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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 9 december bij Tine
Omslagfoto: meester Willem met zijn vrouw Antje
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Verhuizen
Nu het land zijn ‘ik-ben-even-de-tel-kwijtste’ coronagolf voor de kiezen krijgt, zullen
wellicht nog meer mensen in de Randstad
zich achter de oren krabben of het toch niet
beter toeven is in het dunbevolkte noorden.
De trend dat jonge gezinnen uit de grote
steden trokken was al een tijdje gaande
maar door de coronacrisis is dit wel in een
stroomversnelling gekomen. Thuiswerken
kan immers overal. Makelaarsvereniging
NVM zag vorig jaar al in Gelderland, Drenthe en Friesland een lichte stijging van
het aantal mensen dat uit de Randstad de
grote trek naar het platteland maakte.
Men gaat dan op zoek naar, uiteraard,
grotere woningen met een extra werkkamer, een balkon of tuin. Financieel is het allemaal goed te doen met een stadswoning
als ruilobject.
In een enquête onder werkenden in het
westen heeft bijna de helft aangegeven
te willen verhuizen uit de hectiek van de
Randstad. Met name naar Friesland. Wij
zijn kennelijk een sterk merk, een mooie
provincie, een plezierig volk.
Het dorpsleven wordt ineens verheerlijkt.
Makelaar Tycho Reimers van Makelaardij
Friesland in Sneek vertelt in de Leeuwarder Courant dat hij dit beeld herkent. ‘Veel
mensen dromen van een tuin.
De stad wordt te druk, te hectisch, te onpersoonlijk. Toen daar in 2020 de coronacijfers
bij kwamen en uitwezen dat je beter in
Friesland kon zijn dan in de steden, begon
men zich meer en meer af te vragen: wordt
het niet tijd voor een vertrek?’

is aantrekkelijk. Via Lemmer of de Afsluitdijk ben je er zo vanuit de Randstad en het
is een hele mooie regio met het merengebied, de IJsselmeerkust, Gaasterland en een
vitale stad als Sneek. De nieuwe provinciebewoners vinden het een verademing. Over
deze grote trek naar het noorden werd ook
hoogleraar urbane economie van de Wageningen Universiteit Eveline van Leeuwen
aan de tand gevoeld. ‘Door corona worden
verschillen in de maatschappij ook groter.
Mensen die thuis kunnen werken hebben
de mogelijkheid en het geld om op zoek te
gaan naar een plek waar het prettig wonen
is.’
Inmiddels zijn er de afgelopen twee jaar
een handvol nieuwe dorpsgenoten uit andere delen van het land bijgekomen.
In de vorige Nijs Beetster kon u al
kennismaken met het enthousiaste
ondernemersechtpaar Bjoke Bergsma en
Fred-Anton Knoop uit Delft die het oude
Rabobank-kantoor prachtig gaat transformeren tot bedrijfspand annex woonhuis.
In deze editie treft u het gezin van Sem
Koopman en Jeroen van der Meulen aan.
Zij zijn de trotse bewoners van de voormalige woning van Franke en Siepie Kooyker
aan de Leppedyk. Ook bij hun verhuizing
naar de Beetster rust en ruimte speelde
corona een voorname rol. U leest het in het
prachtige verhaal van Hester Dijkstra.
Veel leesplezier gewenst!
Bart Ledegang

Nou dat werd het dus. De Friese bevolking
lijkt met de huidige 650.000 inwoners haar
maximale omvang wel zo’n beetje te hebben bereikt. Vooral de Friese zuidwesthoek
De Nijs Beetster 17-3
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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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Jubilerende Willem Jongsma wil dat kinderen goed in hun vel zitten:

‘Bern binne wol iepener wurden nei de learkrêften”
Door Sietske Dijkstra Postma.

Al veertig jaar is Willem Jongsma werkzaam in het Christelijk Onderwijs. Eerst als
leerkracht, later als directeur van KBS De Arke in ons dorp en nu ook als voorzitter van de
Stichting VCSO. Zijn doel? Zich inzetten om het christelijk onderwijs in stand te houden.
er was nog niet gedekt. Jongsma begon
vast thee te zetten. Op het moment dat hij
brood wilde pakken werd er gebeld. Bakker
Baarsma aan de telefoon. Hij had een
ontbijt voor meester.”
Maar”, vertelde
Jongsma, “hij stond
niet bij ons, maar bij
de buren op de stoep”.
Uiteindelijk kwam het
bij de Jongma’s terecht
Het echtpaar was door
en werd er heerlijk
een collega in een
ontbeten. Eenmaal
prachtige outfit uit
op school werd hij
Frieschepalen gehaald,
toegesproken door
maar opeens hield de
juf Trynke de Vries.
accu er mee op. Pieter
Meester Jongsma blijkt
Nauta, Jongsma’s
een man van planning
voorganger op De
te zijn. Alles staat op
Arke en nu zijn
papier, overal wordt
collega, werd in
aan gedacht, maar
allerijl ingeschakeld
Het echtpaar Jongsma werd feestelijk onthaald zijn eigen jubileum
en heeft zich die
door de leerkrachten en leerlingen
stond niet in de agenda.
dag opgeworpen als
(Foto: Sietske Dijkstra)
Gelukkig was er een
chauffeur.
ouder die wist wanneer
het
was
en
daarna
kon er in allerijl een
‘Meester Jongsma’ en zijn vrouw Antje
feest georganiseerd worden.
werden op school ontvangen door alle
Woensdagochtend 27 oktober staat er rond
9.30 uur een hele rij kinderen te wachten
op meester Willem en zijn vrouw Antje.
Het bleek dat de rij er al een tijdje stond.
Toen ik naar de reden
vroeg, bleek de mooie
oude auto waarmee
Jongsma en zijn vrouw
van huis werden
gehaald, kapot te zijn.

kinderen, personeel en belangstellenden.
Er stond op het podium een prachtige
stoel voor meester klaar. Halverwege het
festijn vertelt Jongsma dat de ochtend
een beetje anders begon dan normaal.
Hij kwam om half 7 uit bed, ging douchen
en kwam beneden voor een ontbijt. Maar
De Nijs Beetster 17-3

Meester kreeg van de kinderen een
prachtig boeket en een mooie slinger met
muziek voor het orgelspelen in de kerk
en op de piano in school. Ook een mooie
ambtsketen, fles champagne en een
gedicht en koekjes waren voor de jubilaris.
Meester genoot met volle teugen! Jantine
5

www.mulderbouwbedrijf.nlinfo@mulderbouwbedrijf.nl

Voor al uw agrarische werkzaamheden
grondwerk & kraanverhuur
OONBEDRIJF

AGEVEEN

Swynswei 32
9245 HG Nij Beets
www.loonbedrijflageveen.nl

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

De Fryske bakkery voor al uw
brood, koek, banket en koekjes.
Onze specialiteit: Friese
streekproducten zoals:
oranjekoek, duimpjes,
suikerbrood en kruidkoek.
Fryske bakkery
Westerbuorrren 4
Boornbergum
0512-381215.
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de Reus van de Raad van Toezicht sprak
hierna de jubilaris toe. “Meester Jongsma
is een man met humor, gericht op de ander
en bij hem staat communicatie voorop.
Hij draagt uit waar hij voor staat.” Jantine
sprak ook haar grote waardering uit voor
de persoon Jongsma. Margriet Weststeijn
sprak hem toe namens de schoolvereniging
van de Arke. Zij was de ouder die wist
van het jubileum. Jongsma kreeg van de
vereniging een dinerbon overhandigd.
Het samenzijn werd besloten met een
eigengemaakt lied.
Daarna gingen de kinderen naar hun
klassen en kregen ze taart. Wij konden nog
even napraten onder het genot van een
kopje koffie en gebak. Daarna ging de reis
door naar zijn eigen Frieschepalen waar
een lunch op het jubilerende echtpaar
wachtte. Als grote verrassing waren daar
ook zijn eigen kinderen en kleinkinderen
bij uitgenodigd. Het moge duidelijk zijn
dat de Jongsma’s kunnen terugkijken op
een hele bijzondere dag.
Jubileum

Veertig jaar in het onderwijs is geen
sinecure. Er is veel veranderd in al die
jaren. Als jongen is Willem opgegroeid op
een boerderij in Haule. Eerst was zijn vader
zetboer maar later begon hij voor zichzelf.
Samen met vijf broers en zussen kende
Willem een fijne jeugd. Op de christelijke
school raakte hij geïnspireerd door de
hoofdmeester om onderwijzer te worden.
Hij ging naar de Gereformeerde Pabo in
Groningen. In die tijd ging je 3 dagen naar
school en liep je 2 dagen stage. Er werd
je wel geleerd hoe je moest rekenen en
schrijven, maar niet hoe je het vak moest
geven. Didactiek ontbrak. Jongsma: “ik fyn
dat je einliks twa dagen nei skoalle moatte
en trije dagen stage rinne. Net tefolle
opdrachten krije mar meidraaie. Dêr learst
mear fan”. Gelukkig slaagde Willem en zo
werd hij onderwijzer. Willem en zijn vrouw
Antje, die in die tijd kraamverzorgster was,
kregen 4 kinderen waarvan twee ook in
het onderwijs zitten. Inmiddels hebben
ook 9 kleinkinderen de familie Jongsma
verrijkt.

Op verschillende scholen
was Willem werkzaam.
Veel methodes in rekenen
en schrijven meegemaakt.
Jongsma kwam later in Ureterp
voor de klas te staan. Zijn oude
school, waar hij nu de kinderen
van zijn vroegere klasgenoten
les ging geven. Nu is hij vanaf
2012 directeur van de Arke.
Twee jaar daarna kreeg hij
een bestuursfunctie bij VCSO
(Verenigde Christelijke Scholen
Opsterland). Vanuit deze
functie kwam de vraag om ook
de Rehoboth in Frieschepalen
De kinderen had een tjokvol programma ingestudeerd voor meester te leiden. Hij heeft het proces
Willem (Foto: Sietske Dijkstra)
begeleid waarin de vijf
De Nijs Beetster 17-3
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Administratie
Bedrijfsadvies
Boekhouding
Jaarrekening
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CijferMeester Tijnje
Binne Visser
Riperwei 56, 8406 AK Tijnje
M 06 130 74 789
T 0513 57 15 19
E b.visser@cijfermeester.nl
W cijfermeester.nl/tijnje
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aangesloten scholen in Opsterland op
bestuurlijk niveau fuseerden. Jongsma is
nu voorzitter van deze stichting. “Zijn deze
drie functies goed te combineren?’ vraag
ik Jongsma. “Der ha ik gjin al te grutte
problemen mei,” antwoordt hij. “Ik bin dit
al hiel lang wend en ik bin altiid foar beide
skoallen berikber”.
Welzijn kinderen
Wat bij meester Jongsma voorop staat is
het welzijn van de kinderen. Hij geeft zelf
geen les meer, maar is zeer betrokken bij
de kinderen en het personeel. Jongsma
wil dat kinderen zich veilig voelen, plezier
op school hebben, zichzelf kunnen zijn en
een persoonlijke ontwikkeling doormaken.
Er is op De Arke een anti-pestbeleid en
ze werken met de Kanjertraining. Dit

is om kinderen op sociaal-emotioneel
vlak te ondersteunen. Op mijn vraag of
de kinderen en ouders in die 40 jaar erg
veranderd zijn, antwoord Jongsma: “Einliks
binne de bern net safolle feroare. Se binne
wol iepener wurden nei de learkrêften.
Yn de relaasje mei de âlders is mear each
kommen foar dielde ferantwurdikens.
Eartiids hie de skuolle mear de regie en no
wurdt der mear oerlein”.
Familieman
Meester Willem kijkt terug op een mooie
periode met verschillende facetten in het
onderwijs. De komende jaren blijft hij zich
inzetten voor het Christelijk Onderwijs en
hoopt nog lang te kunnen genieten van
zijn gezin en kleinkinderen.

Nieuwe bewoners Leppedyk

‘Deze stap is een verrijking voor ons gezin’
Door Hester Dijkstra

Sem Koopman en Jeroen van der Meulen hadden nog nooit van Nij Beets gehoord, maar
wonen sinds 15 oktober met hun zoons Dylan en Jayden aan de Leppedyk. Op hun droomplek. Het afgelopen jaar was onverwacht intensief en heftig. ‘Maar nu zijn de puzzelstukjes
op hun plek gevallen’, zegt een opgeluchte Jeroen. ‘De juiste dingen werden ons gegund’,
weet Sem, ‘daar ben ik zo dankbaar voor!’
Op een donkere herfstavond breng ik een
bezoekje aan wat voorheen ‘Halte Leppedyk’ was en nu het thuis is van het gezin
Van der Meulen/Koopman. Sem (39) zet
snel de buitendeur wagenwijd open, want
‘we hebben weinig buitenverlichting’. In de
woonkamer maken ze nog gebruik van een
tuinset (de passende bank is onderweg),
maar de kachel brandt en Jeroen (44) zit
heerlijk met een van de twee grote, superzachte Maine Coon-katten op de bank.
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Lockdown
Eigenlijk was de reden waarom het hele
gezin van Heerhugowaard naar Nij Beets
verhuisde ‘best wel een verdrietige’, vertelt Sem. Ze waren wel op zoek naar een
landelijke, rustige woonplek, maar heel
dringend was het (nog) niet. Ze hadden
hun werk in de buurt en het ging goed
met hun zoons Dylan (11) en Jayden (8), die
weliswaar beiden als ‘hoogbegaafd’ getest
waren, maar tevens kampten met een au-
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Verkoop van:

Diervoeders, stro en hooi, gas en aardappelen

Openingstijden:

Di t/m Do van 17.00 tot 20.00 uur
Vrijdag van 13.00 tot 20.00 uur
Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

Prikkewei 57 | Nij Beets | 06 407 208 84

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

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

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
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daagse woningmarkt - ook nog op zo’n
tistische stoornis. In de loop van de Covidprachtige woonplek terecht gekomen zijn,
periode bleken echter de lockdown en de
andere beperkende maatregelen zo’n groot met veel natuur en weinig prikkels…… Dat
is meer dan we durfden hopen, geweldig!’
negatief effect te hebben op Dylan, dat hij
volledig vastliep. Hij miste de structuur
LATten
van het schoolgaan, kon niet uit de voeten
Kon het gezin rustig achterover leunen,
met online lessen en bleek extra gevoelig
toen de onderwijsplekken geregeld waren
voor de onveiligheid als gevolg van de
(Jayden
pandemie.
gaat
Zozeer
naar De
zelfs, dat in
Finne in
maart van
Beetsterdit jaar,
zwaag) en
samen met
de aan- en
de hulpverkopen
verlenende
van de
begeleiwoningen
ding, werd
achter de
besloten
rug wahem niet
ren? Nee,
langer te
in tegenbelasten
deel: Sem
met welke
en Jeroen
vorm van
hoefonderwijs
den nog
dan ook. De verhuizing heeft het gezinsleven nu al verrijkt... (Foto: Wobbe de Vries)
net niet
halverwege de Afsluitdijk naar elkaar te
Onderwijs en wonen
zwaaien, maar ze gingen wel ‘week op/
Wat volgde was een intensieve en comweek af’ met Dylan al vast naar de Leppeplexe zoektocht naar passend vervolgdyk omdat het schooljaar van De Zwaai op
onderwijs voor Dylan. Sem: ‘Al zouden
22 augustus begon. De weekenden brachwe ervoor moeten verhuizen….’Jeroen:
ten ze als gezin door in Heerhugowaard.
‘Van Hoorn tot Haarlem, van Alkmaar tot
Aan die onrustige LAT-periode kwam op 15
Lelystad en zelfs Soest, nergens konden
oktober een eind. Eerder dan verwacht kon
we terecht’. Via Heerenveen eindigde hun
het hele gezin kennismaken met de nieuwe
zoektocht uiteindelijk in Drachten, bij De
omgeving, met Fryslân en de Friezen. ‘Bêst
Zwaai. Sem: ‘Dolblij dat we zo’n fijne plek
genôch’, zegt Jeroen, ‘want LATten is niks
voor Dylan hadden! Maar we moesten
voor mij’. Samen kijken ze met gevoelens
nog wel een woning in de buurt zoeken,
van dankbaarheid terug op die eerste
natuurlijk.’ Verhuizen voor passend onperiode: ‘Franke en Siepie zijn zo lief voor
derwijs? Sem en Jeroen eenstemmig en
ons geweest, zo warm! Dat heeft de stap
overtuigend: ‘Een goede plek voor Dylan,
over de Afsluitdijk gemakkelijker gemaakt.
dat was voor ons het belangrijkste, geen
Bovendien: de eerste ‘stugge Fries’ moeten
twijfel mogelijk. Dat we nu - in de hedenDe Nijs Beetster 17-3
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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

BEETSTERZWAAG
Van Lyndenlaan 7 | Tel. 0512 - 38 39 08

BOORNBERGUM
Westerbuorren 1 | Tel. 0512 - 38 32 91

www.medifitweb.nl | info@medifitweb.nl
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

Kerstmenu bij Pier’s Hiem
beide kerstdagen vanaf 17.00 uur
Zie voor het vijfgangen keuzemenu
op de website.

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
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we nog ontmoeten! We voelen ons hier
welkom en willen graag ‘inburgeren’ door
mee te doen met het dorp’.
Inmiddels hebben ze al kennisgemaakt
met het frisse(!) water van De Blauwe
Kamp, met diverse buren en de lievelingsdieren van Dylan: de IJslandse paarden
van stal Fra Thrastar in Beetsterzwaag. De
vorige editie van onze Nijsbeetster zette
hun op het spoor van Daniëls’ keukenrenovatiebedrijf: de klus is al uitbesteed, want
de nieuwe Beetsters maken graag gebruik
van lokale kennis en kunde.
Genezende natuur
Sem Koopman heeft een verpleegkundige
achtergrond en werkte in Amsterdam en
Alkmaar op de afdeling Hartbewaking. ‘Ik
heb in de praktijk geleerd wat ongezonde
stress met lichaam en geest kan doen en
zocht mogelijkheden om daar - preventief
en als behandeling - mee aan de slag te
gaan’.
Ze volgde een opleiding en startte haar
eigen bedrijf ‘Innergy by Nature’. Al wandelend in de helende natuur begeleidt ze
mensen met een burn-out of stress-gerelateerde klachten op weg naar hun herstel.
Dat kan een-op-een zijn, maar ook het
begeleiden in teamverband of het faciliteren van workshops en hei-dagen behoort
tot de mogelijkheden, legt Sem uit. Voor
haar afspraken in Noord-Holland moet ze
voorlopig nog de Afsluitdijk oversteken,
maar ze hoopt spoedig volledig in Friesland
te kunnen werken. Wie er meer over wil
weten kan terecht op haar website www.
innergybynature.nl of info@innergybynature.nl.
Naast het werk in haar eigen bedrijf voert
Sem kwaliteitsbeoordelingen uit (audits
vanuit Qualicor Europe) bij een aantal ziekenhuizen in Nederland en België.
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Bewust
Jeroen van der Meulen is als informatiemanager werkzaam voor ziekenhuizen in
Alkmaar en Den Helder. Dat blijft hij ook
doen, want de collega’s zijn prettig en
de werksfeer aangenaam. ‘De zorg is een
bewuste keuze, ik kan daar een bijdrage
leveren’. Zijn functie richt zich met name
op de (vergrijzende) toekomst: hoe zorg je
ervoor dat de juiste zorg op de juiste plek
verleend wordt. In Friesland (regio Noord)
zijn de ziekenhuizen daar al wat langer
mee bezig, weet hij: ‘Daar kan ik mijn
voordeel mee doen!’ Momenteel werkt
hij zoveel mogelijk thuis; mettertijd, als
de coronamaatregelen minder stringent
worden, zal hij wat vaker de oversteek naar
Noord-Holland maken.
Verrijking
Passend onderwijs was voor het gezin van
Sem en Jeroen de drijfveer voor een aantal
weloverwogen, maar zeer ingrijpende
beslissingen. Ze waren nog nooit in dit deel
van Friesland geweest en alles wat Fries
was, leek mijlenver weg. Familie en vrienden moesten ze achterlaten en voor Sem’s
bedrijf was een nieuwe start nodig. Maar
de stappen werden gezet en ze pakten
verrassend goed uit, vinden ze. ‘Het voelt
nog wel een beetje onwerkelijk, alsof we
op vakantie zijn’. Na een bijzonder roerige
periode concluderen Sem en Jeroen inmiddels dat de gemaakte keuze hun leven
verrijkt heeft. ‘De puzzelstukjes vallen op
hun plaats’.
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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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Paul Aafjes en de kunst van metaalrecycling:

‘Iedereen die zijn schuur opruimt vindt wel 100 euro aan metalen’
Door Bart Ledegang

Een eerlijke en concurrerende prijs voor je metaal en desgewenst een boeiende uitleg over
de herkomst ervan. Dat biedt Paul Aafjes iedereen die oud ijzer of andere metalen bij zijn
bedrijf in Drachten komt brengen. Met Aafjes Metaalrecycling brengt Nij Beets wederom
een jonge ondernemer voort. “Mensen hoeven écht niet alleen met karren vol ijzer te
komen. Een volle kofferbak of zelfs een kilo is even prima. Ook met kleine beetjes helpen we
het milieu.”
De 35-jarige Paul Aafjes
heeft al sinds hij zich
kan herinneren een
passie voor edelmetalen. Al op jonge leeftijd
startte hij een eigen
bedrijf in auto-elektronica en bond een vaste
klantenkring aan zich.
Dat speelde zich af in
Apeldoorn waar zijn
wieg stond.
Het was echtgenote
Wieteke van Houten
Paul is duidelijk een ondernemer met een gouden missie
(Foto: Bart Ledegang)
die hem het mooie
weidse land rond Nij
per week overnachten in een hotel ver van
Beets toonde, daar waar zij was geboren
huis, minder tijd bij vrouw en kinderen en
en getogen. Paul was al gauw verkocht. Het
Wieteke die besloot om voorlopig te stoppen
jonge gezinnetje besloot te verhuizen naar
met werken in het Martini Ziekenhuis om er
Nij Beets.
zo volledig voor de kinderen te kunnen zijn.
“Gelukkig slaagde mijn opdracht,” vertelt
“Toen we hier kwamen dacht ik: mijn klanPaul. “Daarna wilde ik ook verder in de orten neem ik wel mee. Maar dat viel tegen. Ik ganisatie mijn vernieuwende ideeën delen,
werd toen gevraagd door European Metal
maar daar vond ik weinig gehoor. Toen hebRecycling, een groot internationaal recyben we afscheid van elkaar genomen.”
clingbedrijf, om een werf in Alphen aan de
Rijn te leiden,” begint Paul zijn verhaal. Het
Bere-interessant
team dat hem werd toegewezen hing als
Dus besluit Paul om dichtbij huis zijn eigen
los zand aan elkaar en de gunfactor was ver
recyclingbedrijf te beginnen. Aan het Helmte zoeken. Aan Paul de schone taak om er
hout in Drachten staat nu het pand van
weer een eenheid van te maken. Dat lukte,
Aafjes Metaalrecycling. Op de fiets te doen
al vroeg het de nodige offers. Twee keer
desnoods. “Van één van de grootste metaalDe Nijs Beetster 17-3
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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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recyclebedrijven ter wereld naar misschien
wel de allerkleinste,” lacht Paul.
“Je leert heel veel bedrijven kennen in de
metaalsector en ziet dat er veel verschillen
zijn tussen noord en zuid en oost en west.
De één doet heel milieubewust zaken en de
ander is een doodgewone oud-ijzerhandelaar zoals iedereen ze kent. Ik vond het gek
dat ze niet meegingen met de tijd.
Hier in het noorden neigen we ook veel
minder naar het innovatieve. We kijken niet
zo vooruit.” Die kijk heeft Paul duidelijk wel.
Hij wil mensen laten zien hoeveel metaal er
soms in alledaagse voorwerpen zitten. Van
stroomkabels tot oude pannen, van autodeuren tot fietswielen.
Inmiddels heeft Paul ook al een vast klantenkringetje opgebouwd van bedrijven in
de buurt. “Recycling is écht bere-interessant.
Weet je dat de hergebruikgraad van aluminium 99% is?! Dat betekent dus dat 99%
van een kilo weer wordt gebruikt voor een

nieuw eindproduct. Voor goud en koper
geldt bijna hetzelfde.”
Bedrijven maar vooral ook particulieren
roept Paul op om ‘gewoon’ met de buit langs
te komen. “Die brengen vaak alles naar de
stort of werpen het in de container. Zonde
van het geld én de grondstoffen. Breng het
hier en ik vertel je of het koper, lood, zink,
tin, ijzer of messing is. En waar het vandaan
komt.”
Volgens Paul weten de meeste inwoners niet
hoeveel metalen er ongebruikt en verwaarloosd in schuren en garages liggen. “Neem
nu messing,” begint hij. “Dat zit steevast
in kranen. Maar evenzogoed zit er metaal
in kabels, stekkerdozen, oude computers,
mobieltjes noem maar op. Iedereen die zijn
schuur opruimt, stuit geheid op 100 euro
aan metalen.” Om de proef op de som te
nemen liet Paul laatst zijn zoontje Benjamin
de schuur opruimen. “Met oude pannen en
stukken aluminium drempels haalde hij zo
toch maar even 74 euro op,” grinnikt Paul.

“Iedere Beetster heeft wel voor 100 euro aan metaal in zijn schuur.” (Foto: Bart Ledegang)
De Nijs Beetster 17-3
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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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Goede prijs
Momenteel zit koper erg in de lift. Dievenbendes sloopten nog niet zo gek lang
geleden de bovenleidingen van treinsporen
om hier flink aan te verdienen. Paul is hier
duidelijk over: “Gestolen waar accepteer ik
niet. Wat die bovenleidingen betreft: de NS
stanst om de meter haar logo in het koper
dus dat zie ik zo.
Maar ook bronzen beelden van begraafplaatsen, soms compleet met sokkel, weer
ik natuurlijk. Alleen met officiële certificaten van de Nederlandse Spoorwegen of de
begraafplaatsbeheerder wil ik aan de slag.”
Beneden in de loods staan inmiddels een
aantal grote bakken waar diverse metalen
gesorteerd liggen. Op de grond liggen nog
een paar aangeleverde radiatoren.
Paul: “Gooi alles wat ijzer is maar in de
kofferbak of aanhanger en kom langs.
Dan sorteren we alles en gaan we elk stuk
wegen. Ik hang er een gewicht aan en geef
er dan een goede prijs voor. Ik weet precies
wat de prijzen van metalen zijn. Die worden
elke dag vastgesteld op de beurs. Tenslotte
betaal ik via de bank of cash.” En niet altijd
is voor een leek helder wat voor ijzer hij in de
kuip heeft.
Zo kwam onlangs iemand bij Paul langs met
een hoeveel spul dat ‘gegarandeerd roestvrij
staal’ was. Die werd al snel uit de droom
geholpen toen er ook stukjes messing bij
zaten. “Scheelde toch twee euro per kilo in
zijn voordeel,” lacht Paul. “Zo help ik mensen dus ook om ze te laten zien welke metalen je soms allemaal in huis hebt.”
Er komen nu ook al mondjesmaat inwoners
van Nij Beets bij hem langs maar de ondernemer hoopt dat met dit artikel er straks
meer dorpsgenoten hem met een bezoekje
vol edelmetaal vereren.
“Ook al is het nog geen kilo, dan rond ik het
wel af naar boven,” belooft Paul.
De Nijs Beetster 17-3

Eeuwigheid
Eenmaal gekocht volgt de volgende fase in
zijn werkwijze: het doorverkopen.
“Wist je trouwens dat aluminium minstens
10.000 subsoorten heeft?” werpt ijzervreter
Paul nog maar eens een vraag op.
“Voor het gemak scheid ik gewoon de vijf
basissoorten en daarna lever ik het aan vaste metaalfabrieken die er meteen nieuwe
producten van kunnen maken.
Zulke fabrieken willen toch een bepaald
typenummer aluminium zodat ze weten dat
het goed zit. Ze hoeven het materiaal dan
niet meer te scheiden en geven mij hier een
goede prijs voor. Soms gaan mijn metalen
ook naar een smelter of een tussenhandelaar.
Maar het belangrijkste is dat het metaal
weer zijn weg vervolgt in de kringloop.
Metaal is uit de aarde gehaald en dat kunnen we bijna tot in de eeuwigheid hergebruiken.”
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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

Tramweg 19, 8456 HC De Knipe
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Sinterklaasferske.....
It wie tidens de oarloch en rûn nei Sinterklaas, dat der in ferske yn de krante stie werfan ús Heit fûn dat
ik dat mar ris út de holle leare moast. En sels nei 80 jier spûket dat yn de Sinterklaastiid my wer troch de
holle. En dat giet sa;
Heit soe Sinterklaas wol komme no de see fol minen leit,
no kin dochs syn boat net farre dan ferdrinkt er dochs net Heit?
Heit kin Sinterklaas yn it tsjuster it paad wol fine nei ús dak,
brekt it hynder dan gjin poaten, as kriget it oars gjin ûngemak?
Jonge, as Sinterklaas op reis is is der nimmen dy him wat docht,
minen duorre net te ûntploffen en wer it tsjuster is wurdt it ljocht.
Wêz do mar net bang myn boyke want dyn kuorke rekket fol.
As men ea fan him ferlet hat komt dy goeie man dochs wol.
Sjoch ik ha alles hjir te brief set dy moat gau nei Spanje ta,
mar no ha ik Jo ferjitten, Heit wat moatte Jo dochs ha.
Skriuw mar Heit wol graach wer Frede. Frede Heit wat ding is dat?
Jonge dat is in hiel djoer dinkje dat Heit nédicch brûke moat.
Hy skriuwt, Sint, Heit wol graach in nije Frede ha,
mar it moat in goeie sterke wêze want ik leu dat de oare brutsen is
Henny van der Duim (facebook)

Voedselbank Opsterland verstrekt aan de huishoudens die daarvoor in
aanmerking komen, wekelijks een voedselpakket.

Wij zoeken vrijwilligers voor diverse werkzaamheden.
Zoals voor pakketsamenstelling, uitdeel, inname en opslag van goederen en
voor schoonmaakwerkzaamheden. We zoeken mensen die langere
tijd beschikbaar zijn. Wij bieden je een prettige werkomgeving met
gezellige en gemotiveerde collega’s.
Wil jij ook op deze manier bijdragen aan een goed doel als de Voedselbank?
Meld je dan aan als vrijwilliger, alleen of samen met een vriend(in), partner
of familielid. Ook als je 1 keer in de 14 dagen wilt, kun je je melden.
Meer weten?
Stuur een mail naar info@voedselbankopsterland.nl en
we nemen contact met je op.

De Nijs Beetster 17-3
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Opgave voor 3 december 2021
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Boottocht van de Zonnebloem
Vrijdag 24 september heeft de afdeling
van de Zonnebloem van Boornbergum/
Beetsterzwaag e.o. voor de eerste keer in
1 1/2jaar weer een uitje gemaakt. Het was
een mooie boottocht. Om 10 uur vertrok
de Toerist VI van rondvaartbedrijf van der
Werf uit Heerenveen met aan boord 27
gasten van onze afdeling en 60 gasten van
de afdeling Heerenveen. Er werd richting
Akkrum gevaren. Na koffie met gebak kregen de gasten een lekker drankje aangeboden. Vooral advocaat met slagroom had
gretig aftrek. De reis ging verder naar Grou
waar de stamppot boerenkool en zuurkool met worst aan boord werd gebracht.
Tussendoor was er een optreden van Griet
Wiersma met Friese en Nederlandse liedjes
en natuurlijk konden de gasten ook genieten van haar typetje Pietsje van Gerrit. In
de middag werden er veel lootjes verkocht
voor de verloting. Veel gasten ontvingen
een leuk cadeautje. Om 5 uur was de boot
weer terug in Heerenveen en ging iedereen moe maar voldaan weer naar huis.
Lunch en Bingo van de Zonnebloem

lekker stukje oranjekoek. De tafels en
stoelen stonden 1,5meter uit elkaar en ook
aan de tafel kon men ruim zitten. Er werd
gezellig gekletst met elkaar. Na een drankje en een lekkere lunch werd er begonnen
met de bingo. Er werd een mooi verhaal
verteld over de onwelkome buurman, die
wilde gaan wonen naast 2 broers die daar
niet van gediend waren. In het verhaal
zaten allemaal cijfers en het bleek dat aan
het eind van het verhaal iedereen bingo
had. Dat was een leuke verrassing voor de
gasten. Daarna werd er nog wat gedronken en nog een paar rondes van de gewone
bingo gespeeld. En om half 4 was er een
eind gekomen aan het gezellige uitje.
Naar aanleiding van de persconferentie
heeft het bestuur helaas moeten beslissen
om het volgende uitje op 14 december niet
door te laten gaan.

Woensdag 10 november waren de gasten
van de Zonnebloem afd. Boornbergum/
Beetsterzwaag e.o. uitgenodigd voor een
gezellige lunch met aansluitend een Bingo
in het dorpshuis ’t Bynt in Boornbergum.
Ze werden ontvangen met koffie en een
De Nijs Beetster 17-3
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Dorpsagenda

Maart

Do. 18 nov
		

Algemene Ledenvergadering IJsclub Eendracht in het clubhuis van de 		
ijsclub; 20.00 uur

Za. 20 nov

Intocht Sinterklaas bij kruising ’t Trefpunt; 14.45 uur

Za. 20 nov

Sint/Piet activiteit voor groep 6, 7 en 8 in It Skûlhoal; 14.50 uur

Za. 20 nov

Soos vanaf klas 1 v.o. in It Skûlhoal; 20.00 uur

Di. 23 nov

Lezing Koos van Houdt (€6) in It Damshûs; 20.00 uur

Wo. 24 nov

Algemene ledenvergadering v.v. Blue Boys; 20.00 uur

Za. 27 nov

Soos vanaf klas 1 v.o. in It Skûlhoal; 20.00 uur

Zo. 28 nov
		

Wildexcursie en proeverij onder leiding van veldkenner Age
in Pier’s Hiem; v.a. 16.00 uur

Vanaf 4 dec
Start kerstbomenverkoop bij Jan en Hendrika op Domela Nieuwenhuis		
		weg 45
Za. 11 dec

Teeno bingo-avond in ’t Skûlhoal; 19.30 uur

Za. 18 dec

Soos vanaf klas 1 v.o. in 't Skûlhoal; 20.00 uur

Za. 18 dec

Klaverjassen in de kantine vv Blue Boys; 20 uur

27 dec t/m
10 jan		

Jouw Stijl Haarmode gesloten

Za. 8 jan

Soos vanaf klas 1 v.o. in 't Skûlhoal; 20.00 uur
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Kerkdiensten Doarpstsjerke
Actuele informatie kunt u vinden op de website van de
doarpstsjerke www.doarpstsjerke.nl

De diensten beginnen om 9.30 uur tenzij anders
aangegeven.
Zondag 21 november

voorganger ds. M. Klomp uit Marum, Gedachteniszondag

Zondag 28 november

voorganger de heer L. van der Ven uit Aldeboarn

Zondag 5 december

voorganger ds. J. Jurjens uit Drachten

Zondag 12 december

voorganger ds. A. Klomp-Hogeterp uit Marum, Avondmaal

Zondag 19 december

voorganger ds. J.F. Mol uit Nijega, dienst begint om 11.00 uur

JE VERKOOPT JE SPULLEN AAN HUIS OP

						ZATERDAG 15 JANUARI 202
						van 10.00 tot 15.00 uur
						OPBRENGST IS VOOR VLUCHTELINGEN
						(KINDEREN) IN GRIEKENLAND
						ORGANISATIE DIACONIE NIJ BEETS
						
WIL JE MEEDOEN? GEEF JE DAN OP
						VOOR 20 DECEMBER 2021
						BIJ JANNY BERGSMA:
						SAKEJANNY@LIVE.NL OF 06-40269769

JE VERKOOPT JE SPULLEN AAN HUIS OP
ZATERDAG 15 JANUARI 202 van 10.00 tot 15.00 uur
Huisartsenpraktijk ‘de Hoek’ is gesloten van
OPBRENGST VOOR VLUCHTELINGEN (KINDEREN) IN GRIEKENLAND
maandag
29 november
ORGANISATIE
DIACONIE
NIJ BEETS t/m vrijdag 3 december
WIL JE Uitsluitend
MEEDOEN? GEEF
JE DAN OP VOORzaken
20 DECEMBER
voor spoedeisende
overdag,2021
belt u de Huisartsenpraktijk te

Beetsterzwaag
tel. 0512-381301.
BIJ JANNY BERGSMA: SAKEJANNY@LIVE.NL
OF via
06-40269769
Bestelde medicijnen kunt u daar 2 dagen later ophalen.
O.V.V. NAAM,voor
ADRES
EN TELEFOONNUMMER
Uitsluitend
spoedeisende
zaken na kantooruren en in het weekeinde,
is de Dokterswacht te bereiken via 0900-112-7-112.
De Nijs Beetster 17-3
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Hoe ineens de naam Lute Meester opdook bij boekresearch
Door Minie Baron

Volgend voorjaar komt een boek uit over de geschiedenis van de veehandel en veemarkten
in Friesland. Tijdens het onderzoek voor dit boek stuitte ik op de activiteiten van de Nij
Beetster veehandelaar Luite (Lute) Meester (1904-2001). In de veehandelswereld heeft hij na
de oorlog veel betekend in de provinciale en landelijke vakorganisaties. Daarnaast was hij
tientallen jaren actief in het verenigingsleven in Nij Beets en omgeving.
zen in de Leeuwarder CouLevensloop
rant. Zijn kleindochter uit
Lute Meester trouwt in 1925
Leeuwarden herinnert zich
met sluiswachtersdochter Aaldat ze hem in de vakanties
tje Schouwstra. Het stel strijkt
ook wel op de koeienmarkt
neer aan de Prikkewei (nu Bjirk
in Leeuwarden treft. Mo46) en krijgt vier dochters. Ze
gelijk is hij daar schorser,
zetten er een boerenbedrijf op.
dat is een veehandelaar
Het werk wordt gedaan door
die op de markt koopt en
de arbeiders. Aaltje ziet toe op
ter plekke direct doorverde dagelijkse gang van zaken
koopt. Deze handelaren
in huis en op de boerderij. Lute
zijn de prijszetters op de
is actief in de veehandel en
veemarkt. Meester bezoekt
altijd onderweg. Midden jaren
zestig verkast het echtpaar naar Lute Meester zoals veel ouderen alle grote veemarkten in
hem wellicht nog herinneren
de provincie, met name die
Doarpsstrjitte 33 en in de loop (1966)
in Leeuwarden, Sneek en
van de jaren zeventig verhuizen
Wolvega. In Wolvega is enkele tientallen
ze naar Beetsterzwaag.
jaren de grootste varkensmarkt van NederAaltje overlijdt in 1984, Lute op 97-jarige
land. Hij gaat ook wel naar de jaarmarkten
leeftijd in De Miente in 2001.
Zuidlaren. Vrachtrijder Eise Slange is zijn
vaste veerijder. Die brengt zijn gekochte
Veehandel
vee rechtstreeks naar de afnemers. MeesLute is hoofdzakelijk actief in de varkenster neemt geen vee van de markt mee naar
handel. Hij is geen boerenkoopman. Dat is
huis.
een veehandelaar die de boeren bij langs
gaat, daar vee opkoopt en vervolgens
Beroepsverenigingen
verkoopt op de veemarkten. Lute volgt de
Lute Meester is zeer actief binnen de
omgekeerde route. Hij is inkoper op de
Bond van Varkenshandelaren. Hij vervult
veemarkt en verkoopt aan slagers. Vaak
verschillende bestuursfuncties en werkt
handelt hij in opdracht van slagers uit Nij
nauw samen met de voorzitter van de
Beets en omgeving. Slager Van der West
Friese afdeling van de Bond van Veehanin Tijnje is een van zijn vaste afnemers. Hij
delaren. Dat is de bond voor handelaren in
heeft ook belangstelling voor paarden en
rundvee en schapen. Zowel in de provincibezoekt fokdagen. In 1979 is hij nog op de
fokdag in Aldeboarn te vinden, zo valt te le- ale afdeling van de Bond als binnen
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Levensloop
Lute Meester trouwt in 1925 met sluiswachtersdochter Aaltje Schouwstra. Het
stel strijkt neer aan de Prikkewei (nu Bjirk
46) en krijgt vier dochters. Ze zetten er een
boerenbedrijf op. Het werk wordt gedaan
door de arbeiders. Aaltje ziet toe op de
dagelijkse gang van zaken in huis en op de
boerderij. Lute is actief in de veehandel en
altijd onderweg. Midden jaren zestig verkast het echtpaar naar Doarpsstrjitte 33 en
in de loop van de jaren zeventig verhuizen
ze naar Beetsterzwaag.
Aaltje overlijdt in 1984, Lute op 97-jarige
leeftijd in De Miente in 2001.
Veehandel
Lute is hoofdzakelijk actief in de varkenshandel. Hij is geen boerenkoopman. Dat is
een veehandelaar die de boeren bij langs
gaat, daar vee opkoopt en vervolgens
verkoopt op de veemarkten. Lute volgt de
omgekeerde route. Hij is inkoper op de
veemarkt en verkoopt aan slagers. Vaak

Korfbalclub Hermes bestaat in 1968 precies 50 jaar
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handelt hij in opdracht van slagers uit Nij
Beets en omgeving. Slager Van der West
in Tijnje is een van zijn vaste afnemers.
Hij heeft ook belangstelling voor paarden
en bezoekt fokdagen. In 1979 is hij nog op
de fokdag in Aldeboarn te vinden, zo valt
te lezen in de Leeuwarder Courant. Zijn
kleindochter uit Leeuwarden herinnert
zich dat ze hem in de vakanties ook wel
op de koeienmarkt in Leeuwarden treft.
Mogelijk is hij daar schorser, dat is een
veehandelaar die op de markt koopt en ter
plekke direct doorverkoopt. Deze handelaren zijn de prijszetters op de veemarkt.
Meester bezoekt alle grote veemarkten in
de provincie, met name die in Leeuwarden,
Sneek en Wolvega. In Wolvega is enkele
tientallen jaren de grootste varkensmarkt
van Nederland. Hij gaat ook wel naar de
jaarmarkten Zuidlaren. Vrachtrijder Eise
Slange is zijn vaste veerijder. Die brengt
zijn gekochte vee rechtstreeks naar de
afnemers. Meester neemt geen vee van de
markt mee naar huis.
Beroepsverenigingen
Lute Meester is zeer actief binnen de Bond van Varkenshandelaren. Hij vervult verschillende
bestuursfuncties en werkt nauw
samen met de voorzitter van de
Friese afdeling van de Bond van
Veehandelaren. Dat is de bond
voor handelaren in rundvee en
schapen. Zowel in de provinciale
afdeling van de Bond als binnen
het landelijke verband heeft hij
het nodige werk verzet. Hij is
bijvoorbeeld voorzitter van het
organisatiecomité van de landelijke ledenvergadering in 1966.
Op die dag zelf neemt hij een
prominente positie in. Hij opent
de dag en in zijn openingsspeech laat hij
27

Romrofte Beetster
Vanwege zijn activiteiten in de Friese en
Nederlandse veehandelswereld kan Lute
Meester met recht een romrofte Beetster
in ruimer verband genoemd worden. Maar
gezien zijn vele sociale functies heeft hij
ook een stempel gedrukt op het maatschappelijke leven van Nij Beets en omgeving.

Een verslag van het touwtrekken in de
Heerenveensche Koerier (1951)

Andere tijden in Nij Beets (1895-1920). DEEL 25
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.
VERVOER VAN TURF OVER IJS
In de winter verdienden sommige Beetsters nog een paar centen bij met het
vervoer van turf over de dichtgevroren
vaarten en kanalen. Als het ijs sterk genoeg was, werd de houten slee vol geladen
met turf. De tocht ging dan naar “omliggende” dorpen, meestal in de richting van
Leeuwarden. Met een vracht van wel 1000
of 1500 turven op de slee ging het niet
snel. Als de kwaliteit van het ijs goed was,
bewoog men zich al schaatsend vooruit.
Meestal draafden we achter de slee. Per
dag legde men dan wel ongeveer 20 km.
af. De sterke bezorgers van de turf wilden
voor de duisternis namelijk weer thuis zijn.
De winterdagen waren maar kort. Soms
raakten ze de weg kwijt, als het mistig
werd. Ze zwierven dan de hele winternacht
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in het uitgestrekte gebied tussen Wartena
en de Veenhoop.
Op de heenreis verlieten ze bij de Veenhoop de Groote Veenpolder door de dichtgevroren sluis. Met twee sterke kerels lukte
het niet om de slee met turf over de wal te
trekken. Alle turven moesten dan worden
overgeladen. Voordat de duisternis inviel
wilden de mannen de vracht graag hebben
verkocht, zodat ze niet weer met turven
huiswaarts hoefden te keren. Sommige
klanten probeerden de turfjes dan ook
goedkoper te kopen door de turven zo laat
mogelijk op de dag te kopen.
De turfhandel in de winter was vaak ook
bittere noodzaak. Over vijf centen meer of
minder voor 100 turven werd dikwijls lang
onderhandeld. De armste bewoners in een
dorp kochten in de winter soms nog een
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vrachtje turven. De rijksten hadden vaak
al voor een flinke wintervoorraad turven
gezorgd. De winst in de turfhandel in de
winter was meestal klein. Heel toevallig
verkocht men wel eens de hele lading aan
de eerste de beste klant aan het begin
van de tocht. Wat een geluk! Er werd dan
zo maar 3 à 4 gulden verdiend. Natuurlijk
moesten de mannen de winst dan nog wel
delen.

Met een lege slee waren ze al schaatsend
zo maar weer thuis.
Na de tocht onder koude en barre weersomstandigheden was een bezoek aan de
eerste de beste kroeg heel verleidelijk. Een
deel van de opbrengst verdween dan weer
in de zakken van de kroegbaas of veenbaas. Bij thuiskomst was vader dan ook
nog diep teleurgesteld in zijn zoons.

TOP-zuil en Mozaïek Sofa feestelijk onthuld
Twee vliegen in één klap. Met de dubbele onthulling van zowel de TOP-zuil als de mozaïek
sofa is Nij Beets weer twee trekpleistertjes rijker. Wethouder Rob Jonkman en Junia Ledegang en sofa-initiatiefneemsters Elle Hoogeveen en Margriet Ledegang verrichtten de
handelingen vrijdagmiddag 29 oktober onder toeziend oog van ruim 50 belangstellenden.
van It Damshûs loopt is het óp naar de
Alles begon met de plannen rond het
TOP.” Jonkman roemt en passant ook het
plaatsen van de TOP-zuil. Dit Toeristisch
doorzettingsvermogen van de initiatiefOverstap Punt is een startpunt waar je de
nemers van de mozaïek sofa. Het project
auto kunt achterlaten om vandaar heerlijk
kende een wat stroeve start maar werd
te fietsen of te wandelen in een landelijke
uiteindelijk een doorslaand succes dankzij
omgeving. In het hele land schieten ze
giften van de Van Teijens Fundatie en de
inmiddels als paddenstoelen uit de grond
gemeente. Samen met de jongste deelneter vervanging van de VVV-wegwijzers.
mer aan het sofa-project, Junia Ledegang,
De jongste TOP-zuil geeft informatie over
knipte de wethouder daarna het rode lint
de toeristische routes rond Nij Beets, de
vaarmogelijkheden én It Damshûs. Opster- om de TOP-zuil weg waarmee de onthulland kende al twee TOP-zuilen bij Dúndelle ling een feit was.
in Bakkeveen en bij het Witte Huis in
Olterterp en nu staat er dus ook één in
ons eigen dorp. In zijn toespraak weet
wethouder Jonkman nog te vertellen
dat er op het allerlaatste moment nog
enkele knooppunten op de zuil zijn
aangebracht. “Ik kom altijd graag op It
Damshûs omdat mijn vrouw en ik erg
verguld zijn met dit museum. Het is
dan ook het mooiste museum van Nij
Beets.” Hierop schiet het publiek in een
lachstuip. “En nu wordt het nog extra
De onthulling van de ‘eyecoucher’ door Margriet en Elly.
mooi want als je voortaan naar de ingang
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Onze Mensen Onze Kracht

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

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

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

30

De Nijs Beetster 17-3

Minutieus
Daarna was het woord aan Elly Hoogeveen
bij wie als eerste het idee van een mozaïek
sofa ontstond. “Nadat er groen licht was
gegeven voor de TOP dacht ik meteen: daar
moet een bankje bij.” Toen ook hier alle
lichten op groen waren gezet, werd het gevaarte van ruim 2000 kilo op de beoogde
plaats geplaatst. Onder een partytent werden in de zomer de eerste steentjes gelegd.
Maar na een nietsontziende zomerstorm
die de tent wegblies, werd de bank door de
verrijker van Minze Vries naar veiliger oorden gebracht. In de werf van het museum
kon in de luwte door zo’n 20 vrijwilligers
gewerkt worden aan de voltooiing. Vanaf
3 juli tot begin oktober werd elke woensdagavond en zaterdag in steeds weer
wisselende samenstelling doorgebikkeld.
Iedere week werd het unieke ontwerp van
Paul Roorda een beetje meer zichtbaar. Het
pregnant aanwezige oog vergde minutieus
priegelwerk op de centimeter maar de vrijwilligers waren inmiddels steeds vaardiger

geworden in de knip- en plaktechniek dat
ook deze uitdaging moeiteloos werd overwonnen. Ook de onderlinge band tussen
de tegelaars groeide. Niet alleen werden
de nieuwste dorpsnieuwtjes uitgewisseld,
ook werden er diepere gesprekken gevoerd
tussen dorpsgenoten die elkaar voor het
project soms alleen maar kenden van
gezicht. Dankzij het knappe voegwerk van
Jappie en Hendrik Veenstra is de sofa ook
nog weerbaar gemaakt voor invloeden van
regen, sneeuw en vorst.
Terug naar de opening. Vervuld van enige
trots trekken de twee initiatiefneemsters
uiteindelijk het doek van de sofa en krijgen
de aanwezigen het kunstwerk onder een
stralende herfstzon in haar volle glorie te
zien. Elly: “Het is allemaal gelukt omdat we
het met elkaar gedaan hebben. Mensen
kenden elkaar misschien niet allemaal,
maar hebben met veel plezier hun steentje
bijgedragen.”

Een deel van de vrijwilligersploeg op en rond het nieuwe dorpskunstwerk. (Bart)
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In memoriam
In 1948 werd Wieger Tolsma geboren in Nij Beets. In 1970 trouwde Wieger met zijn
Baukje en kochten ze het winkelpand op de Dorpsstraat 13 te Nij Beets. Hier begonnen ze met de VIVO supermarkt. Later werd dit de ‘Service Super’ en daarna kwam de
nieuwe ‘Spar’.
Op 31 oktober 2021 is Wieger gestorven. Hij mocht 73 jaar worden. Hij was 51 jaar getrouwd en mocht heit en pake zijn van twee zonen en een dochter. Wieger kreeg nog
twee schoondochters en zes kleinkinderen.
Wieger was een mensenmens.
Us heit was geliefd door vele mensen.
Voor velen een vriend, een vriendelijke
buurman, een vaderfiguur, een fijne
oom en een geliefde broer!
Op zondag 31 oktober in de namiddag
werd ús heit bevorderd tot
Hemelburger.
Niemand kiest zelf zijn geboorte,
niemand kan ontkomen aan de dood.
Dit zijn twee levensgebeurtenissen
die ieder mens op deze aarde moet
meemaken.
Waar wij mensen wel een invloed op
hebben is hoe wij als mens later
herinnerd gaan worden.

Wieger zoals iedereen hem kende
(Foto: familie Tolsma)
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Tijdens de dankdienst van vrijdag 5
november 2021 hebben we aandacht
gegeven aan kostbare dierbare
herinneringen van Wieger Tolsma.
We hebben als familie 12 gedenkstenen
gemaakt. Deze stenen kwamen uit de
voortuin van Wieger en Baukje.
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De 12 gedenkstenen...

Tijdens de dankdienst
kregen deze stenen de
juiste aandacht.
Nu liggen deze stenen
als herinnering met een
naam en een krachtterm
weer op hun plek in de
voortuin.

Bij het ter aarde leggen hebben we deze Bijbelse woorden uitgesproken.
Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’
Johannes 11:25-26
Wij als familie vinden troost en geloof in deze woorden. Wieger geloofde in de Here
God en in het hemelse leven na de dood.
Bedankt voor al uw meeleven en de vele kaarten ter steun en bemoediging. Dat doet
ons allen goed. Het is een vreemd gevoel en idee dat heit en pake Wieger er niet meer
is. We weten dat velen uit Nij Beets hem lief hadden en erg zullen gaan missen.
We willen een ieder speciaal bedanken die de moeite hebben genomen om langs de
Prikkeweg en de Dorpsstraat te gaan staan voor die laatste eregroet.
We stonden even stil met de
rouwstoet bij de winkel, daar
stonden vele mensen om heit
Wieger de laatste eer te geven.
Dit heeft ons als familie diep
geraakt. Dank jullie wel!

Mocht u de dankdienst van
Wieger Tolsma terug willen
zien dan kan dat via YouTube.
Toets in: Wieger Tolsma en dan
komt u bij zijn dankdienst.
Veel dorpsgenoten bewezen Wieger aan de Doarpsstrjitte de
laatste eer
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Namens de familie Tolsma:
bedankt!
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Nij Beets verdient
supersnel en
stabiel internet
via glasvezel!
Scan de
QR-code en
schrijf je in voor
de nieuwsbrief

Even voorstellen, wij zijn DELTA Fiber Netwerk. Misschien ken je
ons nog niet, maar wist je dat al 10% van Nederland op ons
glasvezelnetwerk is aangesloten? En dat we veel plaatselijke
verenigingen steunen door de komst van ons glasvezel?
Wij vinden dat Nij Beets supersnel en stabiel internet via
glasvezel verdient. Met glasvezel haal je de modernste technologie
met een enorme capaciteit in huis. Je betaalt minder voor meer
MB’s en hebt altijd de keuze tussen diverse telecomaanbieders.
Met glasvezel ben je klaar voor de toekomst!
Wil je nu al meer weten over glasvezel? Schrijf je in voor de
nieuwsbrief of kijk op onze website:

gavoorglasvezel.nl
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Nijs Beetster Nijs
Kabelgigant wil met
campagne ook Nij Beets
aansluiten op glasvezel.
DELTA Fiber Netwerk
start een twee-fasen glasvezelcampagne in
Opsterland. Dit geldt voor de dorpen Gorredijk, Beetsterzwaag, Ureterp, Nij Beets,
Tijnje, Luxwoude, Langezwaag, Terwispel, Lippenhuizen, Hemrik, Wijnjewoude,
Siegerswoude, Frieschepalen en Bakkeveen.
Als 25% van de inwoners per dorp ‘ja’ zegt
tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk
door vóór de deadline een abonnement af te
sluiten bij één van de aangesloten telecomaanbieders, komt er daar glasvezel. Aanmelden kan via: gavoorglasvezel.nl. Eerder dit
jaar kende DELTA Fiber Netwerk succesvolle
campagnes voor dorpen in de gemeenten
Ooststellingwerf, Fryske Marren en SúdwestFryslân. Daar is de aanleg inmiddels gestart.
De inwoners van Gorredijk, Beetsterzwaag
en Ureterp vallen onder de eerste fase en
dienen zich aan te melden voor 22 december
2021. Voor de overige dorpen geldt een latere
deadline. Wel kunnen de inwoners daar zich
ook nu al aanmelden.
Betrouwbaar netwerk met zeer hoge capaciteit
Juist in deze tijd, waarin veel mensen thuiswerken, studenten online les krijgen en we
steeds vaker met elkaar videobellen, ervaren
we hoe belangrijk een stabiele en supersnelle internetverbinding is. Ook zorg op afstand
maakt langer thuiswonen mogelijk en steeds
meer ‘slimme’ apparaten zijn in een huis te
vinden. Het internet houdt ons letterlijk en
figuurlijk verbonden met elkaar. Glasvezel is
veel sneller, stabieler en betrouwbaarder dan
het huidige internet.
Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd
Op 1 november start DELTA Fiber Netwerk
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de glasvezelcampagne. Alle inwoners van
Opsterland die in aanmerking komen voor
een glasvezelaansluiting kunnen zich vanaf
dan aanmelden en worden hierover persoonlijk geïnformeerd door middel van een brief.
Op de website gavoorglasvezel.nl kan men
een postcodecheck doen om te zien of het
adres in aanmerking komt voor het aanbod.
Inwoners die op de hoogte willen blijven van
de voortgang van de campagne en meer willen weten over glasvezel kunnen zich op de
website inschrijven voor de nieuwsbrief.
Glasvezel Informatieavonden op 17, 18 en 23
november
Meer informatie over de voordelen en mogelijkheden van glasvezel zullen in circa 45
minuten gedeeld worden op een informatieavond op woensdag 17 november vanaf
19:00 uur in De Buorskip in Beetsterzwaag,
op donderdag 18 november vanaf 19:00 uur
in De Skâns in Gorredijk en op dinsdag 23
november vanaf 19:00 uur in M.F.C. De Wier
in Ureterp. Hier kunnen inwoners terecht
met vragen over glasvezel of hulp krijgen bij
het afsluiten van een abonnement.
Over DELTA Fiber Netwerk
DELTA Fiber is een van de snelst groeiende
glasvezelbedrijven van Nederland. Door heel
Nederland zijn nu al bijna 900.000 adressen
aangesloten op het netwerk van DELTA Fiber
er komen maandelijks zo’n 20.000 nieuwe
aansluitingen bij. De ambitie van DELTA Fiber
is om zoveel mogelijk huishoudens en bedrijven toegang te bieden tot een snelle internetverbinding en te groeien naar 2 miljoen
aansluitingen in 2025.
DELTA Fiber is eigendom van de Zweedse
investeringsmaatschappij EQT. Onder de
merken DELTA en Caiway levert het bedrijf
internet met gigabitsnelheden, interactieve
tv en vaste en mobiele telefonie aan zowel
consumenten als bedrijven. Bij DELTA Fiber
werken ruim duizend medewerkers.
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Meer informatie over de glasvezelcampagnes in Opsterland is te vinden op gavoorglasvezel.nl.

Glasvezel in Nij Beets?
Het is nu of nooit...

Josephine Mukarubayiza
Sinds begin dit schooljaar is Josephine Mukarubayiza twee ochtenden in de week bij ons
op school aanwezig. Hier zijn wij erg dankbaar voor. Naast een verrijking van ons team,
neemt ze ons ook veel werk uit handen.
Gezonde voeding
Op de Jasker stimuleren wij graag gezond
eten en drinken.
Daarom nemen we
geregeld deel aan
verschillende projecten rondom gezonde
voeding. Woensdag 3 november zijn we
de dag begonnen met een heerlijk gezond
ontbijt van het Nationale Schoolontbijt. De
leerlingen hebben genoten van diverse soorten broodjes met o.a. paprika, kaas en appelstroop. Vanuit het EU-schoolfruit en groenteprogramma krijgen onze leerlingen van
15 november t/m 22 april 2022 drie keer per
week tijdens de ochtendpauze een gezonde
snack. De gezonde snack kan bijvoorbeeld
een wortel zijn, maar ook een banaan, kiwi
of een pomelo. Nieuw is dat we dit schooljaar
de leerlingen ongeveer 20 weken lang, twee
keer per week een glas zuivel aanbieden.
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Ateliers
Tijdens het ateliermoment op vrijdagmiddag
volgen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8
een zelf gekozen workshop. Vooraf hebben
de leerlingen een keuze gemaakt uit vier
verschillende onderwerpen waar ze zo’n 3
weken aan werken. De keuze bestaat bijvoorbeeld uit schilderen, techniek, programmeren en koken. Na 3 weken kan er weer een
nieuwe keuze worden gemaakt.
Wecycle:
De afgelopen maanden konden onze ouders
en andere dorpsgenoten
oude elektrische apparaten op school inleveren.
Hier is massaal gehoor
aangegeven. In totaal
hebben we 145 apparaten
verzameld. Als beloning
ontvangt de school een
mooi groot boekenpakket
voor de schoolbibliotheek.
Maryan en Berber yn’e Lawei
Twa jonge fammen út Nij Beets hawwe op
it FeRstival yn’e Drachtster Lawei mei noch
25 dielnimmers út’e regio, oan it foardragen
west. Dat wiene Maryan van Loef fan’e Prikkewei en Berber Roorda fan’e Ripen. Beiden
sitte se op’e Singelland VHS yn Drachten. It
waard in spannende middei en de sjuery
koe der hast net útkomme wa’t der troch
soe nei de finale yn Ljouwert. Maryan (groep
Starters) hie in gedicht keazen oer reinklean:
memmen wolle dat jo dy oandogge en bern
lûke se sa gau as mooglik wer út. Berber
har gedicht (groep Trochsetters) hie as titel
‘Sjipsop’, in metafoor foar alles wat fuortpoetst wurdt en wer ‘skjin’ is. Eintsjebeslút
die bliken, dat Maryan op 11 desimber yn
Ljouwert wer oan’e bak mei en dat Berber
(spitigernôch hie se in rigel oerslein) it yn it
folgjende FeRstival wer besykje mei. Dêr leit
de organisaasje dan ek de klam op: ‘Gewoan
trochgean, sa komme jim yn’e kunde mei de
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keunst fan it foardragen en mei de Fryske
dichtkunst!’ En dat dat och sa de muoite
wurdich is, ha wy sjen kinnen yn’e Lawei.
Data klaverjasavonden bekend
Voor het komende seizoen 2021/2022 heeft
het bestuur de volgende klaverjasavonden
voor de winter- en voorjaarsavonden gepland. Het zijn achtereenvolgens:
23 oktober, 13 november, 18 december,
15 januari, 19 februari, 19 maart en 9 april.
De uitslag en de datum van de eerstvolgende
klaverjasavond, worden zoals voorheen, weer
elke maand in de NijsBeetster vermeld.
In verband met corona geldt het volgende:
We gaan ervanuit dat de meeste klaverjassers zich hebben laten vaccineren, maar
mocht dit niet het geval zijn, dan vragen we
je aan de huidige geldende coronamaatregelen te houden. Als je klachten hebt, verzoeken we je thuis te blijven zodat iedereen
gezond mee kan blijven doen.
Mocht je nog vragen hebben dan kun je
contact opnemen met Sieb de Haan, Willem
Landmeter of Sietze van Houten.
Uitslag 1 klaverjasavond
Na anderhalf jaar niet te hebben geklaverjast, was het op 23 oktober dan eindelijk
zover dat de kaarten weer geschud konden
worden. Met 25 personen was de opkomst
nog niet zoals voorheen, maar dat zal nog
wel komen door de coronaperikelen.
Aangezien er 1 ‘over’ was kon er steeds iemand meehelpen in de bediening.
Zoals vanouds heerste er weer een gezellige
sfeer en rond 11.30 uur waren de 3 spelrondes
gespeeld.
Onderstaande 7 personen scoorden meer
dan 5000 punten bij elkaar:
1.Freerk Schaap		
5.947 punten
2. Hilbert Hoekstra
5.493 punten
3.Gert Jan Bok		
5.402 punten
4. Oene v.d. Molen
5.162 punten
5.Ymkje Huisman
5.141 punten
6. Minco Bok		
5.135 punten
7. Atsje Hania		
5.037 punten
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De Poedelprijs ging deze keer naar Coby
Lageveen met 3.482 punten
Zoals hierboven staat vermeld was de volgende klaverjasavond gepland op 13 november. Maar helaas.. door de nieuwe coronamaatregelen kon dit geen doorgang vinden.
We gaan er vanuit dat we volgende maand,
op 18 december weer naar de sportkantine
kunnen voor een gezellige kaartavond.
Sieb de Haan, Willem Landmeter en Sietze van
Houten
Wat is biodiversiteit
en wat willen we er
mee?
Vanuit dorpscoöperatie Krigel willen we
jullie vragen eens om je heen te kijken in
de buurt, straat of er ook plekjes zijn waar
we wat meer fleur aan kunnen brengen in
de vorm van bloemen en planten. Wij gaan
dan met de gemeente overleggen of we dat
stukje grond mogen inzaaien met een mix
hiervan.
De bedoeling is om door heel Nij Beets
plekjes te realiseren met bloemen en planten. Meer bloeiend groen op verrassende
plekken dus. Dat is goed voor de insecten
en vogels en het staat ook nog mooi. Neem
eens een kijkje op de hoek van de DN-wei en
de Doarpsstrjitte of de berm aan de Geawei.
Hebt u een leuk plekje gevonden? Geef het
dan door aan je buurtvereniging.
Wij van Krigel nemen dan contact op met de
buurthoofden om te vragen of zij willen inventariseren wat er in hun buurt geschikt is.
Daarna willen we in januari een avond organiseren om een groep te vormen die hiermee
aan de slag kan. Hopelijk kunnen we in 2022
het idee dan realiseren.
Heb je zelf ook goede ideeën? Geef het dan
door aan je bestuur of wil je zelf meedenken
met Krigel, neem dan contact op via krigelnijbeets@gmail.com.
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•

Huidverbetering

•

Huidverzorging

•

Tanden bleken

•

PMU

•

TapParfum

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

SAMEN EEN KOPJE
KOFFIE DRINKEN?

In ruil voor een
professioneel
verkoopadvies!

DEAL?

0513 - 46 01 01
WWW.SIERDMOLL.NL
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Toenemende vraag naar maaltijden bij
slager Fokke de Roos
Dorpsgenoot en slager Fokke de Roos ziet de
verkoop van verse, gezonde maaltijden de
laatste tijd flink toenemen. Fokke biedt sinds
twee jaar onder het concept Meat&Meals in
zijn slagerij in Gorredijk een breed assortiment aan maaltijden aan.
Een eigen kok maakt de maaltijden met zorg
die vervolgens vliegensvlug worden afgekoeld om alles vers te houden. Zo kan thuis in
een handomdraai een ambachtelijke maaltijd op tafel worden gezet. De maaltijden zijn
verkrijgbaar vanaf €5,50 en dagelijks koud af
te halen om daarna thuis op te warmen. Op
de website www.slagerijderoos.nl staat een
groot deel van het aanbod, maar voor het
exacte assortiment is altijd een kijkje in de
vitrine aan te raden.

Om van te watertanden: Hete bliksem met
stoofvlees. Verse appels uit de boomgaard,
gestoofd en dan gestampt met aardappelen en
mals stoofvlees. En dat voor €5,50. (Slagerij de
Roos)
In lyts bytsje ‘Skimerjûn’.
Het is vrijdagavond, 5 november. De eerste
bezoekers druppelen binnen in het entreegebouw van It Damshûs. QR-code, entree
betalen en een kopje koffie vooraf. Elkaar
ontmoeten, een praatje en dan verplaatsen
we ons naar It Houten Himeltsje. De organisatie heeft met fakkels en houtvuur de
perfecte sfeer gecreëerd: ‘De Verhalenavond’.
Vast onderdeel van de veel bredere lezingencyclus van It Damshûs.
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In het kerkje zoemen de elektrische kacheltjes en de jassen kunnen over de stoelen.
Vertelster Baukje Fennema heeft kerstverlichting over het preekgestoelte gedrapeerd.
Het is gezellig vol. En smûk. Met ‘allerzielen’
nog vers op de kalender steekt Baukje van
wal met een verhaal over Kleine Dood. De
dood als lief en meevoelend ‘iemand’ die
vroeger of later ons levenspad kruist om ons
over de drempel te begeleiden… En natuurlijk ook een verhaal over de witte vrouw van
Ameland. We glijden moeiteloos met haar
mee naar de randen van ons bestaan en
soms er zelfs even overheen.
In de pauze gaan we naar buiten. Bij het
kampvuur is er koek (en wat voor een koek!)
en zopie. Kijkend naar de sterren, turend
in de vlammen praten we bij op gedempte
toon. Verwachtingsvol over wat nog meer
gaat komen. Dan kruipen we weer bij elkaar
(na vanavond weer anderhalve meter…) en
zitten klaar voor Kaj van der Plas. Hij heeft
maar één verhaal, maar wát voor een! Afwisselend moeten we lachen, schrikken ons
een hoedje of zijn ontroerd als hij beeldend
vertelt over het bijzondere leven van een
Russische kozak.
Beide vertellers worden
getrakteerd op
een klaterend
en welgemeend
applaus. Want
diep van binnen
begrijpt iedereen
dat we vanavond
meer hebben gehoord dan alleen
maar vier mooie Foto: Leentje van der Berg
verhalen, dat er
onderhuids diepere lagen naar je bewustzijn
tasten.Zo fiets ik even later in het flakkerende licht van de fietslamp naar huis. Eén
gedachte overheerst: het was goed toeven in
It Houten Himeltsje.
Ubbo Elzinga
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Blue Boys
Houtigehage niet sterk genoeg voor Blue
Boys.
Nij Beets, 10-10-2021
Door Jelte Mulder.
Houtigehage komt op zondag 10 oktober
op bezoek in Nij-Beets. Houtigehage is na
twee wedstrijden met 4 punten de competitie sterk begonnen. Ook Blue boys is sterk
begonnen met de overwinning op Tijnje.
Het was een mooie zonnige middag op de
Blauwe Kamp en er werd afgetrapt! Blue
Boys begon wat aftastend, maar brandde
rond de 10e minuut los. In de 14e minuut
werd er door Lars van der Wolf na een
rebound, die van de keeper af spatte, goed
gebruik gemaakt. Hij schoot moeiteloos
binnen: 1-0. De grensrechter van Houtigehage stak de vlag nog omhoog, maar de
scheidsrechter wuift het weg. Blue Boys wil
het momentum behouden en drukt door
op Houtigehage, dat achteruit blijft lopen.
Al snel na de 1-0 wordt Jelte Mulder onderuitgehaald in het 16 meter gebied na een
vlijmsterke aanval van de blauwhemden.
De scheidsrechter geeft de penalty en Jelte
Mulder weet de penalty goed beheerst in
de rechter onderhoek te schieten. Houtigehage kwam gelijk met het antwoord
en met een goeie voorzet uit een vrije
trap werd deze hard in de hoek gekopt:
2-1. Rond de 23e minuut kreeg Blue Boys
een vrije trap op een mooie plek. Martin
Lageveen neemt de vrije trap snel en geeft
de bal aan Jelte Mulder, die hard uithaalt.
Het schot wordt van richting veranderd,
waardoor de keeper kansloos is: 3-1. Na de
aftrap in de 2e helft was het eenrichtingsverkeer. Blue Boys stichtte veel gevaar en
heeft veel kansen gecreëerd, maar de goals
bleven uit. Vakantieganger Sieger Wouda
en natuurlijk Bart Jonckers hadden alles
onder controle en hierdoor speelde Blue
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Boys de wedstrijd zonder nog in gevaar te
komen, uit.
EINDSTAND 3-1
AVV kansloos onderuit tegen Blue Boys.
Op zondag 17 oktober werd de wedstrijd
van Blue Boys tegen AVV ingehaald. Blue
Boys stond om half 9 stipt klaar om te
vertrekken. Na een kort nachtje oogde Blue
Boys aardig fit klaar om de 3 punten te
veroveren van Terschelling! Na een busreis
van 45 minuten en een bootreis van ongeveer 2 uur arriveerde Blue Boys met zijn
fans, die in groten getale waren meegereisd, op Terschelling.
Om 13:30 uur werd er afgetrapt en Blue
Boys gaf AVV geen tijd om adem te halen.
AVV wist niet wat hun overkwam. Nog in
de 1e minuut schoot Hidde van Linde de
bal op de lat en de rebound werd op een
haar na gemist. In de 8e minuut wist onze
nummer 11 dan eindelijk te scoren, na een
goeie solo. AVV oogde niet fit. Na twee
blessures kort achter elkaar leek de bank
van AVV vrij leeg. Rond de 30e minuut, na
een goeie actie van Hidde van Linde, kon
youngster Mart Wouda zijn 1e doelpunt in
de competitie achter zijn naam schrijven:
0-2. Enkele minuten later viel de 0-3. Na
een goeie actie van Lars v/d Wolf werd de
vlijmscherpe voorzet ingeprikt door Jelte
Mulder. Vlak voor rust werd het ook nog
0-4. Weer kon youngster Mart Wouda een
goal scoren na een fantastische rush van
Minne Frans Dekker, die hem perfect voor
kon geven.
Na de rust werd het spel minder en
minder. Blue Boys creëerde weinig kansen, maar maakte toch de 0-5 door onze
nummer 11. AVV begon aan te dringen,
waardoor het eindelijk een keer in het
zestien meter gebied van Eise Tolsma
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kwam. AVV kwam plotseling 1 op 1, maar
Minne Dekker wist de bal keurig weg te
spelen, maar wacht de scheids geeft een
penalty: deze werd keurig ingeschoten 1-5.
Blue Boys kwam gelijk met het antwoord.
Na een fantastische cross van Sander
Hoekstra, kwam Jelte Mulder vrij voor het
doel. Hij hield het overzicht en legde de bal
klaar voor onze nummer 11, die een hattrick maakte: 1-6. AVV mocht nog één keer
juichen in de slotminuten na geklungel
achterin: 2-6.
Het was nog lang onrustig op Terschelling
en in de boot! Blue Boys kon het niet zonder
de meegereisde fans en wil deze daarom
graag bedanken!
EINDSTAND 2-6
Zwak Blue Boys zegeviert tegen Sport
Vereent.
Op zondag 24 oktober werd er om 14:00
uur afgetrapt in Oldeberkoop tussen Sport
Vereent en Blue Boys. Blue Boys begon de
wedstrijd sterk met goeie druk vooruit en
wist daarom ook gelijk te scoren rond de
3e minuut. Uit een scherpe voorzet van
Remco Goote wist youngster Mart Wouda
deze snoeihard met een volley te scoren:
0-1. Sport Vereent kwam gelijk met het
antwoord rond de 8e minuut, na een lange
bal over de defensie kwam Sport Vereent
er goed uit en wist de kans dan ook te
benutten: 1-1. Blue Boys begon de controle
te verliezen en het spel werd er niet beter
op. Van beide kanten was het zeer slordig.
Na een snelle vrije trap van Norwin Piet,
die fantastisch over de verdediging werd
gelegd werd deze door Jelte Mulder gelijk
over de keeper heen gewipt: 1-2. Blue Boys
zette aan. Rond de 30e minuut kwam de
bal plotseling voor de voeten van Remco
Goote terecht, die hiermee wel raad wist:
1-3. Sport Vereent kwam weer gelijk met
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het antwoord. Met weer een bal dwars
door de verdediging kwam Sport Vereent
1 tegen 1. De keeper van de blauwhemden
werd gepasseerd en de bal werd knap
afgemaakt 2-3.
Na rust was het spel er nog slechter op
geworden. Beide teams konden de bal niet
in de ploeg houden en er werden weinig
kansen gecreëerd. Sport Vereent kwam
weer helemaal terug in de wedstrijd. Na
een verkeerd ingeschatte bal van Minne
Frans Dekker werd de bal vol op de pantoffel genomen en keeper Eise Tolsma heeft
de bal nooit gezien: 3-3. Blue Boys moest
aanzetten om de koppositie te behouden
en deed dat dan ook. Rond de 70e minuut
kwam de bal bij Jelte Mulder die de bal aan
Norwin Piet gaf, die vol uithaalde rond het
zestienmeter gebied. De bal verdween in
de linker onderhoek na slecht handelen
van de keeper van Sport Vereent: 3-4. Vier
minuten later lag de bal er alweer in na
een overname van Bart Jonckers, die met
een snijdende bal youngster Jesse Machiela
wegstuurde. Hij bewaarde de rust en legde
de bal klaar voor Remco Goote, die heb erin
wist te prikken: 3-5.
EINDSTAND 3-5

Ook Blauwhuis kan Blue Boys niet verslaan.
Op zondag 31 oktober werd om 14:00 uur
afgetrapt op de Blauwe Kamp tussen Blue
Boys en Blauwhuis. Deze wedstrijd wordt
ook beschouwd als één van de kampioenswedstrijden. De blauwhemden mochten
aftrappen en lieten gelijk gelden waarom
ze willen vechten voor de titel. Veel druk
vooruit en lieten de bal makkelijk rondgaan. Al snel in de wedstrijd stoomde
rechtsback Sieger Wouda op aan de
rechterkant, die met een heerlijke voor41

zet net niet youngster Jesse Machiela kon
bereiken. Blue Boys bleef aanzetten en kansen creëren, Martin Lageveen kreeg een
grote kans maar schoot de bal recht op de
keeper. Blauwhuis werd goed vastgezet op
eigen helft en hanteerde vaak de lange bal,
maar onze Bart Jonckers gaf geen krimp en
had alles onder controle samen met Norwin Piet in de defensie. De eerste helft leek
op een 0-0 te eindigen, maar Blue Boys
kwam met een snelle flitsende aanval. Lars
v/d Wolf wist Jelte Mulder te bereiken, die
met een hakje Lars weer aan het werk kon
zetten. Die bereikte vervolgens youngster
Mart Wouda. Laatstgenoemde speelde de
laatste man uit en schoot deze fantastisch
tegendraads in de verre onderhoek: 1-0.
In de tweede helft ging Blauwhuis de boel
vastzetten, waardoor Blue Boys vaker de
lange bal moest hanteren. Hierdoor werd
het een fysieke wedstrijd. Het spel gaat
heen en weer en Blauwhuis komt wat meer
in de wedstrijd, maar creëerde nog niet
echt kansen. Rond de 65e minuut kreeg
Blauwhuis een vrije trap en wist deze bijna
te benutten, maar vliegende Eise Tolsma
staat zijn mannetje en het blijft 1-0. In de
80e minuut viel de beslissing. Youngster
Jesse Machiela wordt neergelegd in het
strafschopgebied. Dus een penalty. Jelte
Mulder gaat achter de bal staan, maar
schiet ter verbazing van de vele aanwezige
fans op de paal. Blue Boys blijft alert en
weet dankzij scherp inlopen van youngster
Mart Wouda de 2-0 te maken.
Met deze overwinning op hun directe
concurrent weet Blue Boys de koppositie te
verstevigen met drie punten.
Eindstand: 2-0
Jong Langezwaag kan Blue Boys niet bijhouden.
Op zondag 7 november komt Blue Boys
op bezoek in Langezwaag voor de zesde
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competitiewedstrijd van het seizoen. Om
14:00 uur werd er afgetrapt en wat meteen
opviel waren de jonge gezichten aan de
Langezwaag kant.
De blauwhemden domineren de eerste
minuten, maar kwamen nog niet tot de
juiste eindpass. Rond de 14e minuut kreeg
youngster Mart Wouda de bal en haalde
hard uit recht op de keeper. De bal kwam
voor de voeten van Jelte Mulder terecht,
die onderuit werd gehaald: Penalty! Ervaren Bart Jonckers schoot hem beheerst binnen: 0-1. De eerste helft was het eenrichtingsverkeer met Blue Boys aan de bal op
de helft van de tegenstander. Het creëerde
wel wat kansen, maar nog niet heel dreigend. Blue Boys begon rond de 25e minuut
gevaarlijk te worden. Een goeie voorzet van
Snelle Jelle werd niet benut door youngster
Jesse Machiela, die vrij kon inkoppen. In de
29e minuut stoomde Martin Lageveen op
aan de rechterkant, na een scherpe voorzet op Jelte Mulder die de bal nog op de
paal kreeg. Youngster Mart Wouda wist
de rebound keurig te benutten: 0-2. Vlak
voor rust kwam Martin Lageveen met een
prachtige solo. Langezwaag trok aan de
handrem en Blue Boys kreeg een vrijetrap
op randje zestien. Deze bal was voor Bart
Jonckers, die hem prachtig om de muur
heen krulde: 0-3.
In de tweede helft ging het tempo achteruit. Het slagveld lag nu op het middenveld.
Aanvoerder Norwin Piet had dit prima onder controle. Blue Boys creëerde wat kleine
kansen met onder andere kansen van Lars
v/d Wolf en Jesse Machiela. Langezwaag
kon maar geen echte kansen creëren. Het
hanteerde vaak de lange bal, waar de verdediging van Blue Boys wel raad mee wist.
In de 65e minuut werd bijna een exacte kopie van de eerste helft uitgevoerd met een
geweldige voorzet van Snelle Jelle, die weer
op een haar wordt gemist door Youngster
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Jesse Machiela.
In de 75e minuut is het dan wel raak na
een goeie pass van Lars v/d Wolf wist Jelte
Mulder met een goeie aanname door de
verdediging te breken. Hij speelde de keeper uit en bleef rustig: 0-4.
Blue Boys doet goeie zaken in Langezwaag
en wint voor de 6e keer op rij.
EINDSTAND 0-4

KERSTBOMEN VERKOOP
NIJ BEETS
* start 4 December
* verschillende soorten kerstbomen
* van klein tot groot
* openings7jden : ma t/m vrij : 14.00-20.00
zaterdag : 10.00-17.00
voor meer info en een win ac:e:
volg ons op www.facebook.com/kerstbomennijbeets

Domela Nieuwenhuisweg 45 / 0512-461211
De Nijs Beetster 17-3
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Domela Nieuwenhuisweg 45
9245 VB Nij Beets
T: (0512) 46 12 11
www.pedicurehendrika.nl
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Oliebollenac+e Zwembad
de Blauwe Kamp.
Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een oliebollenac+e. Want ook in 2022
hebben we jullie hulp weer hard nodig om het zwembad draaiende te houden en onderhoud
te plegen. Wij vragen jullie dan ook om de bestellijst ruimhar+g in te vullen.
·

·

We verzoeken u vriendelijk om de bestellijst in te vullen en met gepast geld te
betalen. Het geld mag ook overgemaakt worden op rekeningnummer
NL16 RABO 0306 4577 84 t.n.v. S+ch+ng Zwembad de Blauwe Kamp onder
vermelding van naam, adres en bestellijst. De bestellijst wordt in de week van 14 t/m
19 december bij u opgehaald.
Wanneer u niet thuis bent als de lijstjes worden opgehaald doen we een brieSe bij u
in de bus, waarop het adres staat waar u uw bestellijst zelf kunt inleveren. Uw
bestelling wordt vers afgebakken op donderdag 31 december en op dezelfde dag
tussen 10:00-14:00 uur bij u thuisbezorgd.

Bestelformulier.
Soorten/aantal oliebollen

Prijs per stuk

Prijs totaal

10 oliebollen zonder krenten

€8,00

€

10 oliebollen met krenten

€9,00

€

4 appelbeignets

€8,00

€

Vrijwillige dona+e aan het zwembad

€

€

Totaalprijs bestelling

€

Naam:
Adres:
Betaling contant:

Betaling overgemaakt per bank:

Indien u een handje wil helpen met het ophalen van de bestellijsten of bezorgen van de
oliebollen, dan kunt u zich aanmelden per e-mail via deblauwekamp@gmail.com of een
belletje of appje naar 0615342731.
Vele Handen Maken Licht Werk.
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Van Plaatselijk Belang
De gemeente Opsterland stelt het zeer op prijs dat er vanuit de mienskip iets wordt georganiseerd. Neem nu oud en nieuw. Er
is een subsidiepot voor activiteiten rond de jaarwisseling waar, mits goed onderbouwd, aanspraak op kan worden gemaakt.
Denk aan vuurwerkshows, carbidschieten of gezellige bijeenkomsten. Op Opsterland.nl staat waar je aan moet voldoen om in
aanmerking te komen voor een subsidie.
Ziet u verder iets in of rond het dorp waar actie vanuit de gemeente voor is gewenst, meld dit dan via de gemeente app. Dan
kan het worden opgelost.

Wi
datst u
...?
Wist u dat…
De Kerst Workshop vanwege de alsmaar
oplopende coronabesmettingen niet door
gaat?
Wist u dat…
Lisa Roskammer een uitgeverij heeft
gevonden voor haar zelfgeschreven boek?
Uitgeverij Boekscout de klus met Lisa gaat
klaren? De reactie van de uitgeverij één
van verbazing was? Het boek namelijk zo
goed geschreven was dat ze niet eens door
hadden dat het van de hand van een kind
was? Lisa’s droom nu ook écht is uitgekomen?

De aanhouder wint...

46

Wist u dat …
De jaarkalender van de Freonen fan It
Damshûs nu ook te koop is bij de Dagwinkel? Er met de opbrengst hiervan weer zinnige zaken kunnen worden bekostigd?
Wist u dat …
De NijsBeetster mee heeft gedaan met de
Rabobank clubsupportactie? Dit inhield
dat de leden van de Rabobank een stem
konden uitbrengen op de instantie/club
van hun keuze? Dit onze dorpskrant het
bedrag van €446,76 heeft opgeleverd?
Wist u dat…
Pieter Nauta een engeltje op zijn schouder heeft? Dit niet was omdat hij op een
stormachtige ochtend in oktober in een
nat bed ontwaakte vanwege enkele weggewaaide dakpannen? Het wel was omdat
hij dezelfde dag besloot om naar de storm
en springtij bij Ternaard en Lauwersoog
ging kijken? Onze Pieter op de terugweg
bij Houtigehage pardoes een boom op zijn
motorkap kreeg? Hij over de boom heen
schoot en wild remmend voor een staande
boom tot stilstand kwam? Als Pieter
een nanoseconde eerder ter plaatse was
geweest hij de boom door de voorruit had
gekregen? Vriend Wytse de Haan hem met
alle liefde ophaalde om hem weer veilig
thuis te brengen?
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Vaststellen erfdelen van kinderen
Waarom is het van belang om de erfdelen van de kinderen
te berekenen en vast te leggen in een akte na het
overlijden van de eerste ouder? Vaak wordt er van
uitgegaan dat alle vermogen bij de langstlevende ouder
blijft en dat, behalve het regelen van de zaken bij de bank
en de belastingdienst, verdere actie niet nodig is. Toch zijn
er meerdere redenen waarom het wel verstandig is om het
één en ander vast te leggen.

Als de langstlevende ouder komt te overlijden zijn de
erfdelen een belangrijke aftrekpost voor de erfbelasting.
Maar om daar aanspraak op te kunnen maken moet het
bestaan en de hoogte van de erfdelen uit de eerste
nalatenschap wel worden bewezen.

In testamenten staat vaak opgenomen dat over de
erfdelen van de kinderen een rente moet worden vergoed,
zodat de nalatenschap van de langstlevende ouder zo klein
mogelijk wordt gemaakt. Om de rentevergoeding te
kunnen berekenen, is het wel nodig de hoogte van het
erfdeel te kennen.

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

Krijgt de langstlevende ouder te maken met de Wet
Langdurige Zorg en is er niets geregeld, dan wordt de hele
erfenis beschouwd als eigen vermogen van de
langstlevende ouder, waardoor hij/zij deze ook moet
aanspreken voor de eigen zorgbijdrage. Om dat te
voorkomen kun je in het testament opnemen of aanvullend
overeenkomen dat in een dergelijke situatie de erfdelen
van de kinderen (inzake de nalatenschap van de eerst
overleden ouder) kunnen worden uitgekeerd.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust
contact op met ons kantoor.
Telefonisch zijn we overdag bereikbaar. Een afspraak
bij u thuis is ook altijd mogelijk.
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WWW.DONKEL-DONKEL.NL

posters
almanakken

flyers

drukwerk
stickers

dorpskranten

scripties

textiel

De Roef 20, 9206 AK Drachten T 0512 543 350 E info@donkel-donkel.nl
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