslandperceel
Tussen Aldeboarn en Nij Beets blijken
unieke graslandpercelen te liggen. Niet
alleen is het reliëf van de oude loop van
het Koningsdiep heel markant in het landschap te zien, ook zijn in het land talrijke
huissteden te herkennen, sporen van oude
woonplaatsen.
Het bijzondere cultuurhistorische reliëf
en ecologisch waardevolle ‘oude grasland’
met al haar schatten dreigt nu verloren te
gaan. Reden voor Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | De Nije Boarn om via
een crowdfundingsactie het behoud van
dit bijzonder historisch relict te behouden.

Wat is het geval?
Het land waar het om gaat maakte deel uit
van een agrarisch bedrijf dat enkele jaren
geleden is gestopt. De oude eigenaar heeft
nooit iets aan “landverbetering” gedaan,
waardoor het historische reliëf behouden
is gebleven.
Een uniek verschijnsel: in Fryslân is vrijwel
al het land wel “over de kop” gegaan en
vlak geschoven. Eeuwenoude geschiedenis
is hier nog te lezen in het land.
Percelen die waarschijnlijk al sinds de midHallo dorpsgenoten,
deleeuwen ongewijzigd zijn gebleven. In
Wij hopen dit seizoen weer volop gebruik
het land is de oude loop van de Boarn nog
te kunnen maken van ons mooie zwemzichtbaar zoals die hier vóór de kanalisatie,
bad. Helaas is het vinden van vrijwilligers
aan het einde van de Middeleeuwen, heeft
voor bij de kassa heel erg moeilijk. Zoals
Welkom
op
de
site
van
zwembad
De
Blauwe
kamp!Het land ligt dan ook bezaaid met
gelopen.
het nu lijkt zijn er dagen dat er niemand
We blijven hopen dat we, als iedereen gevaccineerd is, snel weer leuke activiteiten
kunnen organiseren.

Het zwembad in Nij Beets wordt gerund door vrijwilligers,
voor
34 alle zwemliefhebbers van Nij Beets en verre omstreken.
Het seizoen van 2021 staat voor de deur en de voorbereidin-
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oude scherven.
Maar deze situatie dreigt te veranderen:
het land is verkocht en voor een flinke prijs
verpacht aan een naastliggende boer.
Die is van plan om in een van de percelen
mais te gaan verbouwen, maar daarvoor
moet het eerst worden vlak geschoven.
Het bijzondere cultuurhistorische reliëf
en ecologisch waardevolle ‘oude grasland’
zouden daarmee verloren gaan.
Pachter Hilbrand Bouma zou dat ook zelf
wel jammer vinden. Hij staat open voor
oplossingen. Probleem is dat die niet zo
snel gevonden zijn - de stichting is er druk
mee bezig - en dat het moment om mais in
te zaaien nadert.

erfgoed die we proberen te vinden binnen
het gebiedsproces Aldeboarn – de Deelen
(ontwikkelgebied binnen het provinciale
Veenweideprogramma waar onze stichting
in participeert) hebben wij een afspraak
met Bouma gemaakt: onze stichting staat
voor één jaar garant voor de helft van de
pachtprijs. Het gaat om € 2250. Voor dit
bedrag is Hilbrand bereid het beoogde perceel van 5 ha. dit jaar ongemoeid te laten
en het als grasland te gebruiken. Dat is ook
al niet makkelijk want door het vele reliëf
is het moeilijk met moderne machines te
bewerken.
Een jaar tijd geeft Hilbrand en onze stichting de tijd om een meer structurele oplossing te realiseren.

De stichting: “Vooruitlopend op een
structurele oplossing voor het behoud
van dit bijzondere cultuurhistorische

Onze stichting heeft wel wat geld en onze
bestuursleden zijn bereid zelf een duit in
het zakje te doen, maar het bedrag van

Op de kaart zijn de oude beekloop en de verschillende huisplaatsen van middeleeuwse boerderijen goed te
zien. De kaart is het resultaat van een eerste verkenning van onze ‘werkgroep Cultuurhistorie Aldeboarnde Deelen’. Verder onderzoek is nodig. Rechts (buiten beeld) ligt Nij Beets, links Aldeboarn
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Domela Nieuwenhuisweg 45
9245 VB Nij Beets
T: (0512) 46 12 11
www.pedicurehendrika.nl
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€ 2250 gaat ons boven de pet.
En we hebben nog een project dat we
graag financieel ondersteunen. Daarom
zoeken we via crowdfunding hulp om dit
geld bij elkaar te krijgen.”
Wilt u ook bijdragen aan behoud van dit
bijzondere erfgoed?
Dan kunt u een bijdrage, groot of klein,
storten op rekeningnummer NL86TRIO0254700314 t.n.v. Stichting Beekdallandschap Koningsdiep te Lippenhuizen.

De stichting heeft de ANBI status: giften
zijn in principe dus aftrekbaar van de
inkomstenbelasting!

Meer weten? Kijk dan op: www.beekdallandschapkoningsdiep.nl.

Gezien in Nij Beets

Zwembad De Blauwe Kamp is weer open. Met haar azuurblauwe baden, fijne glijbaan en
klautertoestellen. Heel wat beter dan hoe het vroeger was....
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In de Nij en voor de oorlog en tijdens d Hotze Jorritsma
den uit de jar ijn interesse, omdat mijn vader bezocht. Later
matie wekt maar in 1933-1934 de lagere school ugd en de onrecht(1920-1989) d de ellendige armoede uit zijn jevan veel kinderen
sprak hij overeling van ontwikkelingskansen s Wiggele en
vaardige verd . De verhuizingen van zijn ouderHotze (1920) en
zoals hij zelf itsma-de Haan met hun zonen ieuweschoot (1925Sjoukje Jorr nuit Akkrum (1919-1925) via Nas daar landarbeiIds (1923) vahen in 1933 in Beets. Wiggele w Hotze Jorritsma
1933) bracht hand van de herinneringen aan ei 1933 verhuisde
der. Aan de gende verhaaltje gemaakt: “In m(later Nij Beets),
heb ik het vol ritsma naar het veendorp Beets ag ging. Wighet gezin-Jore weer als boerenknecht aan de slde Friese carrousel
waar Wiggel 12 mei weer regelmatig mee in eiders zochten een
gele deed rond ders. Het gezin volgde. Die arbeigen aardappel- en
van landarbeimet iets meer loon of grond voor
andere baan n eigen koe of een beter huis. e mooiste tijd van
groenteteelt, eefde Hotze volgens eigen zeggen d zwom hij in de
In Beets belee amen met zijn leeftijdsgenotende wijde omgeving.
zijn jeugd. Tezer hun huis of trok hij rond in l had geleerd. De
Vaart tegenov r zijn schoolhoofd van wie hij vee advies om verder
Hij prees late ze kreeg van dit schoolhoofd hetat vol ambitie om
leergierige Hotpaste in zijn straatje, want hij zs een kans om de
te leren. Dat kelen. Hotze zag opleidingen al adviseerde Hotzes
zich te ontwik r zich te laten. Het schoolhoofdnt het geld ontbrak
armoede achte wensen te volgen. Tevergeefs, wa zes bijdrage hard
ouders om die s te vervullen. Zij hadden Hote kon de afwijzende
hen om die wenfinanciële gat te dichten. Hotz , maar in de dertinodig om hunijn ouders achteraf best begrijpen
reacties van z ilijk accepteren.’
ger jaren moe
iever
Jan Jorritsma, D
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NLdoet-dag op za. 29 mei bij Openluchtmuseum It Damshûs.
Tijdens de NLdoet-dag steken we die
zaterdag de handen bij It Damshûs
weer flink uit de mouwen. Want zoals ieder jaar moeten er weer heel veel
klusjes gebeuren zoals schoonmaken, opruimen, tuinonderhoud enz.
Tijdens NLdoet wordt er in heel Nederland
veel werk verzet. Wij, als Damshûs zijn
daar maar een klein onderdeel van, maar
we zijn altijd heel erg blij met alle hulp.
Net als voorgaande jaren belooft het ook
nu weer een hele mooie en gezellige dag te
worden.
We starten om 9.00 uur met koffie/thee,
tussen de middag gaan we gezamenlijk
lunchen en om uiterlijk 15.00 uur sluiten
we de dag af om daarna met een voldaan
gevoel huiswaarts te keren.
Als u een hele dag te lang vindt, kunt u
natuurlijk ook een dagdeel of enkele uren
komen helpen. Iedereen en alles is welkom!

Er hebben zich al weer een aantal enthousiaste mensen aangemeld, maar vele
handen maken licht werk, dus we kunnen
er natuurlijk altijd nog wel een paar helpende handen bij gebruiken.
Zo zorgen we er met elkaar voor dat It
Damshûs er schoon, netjes en opgeruimd
uitziet zodra het RIVM besluit dat de deuren op een veilige en verantwoorde manier
weer open mogen voor het publiek.
Als u ook wilt helpen, heel graag. U kunt
zich hiervoor opgeven bij Franke Kooijker
via frankekooijker@gmail.nl of tel. 0512
461221.
Via www.damshûs.nl kunt u de opening
en het programma van It Damshûs en het
Sudergemaal in de gaten houden.
Wij hopen u snel weer te mogen
begroeten!

Is het een Koolmees?
In mei leggen alle vogels een ei. Maar niet alle
nestkastjes van de jeugdnatuurwachters van de
Krûme Swynswei waren bewoond. Met Remco,
Netty en Nammele als begeleiders onderzochten Gijs-Jan, Fleur en Lotte hun meer dan 20
nestkasten. De spechten hadden bij een paar
nieuwe exemplaren voor vergroting van het
vlieggat gezorgd, maar dat mocht de pret niet
drukken. ‘Oh…. hij (of was het een zij?) zit er nog
op!’ ‘He, deze heeft maar liefst 11 eitjes! Maar
wat zijn die klein zeg’. Het enthousiasme van
de begeleiders is net zo groot als van de kinderen. Met de zoekkaart wordt bepaald welke
vogelsoort het is. Maar liefst 7 kasten waren
bewoond. Vooral de pimpelmees legt graag
haar eitjes in de nestkastjes aan de Krûme
Swynswei.
De Nijs Beetster 16-9
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Gezien in Nij Beets

Erg handig bouwen de zwanen in het voorjaar nou niet echt. Pal langs de Ripen broedt dit
zwanenpaar haar eieren uit. Wie te dichtbij komt krijgt een snauw toegebeten.
(foto Bart Ledegang)

Te koop:
Skeelers mei tabehearren €50
I3sje Wolthers
tel. 461111

Gezocht:

on
Kassa perso

Opgave via
l.com
amp@gmai
deblauwek

Tourist Informatie

vinden in het
kun je nog steeds
Halte Leppedijk.
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hokje van
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OPROEP

Wij organiseren voor de mensen van de Voedselbank Opsterland
een kledingbeurs op

zaterdag 29 mei a.s. in de RANK
’s Ochtends is de kledingbeurs bestemd voor de mensen van de voedselbank.
's Middags, van 12.30 - 14.30 uur is een ieder van Harte Welkom om kleding voor € 1,te kopen.
Ook welkom op:
maandag- en dinsdag (31 mei, 1 juni) 18.30-20.00 uur
			
woensdag 2 juni 13.00-15.00 uur
Wij zijn op zoek naar mooie en schone
kleding
jassen
schoenen
voor kinderen, mannen en vrouwen, zodat zij er ook netjes bij kunnen lopen.
In te leveren bij:
- Minke Rinzema, D. Nieuwenhuisweg 11, telefoon 06-36040526
- Elisabeth Mulder, De Els 7, telefoon 461304
Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen bij het sorteren van
de kleding. U kunt zich opgeven via de mail: sjoukegatske@gmail.com
Alvast hartelijk dank, Diaconie Doarpstsjerke Nij Beets

De Nijs Beetster 16-9
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Het laatste woord
Deepfake
Kortgeleden heeft een aantal leden van de
Tweede Kamer een vreemde ervaring gehad,
zij werden uitgenodigd voor een online
ontmoeting met de woordvoerder van de
Russische oppositieleider Navalny. Alleen de
betreffende persoon bleek niet aan de andere kant van de verbinding te zitten, maar er
was sprake van een deepfake. Een technisch
hoogstandje, waarbij het lijkt of je echt met
een echt persoon praat, maar het gaat om
een slim geprogrammeerde computeranimatie. Deze neppersoon kan dan zeggen
wat de bedenkers willen. Het is bij goed gelukte deepfakes heel moeilijk om ze van echt
te onderscheiden. De kamerleden gaven aan
dat er tijdens het gesprek wel enig wantrouwen was, maar hoe kom je er dan achter of
je met een echt persoon spreekt of met een
deepfake?
Ik las ergens dat het beste bewijs van echtheid is om een vraag te stellen, die niet te
voorzien is en verder gaat dan praten. Bijvoorbeeld of de ander zijn hand even door
het haar wil halen. Als dit daadwerkelijk
gebeurt is het geen nepbeeld, maar de echte
persoon.
Hand door het haar
Een hand door het haar als bewijs van echtheid. Een methode die al is toegepast ver
voor er sprake was van computers. Redelijk
aan het begin van de Bijbel is namelijk het
verhaal te vinden over de broers Esau en
Jakob. Esau is de oudste en heeft recht op de
zegen van zijn vader, die na de dood van zijn
vader de deur naar het leven wagenwijd
openzet. Jakob probeert deze zegen, op aanraden van zijn moeder, te krijgen. Nu vertelt
het verhaal dat Esau fors behaard is, maar
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Jakob juist heel glad.
Om zijn blinde vader
te misleiden bindt hij
daarom geitenvellen
om zijn armen. Bij de
stem twijfelt zijn vader, maar de behaarde armen leveren toch
een overtuigend bewijs van echtheid. Jakob
weet zo de zegen van zijn broer te stelen.
(nieuwe foto gemaakt door Jeroen Taalman)

Voordeel
Voor Jakob is het voordeel van deze zegen
echter niet groot. Na het bedrog dreigt Esau
zijn broer te doden en Jakob moet vluchten.
De zegen van zijn vader levert meer ellende
dan voordeel op.
Wat het voordeel is van de mensen achter de
Russische deepfake is ook niet geheel duidelijk. Het zou kunnen dat ze de woordvoerder
van Navalny woorden in de mond leggen,
die een gunstig beeld van Rusland schetsen.
Tegelijk zou het ook een tactiek kunnen zijn
om de gesprekspartners uitspraken te ontlokken, die duidelijk maken waar zij staan.
Het precieze voordeel is misschien onduidelijk, maar het klinkt wel eng en je kunt je
afvragen of dat op den duur goed gaat aflopen als zulke dingen gebeuren.
Misschien is het goed om dan te melden
dat het Bijbelse verhaal toch een gelukkige
afloop kent. Na meer dan twintig jaar komen Esau en Jakob elkaar weer tegen en die
ontmoeting loopt niet uit op een bloedbad,
maar op een verzoening. Jakob geeft zijn
fout uit het verleden toe en die eerlijkheid
opent de toekomst naar een vredig bestaan.

Ds. Jaap Vlasblom
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De ‘bemoeizuchtige’ notaris
Mevrouw Kremer had bĳ het maken van de afspraak al
gezegd dat haar neef mee zou komen, ondanks dat de
notaris aangaf graag alleen met mevrouw over haar
testament te willen spreken. Aan tafel legde mevrouw
Kremer haar familiesituatie uit. Ze was nooit getrouwd
geweest en had geen kinderen. Omdat ze wat
ouderdomsklachten kreeg en haar enige broer vorig jaar
was overleden, dacht ze ook na over haar testament. Met
alle vier kinderen van haar overleden broer had ze goed
contact.

Ze had ooit een testament laten opstellen, maar wilde dat
nu aanpassen. Haar neef werd de enige erfgenaam. Hĳ
hielp haar met veel zaken, waaronder de administratie.
De notaris vroeg nog naar de andere kinderen van haar
broer, maar volgens mevrouw Kremer hadden die al meer
dan genoeg. Haar neef kon het geld bovendien goed
gebruiken. De notaris waarschuwde dat dit tot wrĳving
binnen de familie kon leiden, maar mevrouw Kremer was
stellig. Ze vond de notaris maar bemoeizuchtig en lastig.

Volgens de Nederlandse wet mag iedereen een testament
maken zonder bemoeienis van anderen, de zogenaamde
testeervrĳheid. De notaris moet in een situatie als deze
adviseren en heel zorgvuldig nagaan of het echt is wat
iemand wil of dat de betreffende persoon onder druk is
gezet. Daarom wilde de notaris het testament ook onder
vier ogen bespreken. Door het stellen van de juiste vragen
komt ze er achter of anderen zich hebben bemoeid met het
testament.

Mevrouw Kremer wist wat ze deed, ook na een tweede
gesprek met de notaris bleef ze bĳ haar standpunt. De
andere neven en nichten zou ze wel compenseren met
schenkingen. De notaris kon in dit geval niet anders dan
het testament op te stellen naar de wens van mevrouw
Kremer.
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Folkertslân 68
9244 ED

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

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

08:30 tot 16:00 uur

Op afspraak:
Woensdag- en
donderdagavond
open.
Op afspraak in de
Bibliotheek aan het
Lĳteplein te Ureterp:
Maandagmiddag
van:
13:30 tot 14:30 uur.
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WWW.DONKEL-DONKEL.NL

posters
almanakken

flyers

drukwerk
stickers

dorpskranten

scripties

textiel

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