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Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren 

voor donderdag 13 januari bij Tine

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

Omslagfoto: En nu is Rixt dus ook doorgestoomd naar het ‘grote’ nationale rugbyteam........

De Nijs Beetster online 

op www.nijbeets.info
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 Topsporters
Laatst besloot ik mijn autorit over de A6 
naar huis eens wat eerder te verlaten door 
de afslag Oosterzee te nemen. Via Oosterzee 
en Echtenerbrug kon ik dan mooi langs het 
Tjeukemeer naar Heerenveen rijden, een 
stuk dat ik vroeger geregeld fietste. Ineens 
zag ik het op de borden staan: Bantega. Ik 
dacht meteen: Sjinkie! Geen idee waarom 
het zo snel in me opkwam maar waarschijn-
lijk komt het omdat de commentatoren bij 
het shorttrack de naam Sjinkie Knegt altijd 
afwisselen met het synoniem ‘de man uit 
Bantega.’ Zoals Rintje Ritsma al gauw ‘De 
Beer uit Lemmer’ werd genoemd. Opval-
lend eigenlijk, zo mijmerde ik nog even 
door terwijl ik lastige verkeersdrempels in 
de Hoofdweg in Echten het hoofd bood, dat 
zoveel grote sporters uit dorpen komen. 
Marit Bouwmeester komt uit Warten, Arjen 
Robben uit Bedum en Suzanne Schulting uit 
Tijnje. Natuurlijk, er zijn nu eenmaal meer 
dorpen dan steden maar toch… In een dorp 
heb je alle ruimte en rust om je te ontwik-
kelen en te focussen op je sport. Geen verlei-
ding van het uitgaansleven maar een meer-
maals bewezen gezondere leefomgeving. 

Is dat misschien ook het geheim van Nij 
Beets? Met Femke Kok en Myrthe Doorne-
kamp hebben we inmiddels topsporters met 
Olympische ambities in ons midden. En in 
deze Nijs Beetster stellen we er nóg eens 
twee toppers aan u voor: Rixt Aerts en Jorrit 
van Dasselaar. Misschien zijn er nog meer 
aanstormende sporthelden in ons midden 
maar dat hoor ik dan graag. 

Het mooie van topsporters uit kleine dorpen 
is dat zij zich meer met hun afkomst verbon-
den lijken te voelen dan hun sportgenoten 
uit de grote stad. De trots is vaak weder-
zijds. Twee jaar geleden werd een onooglijk 
Italiaans dorpje, Castellania, omgedoopt 
tot Castellania Coppi. Het bleek dat het 100 
jaar geleden was dat de grote Italiaanse 

wielerlegende Fausto Coppi er was geboren. 
De gemeente Piemonte besloot akkoord te 
gaan met een naamsverandering van het 
dorp dat voortaan dus Castellania Coppi 
zou heten. Meteen wemelde het van de 
toeristen wat het dorp flink uit de anoni-
miteit tilde en de nodige welvaart bracht. 
De Senegalese superspits Sadio Mané van 
Liverpool vergat zijn geboortedorp niet en 
schonk de gemeente Bambali voor €530.000 
een compleet ziekenhuis waar nu 35 dorpjes 
dankbaar gebruik van maken. Een band voor 
het leven…

Toen Ruud van Nistelrooij in 1998 voor 
12 miljoen euro van SC Heerenveen naar 
PSV verkaste, werd ik als verslaggever van 
Omroep Brabant naar de persconferentie 
gestuurd om de presentatie van de spits te 
verslaan. Voor dit hoogtepunt in de geschie-
denis van de familie van Nistelrooij was het 
hele gezin aanwezig. Tijdens het interview 
vertelde Ruud daarna hoe het allemaal 
begon bij de Geffense voetbalvereniging 
Nooit Gedacht en hoe zijn overgang naar 
de Osser club Margriet hem in het dorp niet 
in dank werd af genomen. Maar inmiddels 
is er in het Brabantse dorp een heus Ruud 
van Nistelrooij pupillen toernooi wat in de 
hele regio vele honderden voetballertjes 
in de zomer naar Geffen lokt. Zomaar wat 
voorbeelden waarbij topsporter en geboor-
tedorp elkaar kunnen versterken. Geholpen 
door de media en hun vele kanalen. Schaats-
commentator Herbert Dijkstra mag het dus 
nog wel wat vaker hebben over ‘Femke Kok 
uit Nij Beets.’ 

Bart Ledegang

PS: In de vorige Nijs Beetster is er iets misge-
gaan met het artikel over Lute Meester. Er 
was een alinea weggevallen en een andere 
alinea stond er twee keer in. Daarom dit keer 
het hele artikel nogmaals….
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Wensen u pre�ge feestdagen en een voorspoedig 2022.

’t Boerehiem en Lyts Boerehiem wenst iedereen
fijne feestdagen en een voorspoedig 2022!

Acupunctuur- en Homeopathie Friesland

wenst u
een sfeervolle Kerst

en een onbezorgd en gezond 2022
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Rugbytalent Rixt Aerts is international:

‘Ik wil ooit graag bij een buitenlandse club spelen’
Door Bart Ledegang

 
Naast Femke Kok (schaatsen) en Myrthe Doornekamp (karate) ontbolstert een nieuw 
sporttalent in ons dorp: Rixt Aerts. De 18-jarige is onlangs aangesloten bij het Nederlands 
team en droomt al van een carrière bij een buitenlandse club. “In Engeland, Frankrijk of 
Italië word je als rugbyprof goed betaald.”

Wie Rixt in 
Nij Beets wil 
treffen, moet 
dat in het 
weekend doen. 
Door de week is 
het rugbytalent 
te vinden in 
onze hoofdstad. 
“Ik woon in 
Amsterdam 
want daar zit 
het Nationaal 
Trainingscen-
trum voor de 
senioren,” legt 
ze aan de eettafel van de ouderlijke woning 
aan de Jansenstichting uit. “Per week zijn 
er twee trainingen van drie uur onder 
leiding van de grote rugby-cracks. Daarna 
eten we met elkaar.” Daarnaast speelt Rixt 
bij eredivisieclub Waterland in Purmerend 
waarmee ze inmiddels de ranglijst 
aanvoert. Waterland als het Ajax van het 
rugby dus. “Naast het rugby volg ik ook 
de PABO waar ik nu het tweede jaar doe.” 
Een pittig weekprogramma dus. Op het 
trainingscentrum krijgen de internationals 
een individueel programma waarbij 
hard aan enkele aandachtspunten wordt 
gewerkt. Rixt: “Ik krijg nu extra les in het 
tackelen. Ik tackle meestal zo dat ik zelf ook 
altijd meeval. Maar nu werk ik eraan dat ik 

de tackle zo 
inzet dat de 
tegenstan-
der eerder 
valt dan ik. 
En verder 
leer ik nog 
harder en 
strakker 
de bal te 
passen.” 

Wrotters 
De niet-
alledaagse 

sport rugby 
is langzamerhand wat in de Aerts-genen 
gaan zitten, concludeert Rixt. “Mijn neef 
Hette is ermee begonnen, toen mijn broer 
Sem, gevolgd door mijn nichtje, ik en toen 
bijna iedereen.” Het aantal clubs is niet zo 
dik gezaaid als bijvoorbeeld bij het voetbal 
en dus werd uitgeweken naar de Wrotters 
in Gorredijk. Daar werd Rixts talent al gauw 
ontdekt. “Een vader van een speler zei: ‘Je 
moet eens een keer selectie doen bij de 
Rugby-academie in Heerenveen.” Dat deed 
ik en toen werd ik meteen aangenomen. Je 
krijgt daar nog voor je schooldag training 
van goede rugbyers en daar werd ik al snel 
nog beter van.” Van de Wrotters maakt 
Rixt daarna de overstap naar het senioren-
team van Groningen waar ze ook al gauw 

Het rugby zit de Aertsen in het bloed. (foto: Bart Ledegang)
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Wenst iedereen een

PRETTIG KERSTFEEST
en een

VOORSPOEDIG 2020

wenst iedereen:

.....in noflike kryst en in

lokkich nijjier! / ....een

fijne kerst en een gelukkig

nieuwjaar! / ....merry christmas

and a happy new year!

Wenst u prettige feestdagen

en een voorspoedig 2020

Dathet nieuwe jaar
rijkmag zijn aan
mooie dagen
enveel liefde, voorspoed
en gelukmag dragen.

We wensen een ieder fijne feestdagen
en een voorspoedig 2020

Franke en Siepie Kooijker.

Wenst iedereen een

PRETTIG KERSTFEEST
en een

VOORSPOEDIG 2022

Sjouke enHinke deGroot,
Prikkewei 6
wensen iederenGezegende kerstdagen en
een voorspoedig nieuwjaar

‘wenst u een gezond en voorspoedig 2020’

‘t Boerehiemen Lyts Boerehiem

wenst iedereen
alle goeds toe in

2020!

Op de drempel van het nieuwe jaar
danken wij u hartelijk voor het in
ons gestelde vertrouwen en het
prettige contact.
Graag wensen wij u sfeervolle
kerstdagen en een gelukkig

vaak van dienst te mogen zijn.

Fam. Fennema en medewerkers

nieuwjaar waarin wij hopen u nog

Wenst iedereen een
Goed en gezond

2020 toe

wenst alle dorpsgenoten
Gezegende kerstdagen en
een voorspoedig 2020

DeProtestantse
Gemeente

van
“DeDoarpstsjerke”

WWW.KOOPMANSNĲBEETS.NL

Wenst iedereen een
Goed en Gezond

2022 toe

De Protestantse
Gemeente

van
"De Doarpstsjerke"

wenst alle dorpsgenoten
Gezegende kerstdagen en

een voorspoedig 2022

ST. FREONEN 
FAN'T DAMSHûS

wenst iedereen 
een voorspoedig 

en gezond
2022

Wij wensen iedereen een schitterend
sprankelend en boeiend museumjaar toe.

Bestuur en vrijwilligers van
Openluchtmuseum it Damshûs

2022

www.mulderbouwbedrijf.nl info@mulderbouwbedrijf.nl

Mulder Bouwbedrijf 

wenst u 

gezegende kerstdagen 

en een 

(op) bouwend 2022!
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de jeugdselectie van het Nederlands team 
haalt. 

Interlands 
En nu is Rixt dus ook doorgestoomd naar 
het ‘grote’ nationale rugbyteam. Althans, 
ze zit bij de vaste selectie van 48 dames. Per 
wedstrijd doen er 22 dames mee. Vijftien 
staan er vervolgens in het veld. De Oranje-
dames XV komen uit in de Rugby Europe 
Championship competitie, het hoogste 
niveau in Europa. De Championship is ge-
baseerd op een zogenaamd ‘round-robin-
toernooi’ en kent vier teams die strijden om 
de jaarlijkse EK-titel. Sylke Haverkorn is de 
bondscoach die extra veel wil investeren in 
jong talent en een brede selectie. Daarom 
prijkt op de website van de Nederlandse 
Rugbybond dus ook de naam van Rixt Aerts 
bij de voorwaartsen. “Van de 48 dames 
wordt voor elke interland een selectie be-
kendgemaakt,” legt Rixt de procedure uit. 
“Als je naam wordt genoemd dan mag je 
meedoen. Zit je er niet bij, dan krijg je dat 
van tevoren even te horen. Ik heb nu de 
eerste twee interlands meegemaakt bij het 
grote Oranje maar nog niet gespeeld. De 
eerste was een thuiswedstrijd tegen België. 
Toen trainde ik net drie weken mee. Een 
week later mocht ik ook al mee op trainings-
kamp naar Italië, dat was een supertoffe 
ervaring. De wedstrijd tegen Italië heb ik 

niet gespeeld maar je leert er wel veel van.”

Voorwaartse 
Hoewel Rixt nog geen speelminuten heeft 
gemaakt, lijkt het slechts een kwestie van 
tijd. Nederland doet het overigens best 
aardig in het mondiale rugby. De oranje-
dames zijn ingedeeld in de hoogste poule 
in Europa. Rixt’s eerste internationale ken-
nismaking was de interland tegen Spanje 
die met 87-0 verloren ging. Als speelster 
van jong-Oranje mocht zij van dichtbij de 
voorbereidingen en de evaluaties meema-
ken. “We verloren toen zo dik omdat Spanje 
tijdens de corona-pandemie gewoon door 
mocht trainen terwijl wij net weer bij elkaar 
waren,” legt Rixt uit. “Door die overwinning 
is Spanje nu geplaatst voor het WK in Nieuw 
Zeeland en wij niet. Dat is dus wel even ba-
len.” Wel dient zich binnenkort een nieuwe 
poulewedstrijd aan tegen…. juist, Spanje. 
“We zijn dus hard aan het trainen,” vertelt 
Rixt. Bondscoach Haverkorn heeft Rixt in-
gedeeld bij de voorwaartsen. “Bij de scrum 
zijn de voorwaartsen de sterkste dames die 
wat kunnen doorlopen. Daarnaast heb je 
de lijnspelers die wat meer de bal passen en 
scores maken. In de scrum ben ik één van 
de snelsten. Als de bal in het midden wordt 
gegooid moet jij hem zien te krijgen. Naast 
de rol in de scrums ben ik eigenlijk overal 
te vinden. Ik tackle veel of probeer de bal 

te stelen en weer door te pas-
sen. Aan de buitenkant speel ik 
eigenlijk het liefst zodat ik snel 
langs de lijn de lijnspelers kan 
bereiken.” 

Buitenland 
Vol passie praat Rixt over rugby, 
het balspel dat ooit op het 
terrein van het voornaamste 
Engelse college van de stad 
Rugby werd uitgevonden. Het 
verhaal gaat dat in 1823 tijdens De Oranjedames XV: zoek Rixt... (Foto: Dennis van der Sande)
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ST. FREONEN FAN ʼT DAMSHûS

wenst iedereen een
Voorspoedig en gezond 2020 Wenst u prettige feestdagen en een

voorspoedig 2020

Acupunctuur- en Homeopathiepraktijk Friesland

wenst u
een vredig en blakend gezond 2020!

Een gezond 2020

namens alle medewerkers van de
huisartsenpraktijk “ De Hoek”

Krigelwenstueengoedenenergiek2020 toeKrigel wenst u een goed en energiek 2022 toe

ST. FREONEN FAN ʼT DAMSHûS

wenst iedereen een
Voorspoedig en gezond 2020 Wenst u prettige feestdagen en een

voorspoedig 2020

Acupunctuur- en Homeopathiepraktijk Friesland

wenst u
een vredig en blakend gezond 2020!

Een gezond 2020

namens alle medewerkers van de
huisartsenpraktijk “ De Hoek”

Krigelwenstueengoedenenergiek2020 toe

Een gezond 2022

Sjouke enHinke deGroot,
Prikkewei 6
wensen iederenGezegende kerstdagen en
een voorspoedig nieuwjaar

‘wenst u een gezond en voorspoedig 2020’

‘t Boerehiemen Lyts Boerehiem

wenst iedereen
alle goeds toe in

2020!

Op de drempel van het nieuwe jaar
danken wij u hartelijk voor het in
ons gestelde vertrouwen en het
prettige contact.
Graag wensen wij u sfeervolle
kerstdagen en een gelukkig

vaak van dienst te mogen zijn.

Fam. Fennema en medewerkers

nieuwjaar waarin wij hopen u nog

Wenst iedereen een
Goed en gezond

2020 toe

wenst alle dorpsgenoten
Gezegende kerstdagen en
een voorspoedig 2020

DeProtestantse
Gemeente

van
“DeDoarpstsjerke”

WWW.KOOPMANSNĲBEETS.NL

Voor een ieder in Nij Beets: 
Gezegende Kerstdagen en 

een voorspoedig nieuwjaar.

Sjouke en Hinke de Groot
Prikkewei 6

B. Koot 
wenst U en Uw naasten goede feest-

dagen 
en een gezond en respectvol 2022

De bern, de âlders en it team
fan KBS De Arke

winskje jim goeie Krystdagen
en folle lok en seine yn 2022

Winsket alle ynwenners fan Nij Beets

noflike krystdagen

en in moai en sûn 2021 ta!

 

Jolanda, Anne-Esther, Jan, Rick, Sjouke en Pieter

Kristlike Basisskoalle 

Naamloos-1   1 08-12-20   20:30
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een voetbalwedstrijd ene William Webb Ellis, 
leerling van de Rugby School en toekomstige 
pastoor, de bal ineens in zijn armen droeg en 
tot verbazing van de tegenstanders en het 
publiek de bal in het doel over de achterlijn 
drukte. Dat is bijna 200 jaar geleden. In 2021 
is Rixt nu minstens negen uur per week in de 
weer met trainingen en wedstrijden. Rugby, 
een sport die ondanks het ruwe uiterlijk 
bekend staat om haar discipline. “Het mooie 
is vooral de sfeer eromheen. We zijn altijd 
één team en het is oergezellig. In het veld 
is nooit gedoe en er is veel respect voor de 
scheidsrechter.” Dat zie je bij het voetbal nog 
wel eens anders. Rixt: “In de competitie kom 
ik de teamgenoten van Oranje wel tegen 
en dan gaat het er vaak hard aan toe. Maar 
na het laatste fluitsignaal drink je gewoon 
samen weer wat in de kantine.” Stiekem 
droomt Rixt natuurlijk van een professionele 
rugbycarrière, iets wat in Nederland niet 
mogelijk is. “Ik wil graag een contract in het 
buitenland verdienen. Engeland, Spanje, 
Frankrijk of Italië. Dat zijn de toplanden.” De 
Nederlandse rugbybond heeft al meerdere 
internationals in het buitenland helpen 
onder te brengen. Rixt praat ook met haar 
collega’s over hoe het hun aldaar bevalt. “Ik 
ken een aantal die alles betaald krijgen zoals 
salaris, woning en reiskosten. Sommigen 
hebben er nog wel eens een baantje naast 
voor een extra zakcentje maar je kunt er 
goed van rondkomen.” 

Omdat een rugbyloopbaan meestal ergens in 
je dertiger jaren eindigt, heeft Rixt gelukkig 
haar PABO-diploma straks achter de hand. 
“Een veilige optie. Van jongs af aan wilde ik 
al voor de klas staan dus ook daar kijk ik naar 
uit,” zegt Rixt. Het leven lacht de 18-jarige 
dus toe. Met haar heeft Nij Beets dus wéér 
een topsporttalent binnen de dorpsgrenzen. 
Wat dat toch is? “Geen idee hoe dat komt,” 
lacht Rixt. “Er zal misschien hier iets in het 
water zitten…” 

Rixt samen met maatje Lieve op trainingskamp in 
Italië. (Foto: Bart Ledegang)

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

BOORNBERGUM
Westerbuorren 1  |  Tel. 0512 - 38 32 91

www.medifitweb.nl | info@medifitweb.nl
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GORREDIJK

             autobedrijf

KROES

Badweg 54 - 8401 BL  Gorredijk - Tel.: 0513 - 46 19 52
www.autobedrijfkroes.nl

GORREDIJKGORREDIJK

             autobedrijf

KROES

Badweg 54 - 8401 BL  Gorredijk - Tel.: 0513 - 46 19 52
www.autobedrijfkroes.nl

APK II keuringstation!

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	

	
Prikkewei	57	Nij	Beets	

06	407	208	84	

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
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Sjoerdtje komt al jarenlang voor zinvolle 
dagbesteding naar zorgboerderij De Ripen. 
Tuinieren en wolvilten zijn enkele van haar 
favoriete bezigheden. Sjoerdtje kampte 
weliswaar al met een aangeboren beper-
king, maar daar kwamen eind 2019 nog 
eens de gevolgen van een hersenbloeding 
bij. Die gebeurtenis beperkte haar jammer-
genoeg nog verder en ook al is ze - stevige 
doorzetter als ze is - heel behoorlijk her-
steld, haar mogelijkheden en haar wereldje 
werden stukken kleiner. Wat wel terug-
kwam is Sjoerdtje’s talent om moppen te 
onthouden en te vertellen. Al enkele malen 
verscheen ze ‘moppentappend’ op de face-
bookpagina van de zorgboerderij. 

Graag 
Toen Tineke de Vries, die de dagbesteding 
verzorgt, het nieuwe programma van Paul 
de Leeuw 
(Busje komt 
zo!) zag, 
dacht ze 
meteen aan 
Sjoerdtje. 
Wat zou het 
fijn zijn om 
Sjoerdtje als 
verrassing 
een mooie 
dag te be-
zorgen, een 
dag om nooit 
te vergeten: 

al moppen vertellend in de bus van het 
programma van Paul de Leeuw…. Tineke 
besloot contact te zoeken met het produc-
tieteam en vertelde over de (on)mogelijk-
heden van Sjoerdtje. Er werden foto’s en 
filmpjes uitgewisseld en Paul de Leeuw 
reageerde met: ‘We hebben Sjoerdtje er 
graag bij!’ De uitnodiging resulteerde in 
twee drukke opnamedagen. Voor Sjoerdtje 
bleef het een grote (geheime) verrassing, 
die Tineke pas in de taxi uit de doeken 
deed: ‘We gaan naar Paul de Leeuw’! 
Sjoerdtje eerst helemaal beduusd, maar 
daarna: ‘Wat heb ik daar een zin in!’

Drukke man 
De eerste opnamedag bracht Sjoerdtje in 
de programma-bus door, onderweg van 
Hilversum naar zuidelijk Nederland, met 
onder meer een stop in Oss. Frans Bauer 

maakte de 
rit ook mee. 
Sjoerdtje: 
‘Hij was heel 
aardig. Ik zei 
tegen hem: 
ik heb veel 
Hollandsta-
lige muziek 
en jij staat er 
ook tussen’. 
Er werd on-
derweg druk 
geoefend met 
de moppen 

‘Ik heb bekende mensen ontmoet’

Sjoerdtje vertelt moppen in de bus van Paul de Leeuw

Door Hester Dijkstra

Een luxe taxi met alles erop en eraan kwam op woensdag 1 december voorrijden bij zorg-
boerderij De Ripen om Tineke de Vries en vervolgens hulpboer Sjoerdtje van Kooten naar 
Hilversum te brengen. Sjoerdtje mocht moppen vertellen voor het programma van Paul de 
Leeuw: Busje komt zo

Simon Keizer kwam niet meer bij van de moppenstroom van Sjoerdtje...
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Brugt en Ineke Jonker  
Domela Nieuwenhuisweg 114  Nij Beets

T: 0512 461900 - info@piershiem.nl - www.piershiem.nl

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

 
Brugt, Ineke en team Pier’s Hiem 
wensen u hele fijne feestdagen en 
een gelukkig en gezond 2022 toe!

Beide kerstdagen geopend vanaf 
13.00 uur tot 17.00 uur

Buurtbemiddeling 
Opsterland

Zijn er ergernissen of irritaties 
tussen u en uw buren?

Stichting Scala, Buurtbemiddeling
t 06 - 54 35 08 55 / 0516 - 56 72 20

e buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl

www.scala-welzijn.nl   stichtingscala 

• Gratis • Stap voor stap • Vertrouwelijk

sc
a

la
sc

al
a

sc
al

a

scalascala

veilig
opsterland

voor 

Telefoon 0512 - 33 14 20  |  www.nijboeruitvaartzorg.nl

Hindrik Riemersma

Ik ben er
voor u.
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en natuurlijk ontmoette ze ook Paul de 
Leeuw zelf. ‘Hij is heel vriendelijk, maar wel 
een drukke man, heel druk! Volgens mij 
heeft hij ook een beperking!’, is Sjoerdtje’s 
conclusie. ‘We kregen koffie in de bus en 
ik kon ook luxe broodjes krijgen, maar die 
hoefde ik niet, ik had zelf meegenomen’, 
aldus Sjoerdtje.

Moppentrommel 
Op donderdag 2 december - na een bijna 
slapeloze nacht - volgde de tweede dag 
van Sjoerdtje’s avontuur. ‘Maar ik vond het 
helemaal niet spannend, hoor! De mensen 
waren heel vriendelijk’. De Wisseloord-
studio’s waren het doel van de reis en er 
moesten ook nog wat opnamen gemaakt 
worden in de bus, nu met Simon (van duo 
Nick en Simon). Sjoerdtje: Ze maakten er 
een toneelstukje van; Simon was bij mij 
in de bus en Paul ging naar buiten, zoge-
naamd om Simon te zoeken. ‘Simon, waar 
ben je? Simon: Ik ben hier, in de bus. Ik 
heb het hier heel gezellig met de moppen 
van Sjoerdtje, ik blijf nog even….. Paul: ‘Die 
moppen wil ik ook wel eens horen, ik kom 
er aan…..’ En Sjoerdtje vertelt opnieuw over 
een boer en een papegaai, over de urine 
van prinses Irene (jus d’oranje) en vele 
andere grappen, grollen en raadsels. Het 
productieteam heeft van de moppen een 
mooi boekje gemaakt: ‘Sjoerdtjes moppen-
trommel’.

BN’ers 
Wat Sjoerdtje het allerleukst vond aan het 
TV-avontuur waren de ontmoetingen met 
allerlei bekende mensen. ‘Ik heb nu die 
BN-ers in het echt gezien’, zegt Sjoerdtje, 
‘en ik heb met ze gesproken. Ik hoorde dat 
Simon en z’n vrouw nog een kindje krijgen, 
dat elke dag geboren kan worden. Daar 
hadden ze het over toen de camera weg 
was. En ze vroegen mij ook van alles, wat ik 
overdag doe en wat ik lekker vind’. 

De aflevering van Busje komt zo! waar 
Sjoerdtje aan meewerkt is te zien op don-
derdag 16 december a.s. ’s avonds 21.30 uur 
NPO1 (terugkijken kan ook). Het wordt een 
bijzondere (Kerst)aflevering, waar diverse 
zangers en artiesten aan mee doen, zo ook 
Sjoerdtje. Ze is benieuwd, want: ’Dan zien 
we hoe ze het allemaal in elkaar geplakt 
hebben….’

Het boekwerk De Moppentrommel is een tastbaar 
bewijs van Sjoerdtje’s glansoptreden op de lande-
lijke televisie. (Foto: Tineke de Vries.)
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Openingstijden: Maandag gesloten. Dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 
tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 18.00 uur. 
Zaterdag 09.00 tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 
17.00 uur. Vrijdag koopavond.

WWW.WOONCENTRUMSVDBERG.NL

Gratis bezorging aan huis en 
indien nodig montage!

	

	

	

	

	

	

	

	

	

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

	

	

	

	
	
! Bouwkundig	tekenwerk.	
! Omgevingsvergunning	(bouwaanvraag)	
! Ontruimingsplattegronden	volgens	NEN	1414.	
! Inmeten	en	digitaliseren.	
! Splitsingstekeningen.	

	

Voor	particulieren	en	bedrijven.	
	

Tekenburo	B.	Mulder	
De	Els	2,	Nij	Beets	
06-46610416	

www.tekenburo-bmulder.nl	
info@tekenburo-bmulder.nl	

06 55 83 05 09 
www.tantejansz.nl
info@tantejansz.nl

 tante jansz kinderopvang
Nij Beets
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Het museumseizoen kwam wat laat van de 
grond dit keer. “Wy hiene dit jier hiel let NL 
Doet. Pas ein maaie. De tiisdei dernei koene 
wy iepen,” begint Leentje. Dit jaar moest 
iedereen zich wederom aan de maatregelen 
houden, waardoor enkele lezingen gecan-
celled moesten worden. “De frywilligersdei 
koe ek net trochgean. Wy hiene sa’n moai 
programma makke,” vertelt Leentje. Geluk-
kig waren er interessante avonden die wél 
bezocht konden worden, waaronder de 
onvergetelijke avond met de Verhalenver-
tellers. “Wy hiene in treipoat meitsje litten 
troch Kees Windstra. Dêroan hiene wy in 
âlde panne hingjen mei poeiermolke. Ap-
pelkoek derby! Wat wie it gesellig.” Al met al 
zijn er zo in totaal 1700 bezoekers geweest. 
En de boten van het museum hebben toch 
nog 308 personen vervoerd. Voor een jaar 
met vele beperkingen een behoorlijk aantal. 
“Der wiene 
in soad losse 
besikers. De 
minsken bleau-
nen yn eigen 
lân.” Leentje 
vertelt ook 
dat ze bezoek 
hebben gehad 
van 5 vloggers 
en bloggers. 
Dit heeft veel 
gratis PR opge-

leverd. Steun dus via andere dan de gebrui-
kelijke kanalen. Dit is ook teruggekoppeld 
in het gastenboek. Vooral blogster Sandra 
van Bijsterveld die geschiedkundige is, heeft 
een mooi stuk geschreven over ‘t Damshûs. 
Haar vlog heet “Stralend Nederland” en is 
via deze link te lezen: Openluchtmuseum 
It Damshûs in Nij Beets: een stuk Friese ge-
schiedenis (stralendnederland.info). 

Energiepaviljoen
Waar Leentje met het bestuur dit jaar verder 
heel druk mee is geweest, is de Museumre-
gistratie. ’t Damshûs is nu officieel Erkend 
Museum. Dit betekent dat ‘t Damshûs 
‘aantoonbaar voldoet aan criteria voor een 
kwalitatief hoogwaardige invulling van 
de functies van een museum.’ Eén keer in 
de vier jaar moet dit aangepast worden. 
Protocollen zijn veranderd, strengere regels 

worden ge-
hanteerd. “It 
wie in bea-
lich fol wurk, 
mar it is 
wer slagge,” 
zegt Leentje 
opgelucht. 
Ook is het 
bestuur mo-
menteel nog 
druk bezig 
met een 

Terugblik op 2021: 
Vloggers en bloggers geven extra boost aan Damshûs-seizoen

Door Sietske Dijkstra Postma

December is een maand waarop vaak teruggekeken wordt op het afgelopen jaar. 
De Nijs Beetster is nieuwsgierig hoe 2021 voor het Damshûs verlopen is. Om dit te weten te 
komen schuiven we aan bij bestuurslid Leentje v.d. Berg. Met een lekker kopje thee aan tafel. 
Het blijkt dat dit seizoen een flink aantal vloggers en bloggers het museum hebben bezocht. 
Dat was mooi meegenomen.

Knus rond het warme vuur met chocolademelk en goede verhalen. 
(Foto: Damshûs)
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Tolbaas 8, 8401 GD in Gorredijk  T: 0512-820996  E: info@bouwdiensten.nl

	

Logopedie	voor	jong	en	oud	op	het	
gebied	van	spraak,	taal,	adem,	stem,	
slikken,	mondgedrag	&	
mondmotoriek,	neurologische	
stoornissen,	eten	&	drinken	en	
gehoor.		

Loca%es	in 
Lemmer,	Noordoostpolder	(Ens,	Creil	
en	Ru?en),	Vollenhove	en	Nij	Beets	

Vragen	of	aanmelden?	 
Neem	contact	op:	 
Telefoon:	0514-562872  
E-mail:	info@logopedielemmernop.nl	 
Website: 
www.logopedielemmernop.nl		
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mooie uitbreiding van het museum. Het zijn 
de plannen voor een energiepaviljoen. Leen-
tje: “Yn de plannen wurdt it in modern ta-
gonklik gebou dat hielendal energieneutraal 
wurdt. It lit de ûntwikkeling sjen van turf, 
stienkoal, olje, nei wyn, sinne en wetterstof.’ 
De oriënterende gesprekken zijn gevoerd, 
subsidieaanvragen zijn de deur uit, en er 
wordt tot nu toe positief op gereageerd. 
Een prachtig educatief project waarbij de 
scholen een grote rol kunnen spelen. Verder 
is er een mooie samenwerking gaande met 
Zuidoost Fryslân. En ‘Het andere Fryslân.’ 
Stroomopwaarts is zo’n project. Hiermee 
heeft het bestuur goede contacten op het 
vlak van kunst en cultuur. Ook hopen ze 
volgend jaar eindelijk de Boartersdei weer 
te kunnen organiseren. “En wy hawwe noch 
hieltyd net ús 60-jierig bestean fierd,” klinkt 
het wat mismoedig uit Leentjes mond. Mis-
schien is het in 2022 dan toch mogelijk en 
kan ook het vlot gebouwd worden voor de 
Turfdagen. 

Al met al zijn er geen ontevreden gezichten, 
concludeert Leentje. Ondanks dat de onze-
kerheid nog als een grauwe deken boven ie-

dereen hangt, is er de hoop dat komend jaar 
toch weer meer mooie projecten kunnen 
worden opgestart. Het bestuur en de talrijke 
enthousiaste vrijwilligers zijn er klaar voor!

Een goed verhaal wordt uiteraard op de kansel ver-
teld. (Foto: Damshûs)

	

JE	VERKOOPT	JE	SPULLEN	AAN	HUIS	OP	

ZATERDAG	15	JANUARI	202	van	10.00	tot	15.00	uur	

OPBRENGST	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	

O.V.V.	NAAM,	ADRES	EN	TELEFOONNUMMER	

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
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   T: 06 -129 72 330  E: info@krigel.nl  I: krigel.nl    / krigelnijbeets

voor en door het dorp
 energieneutraal 2030
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Debuut in Rallycross voor Jorrit van Dasselaar

Afgelopen oktober en november heeft Jorrit van Dasselaar zijn debuut gemaakt in de Ral-
lycross. De voormalig inwoner van Nij Beets aan de Kanaelwei Sûd had eerder al plannen 
hiervoor, maar door corona gingen deze niet door. Overigens woont Jorrit sinds een jaar in 
Noordwolde-Zuid in de gemeente Weststellingwerf.

Als men aan 
autosport 
denkt, dan 
komt vaak 
Formule 1 en 
de circuits van 
Zandvoort en 
Assen vaak 
als eerste 
naar voren. 
Rallycross 
is minder 
bekend in het 
noorden. Dat 
komt mede 
ook doordat Nederlands enige Rallycross 
circuit in het Brabantse Valkenswaard is. 
Vroeger ook wel bekend van Jan de Rooy, 
achteruitrijden met Dafjes of de caravan-
races die op het Eurocircuit werden gehou-
den. Een doel van Jorrit is dan ook om de 
mooie Rallycross sport bekender te maken 
bij het grote publiek.
Rallycross kan het best beschreven worden 
als sprintraces met rallyauto’s op een kort 
circuit. Daarbij is de helft van het circuit 
geasfalteerd en de andere helft gravel. Na 
een training van een paar rondjes worden 
direct meerdere wedstrijden gereden die 
uiteindelijk leiden tot een finale. Het biedt 
veel uitdaging voor de rijders en spektakel 
voor de toeschouwers.

Debuut
Zonder al te veel verwachtingen ging Jor-

rit zijn debuut 
tegemoet in een 
BMW tijdens een 
clubwedstrijd op 
Valkenswaard 
eind oktober. 
Dit ging echter 
verassend goed 
vertelt hij zelf: 
“Ja, mijn debuut 
ging meer dan 
goed. Hierbij was 
ik de snelste met 
een ‘standaard’ 
wagen en heb 

ik mannen met meer ervaring en snellere 
bolides achter mij gelaten. De grootste 
uitdaging zat hem vooral in de gedeeltes 
met gravel. Hier heb ik totaal geen erva-
ring mee, maar gedurende de dag ging 
dit steeds beter qua gevoel, aanremmen 
en driften. Ik was dan ook zeer tevreden.” 
Na zijn debuut heeft Jorrit ook direct zijn 
entree gemaakt in het Nederlands Kampi-
oenschap: “Dit was vooral om extra meters 
te kunnen maken. We reden ditmaal in 
een andere klasse met vooral auto’s die 
onder andere het dubbel aantal PK’s, korte 
versnellingsbakken en aangepaste ophan-
ging hebben. En met behulp van launch 
control zijn deze mannen dan ook direct na 
de start zo goed als weg. Desondanks kon 
ik met m’n gehuurde BMW’tje met oude 
bandjes het toch nog behoorlijk bijhouden 
in natte omstandigheden.”

 Jorrits stuurmanskunsten moeten in de gaten worden gehouden. 
(Foto: Jorrit van Dasselaar)



De Nijs Beetster 17-420

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

Tramweg 19, 8456 HC  De Knipe

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

Zakelijk:
Oplossingen in

Personeelsbeleid en Verandering

Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching
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Sponsor
Het seizoen voor Rallycross zit er ondertus-
sen in Nederland op. Op het moment zijn 
de voorbereidingen volop bezig voor ko-
mend seizoen. De acties van Jorrit zowel op 
als naast het circuit, zijn zeker niet 
onopgemerkt gebleven. Zo heeft een 
voormalig Nederlands, Belgisch en 
Europees Rallycrosskampioen con-
tact opgenomen om te kijken waar 
hij bij kan helpen. Echter wat de 
plannen voor volgend jaar zijn is nog 
niet bekend aldus Jorrit: “Op het mo-
ment zijn we ons aan het oriënteren. 
Mogelijk worden het volgend jaar 
wedstrijden in Nederland en eventu-
eel België en Duitsland. Mijn ambitie 
is om binnen een aantal jaar deel te 
nemen aan EK wedstrijden in Super 
1600. Eventueel aankomend jaar al. 
Alles is echter afhankelijk van budget en 
daarvoor ben ik op zoek naar sponsors en 
partners die met mij willen samenwerken 
en willen ondersteunen.” Wie belangstel-
ling heeft, kan zich dus bij hem melden.

Vlogs
Sponsors gezocht dus. Jorrit wordt mo-
menteel ondersteund door Direct Connect 
Telecom IenPM: Informatie- en procesma-
nagement en HvD. Tegenwoordig gaat zo’n 
samenwerking verder dan alleen een stic-
ker op de auto: “Er zijn tegenwoordig na-
tuurlijk ook veel mogelijkheden met social 
media. Daar post ik content, maar verder 
maak ik ook vlogs van mijn wedstrijden. 
Overigens ben ik met vloggen één van de 
weinigen in Europa die dat doet. Verder 
kan ik ook impressiefilmpjes maken of bij-
voorbeeld websites reviewen. In ieder geval 
is gesproken met de Leeuwarder Courant. 
Zij zullen een groot artikel maken wanneer 
de plannen worden gepresenteerd.”
Je kan Jorrit zijn Rallycross avontuur ook 

bekijken en volgen via o.a. Facebook en 
Instagram:
www.instagram.com/jvd_rx
www.facebook.com/jvdrx

Met de steun van enkele sponsors kan Jorrit de top 
nog sneller aanvallen. (foto: Jorrit van Dasselaar)
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Bij voldoende 
animo komt er 
glasvezel in 
Nij Beets! 

GunOpsterlandGlasvezel.nl

Scan de 
QR-code en meld 

je aan voor de
 Online Informatie-

avond op 
12 januari

De belangrijkste voordelen van glasvezel:

•  Capaciteit is haast eindeloos:
 Met jaarlijks 40% meer verbruik zitten kabel en koper bijna op
 het limiet. Glasvezel kan juist oneindige hoeveelheden data aan.
 Als de hele straat online is, dan merk je daar niets van.

•  Er valt eindelijk wat te kiezen:
 Glasvezel is een open netwerk. Nu kun je uit 5 providers kiezen,
 na een jaar zijn dat er alweer 10+. 

• Stabieler en sneller internet voor hetzelfde geld:
 Vaak ben je niet meer kwijt voor een abonnement bij een    
 telecomaanbieder op glasvezel. Maar je hebt dan wel veel 
 meer capaciteit.

Bij 25% deelname gaan we glasvezel aanleggen. Meld je aan vóór 
2 februari 2022. Wil je meer weten ga naar GunOpsterlandGlasvezel.nl
en volg de Online Informatieavond op 12 januari.
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Vanwege de coronabeperkingen is de fy-
sieke informatieavond over de plannen van 
kabelaar DELTA Fiber Netwerk om Nij Beets 
op het glasvezelnetwerk aan te sluiten niet 
doorgegaan. In plaats daarvan werd op 
23 november een online informatieavond 
gehouden. Nu is er op 12 januari a.s. nog 
een extra online informatieavond ingelast. 
Aanmelden hiervoor kan via de website 
www.GunOpsterlandGlasvezel.nl. 
Op de avond van 23 november kwamen al 
veel vragen naar voren. Ter informatie vol-
gen hier alvast de belangrijkste, uiteraard 
voorzien van antwoord:  

Waarom moet ik voor glasvezel kiezen? Ik 
heb nu een prima verbinding.
Met glasvezel ben je klaar voor nú en de 
toekomst. Jaarlijks verdubbelt het internet-
verbruik en voor toekomstige ontwikkelin-
gen is een stabiele verbinding nodig. Met 
glasvezel kun je even snel up- als downloa-
den, zonder problemen met het hele gezin 
tegelijk online, tv kijken en gamen met 
de snelheid van het licht. Je hebt daarbij 
tevens keuze tussen diverse telecomaan-
bieders.

Kan iedereen in Nij Beets een glasvezel-
abonnement afsluiten?
Alle inwoners van gemeente Opsterland 
kunnen zich aanmelden en vóór 22 de-
cember 2021 (Gorredijk, Ureterp en Beet-
sterzwaag) of 2 februari 2022 (Nij Beets 
en overige dorpen), een abonnement af 
sluiten bij 1 van de 5 telecomaanbieders 
(Caiway, Delta, Helden Van Nu, Kliksafe 
of Online.nl). De looptijd van een abonne-
ment is 1 jaar. Als 25% van de inwoners zich 
aanmeldt, komt er glasvezel in gemeente 
Opsterland!

Moeten de inwoners van Opsterland een 
toeslag betalen om glasvezel te krijgen?
Indien je glasvezel wilt, hoef je alleen een 
abonnement af te sluiten bij een telecom-
aanbieder. Dus geen toeslag of vastrecht-
vergoeding.

We zien veel slechte reviews over DELTA en 
Caiway? Hoe zit dat?
Slechte reviews zijn er over alle internet-
bedrijven. Wanneer de internet- of televi-
sieverbinding niet goed is, is het ongemak 
en de ontevredenheid snel erg groot. DELTA 
scoort bij de onafhankelijke vergelijkers erg 
goed. DELTA is al 2 jaar op rij de beste inter-
netprovider volgens de consumentenbond 
met de beste klantenservice.

Waarom kan ik niet mijn eigen telecom-
aanbieder kiezen?
Omdat DELTA Fiber Netwerk een open 
glasvezelnetwerk aanlegt, zijn alle telecom-
aanbieders welkom om zich aan te melden 
voor toegang tot het netwerk en een 
samenwerking aan te gaan voor de uitrol 
van glasvezel in een bepaald gebied. Als 
een telecomaanbieder niet beschikbaar is, 
is dit de telecomaanbieder’s keuze.

Het Glasvezel informatiepunt
Wil je meer informatie of je inschrijven? 
Bezoek het Glasvezel informatiepunt, 
Hoofdstraat 63 te Gorredijk, van woensdag 
tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Nieuwe online glasvezelinfo-avond en... 
de meest gestelde vragen over de campagne
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Tjipkje Lageveen
Domela Nieuwenhuisweg 15
Nij Beets
voor een afspraak of informatie:
0512 461 992  |  06 49 80 19 48  |    

Kanaalweisud 12 (12a), 9245 HD Nij Beets

’t Boerehiem
Vakantieappartementen

Zorgboerderij

www.boerehiemnijbeets.nl
boerehiem@outlook.com

 06 103 052 21

Lyts Boerehiem
Kinderopvang/buitenschoolse opvang/

peutergroep

www.lytsboerehiem.nl
info@lytsboerehiem.nl

06 830 093 60

tel: 0512 - 46 19 91 Nij Beets / Drachten
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De lagere school, het voortgezet onderwijs, 
de sport, het uitgaan, het werk en daarna 
de vrouwen/echtgenotes. Sommigen zien 
elkaar zelden of nooit meer terug. Ande-
ren zorgen ervoor dat de contacten warm 
blijven. Neem nu Arjen, Jaap, Hatte en Jan. 
De vriendschap tussen de jongens was er 
lang voordat de vrouwen in beeld kwa-
men, maar de basis om gezamenlijk wat 
te ondernemen werd eerste kerstdag 1966 
gelegd. Arjen was dienstplichtig militair 
en moest vanuit de toenmalige kazerne in 
Zuidlaren de vijand in de gaten houden. 
Hij mocht wel bezoek ontvangen en zo 
verzonnen we een uitstapje naar Zuidla-
ren. Na Zuidlaren volgde via de toeristische 
route Groningen. Grand hotel Frigge aan 
de Herestraat 
was het vol-
gende adres. 
De Herestraat 
mocht je nog 
in- en uitrijden 
met de auto en 
na een rondje 
Grote Markt 
(ook met auto) 
parkeerden 
we onze rooie 
Simca 1500 
voor het hotel, 
dat een diner/

dansant met muziek van het Noorder Ball-
roomorkest had georganiseerd. Toen we 
arriveerden was het diner al voorbij. Geen 
nood, want wij hadden in Zuidlaren nog 
een frikandel speciaal en patat gegeten.

Jaren 60
Aan een van de tafels in het restaurant 
annex danszaal troffen we oud-Beetsters 
Jeep en Trienke Plantinga. Jeep (toen hoofd 
personeelszaken van de gemeente Gronin-
gen) nodigde ons uit om plaats te nemen 
bij hen aan tafel. Zo belandden we in een 
bijzonder gezelschap en hadden we een 
onvergetelijke eerste kerstdag. Via Rijks-
weg 43 (toen nog tweebaans) keerden we 
terug naar Nij Beets. Niet zo laat, want 

Tweede Kerstdag 
werden we in 
Dancing Bruins-
ma in Appelscha 
verwacht. De 
uitbater had 
Rob Hoeke R en 
B-groep gecon-
tracteerd en bij 
dat optreden 
mochten wij niet 
ontbreken. Kliu-
wend Omheech 
had dezelfde 
avond de jaarlijk-

Beetster vriendengroep deelt al 50 jaar lief en leed

Door Jan van der Mei

Kerst, oudjaar, nieuwjaar. Het is weer zover. Wat doen we dit jaar en wat deden we in het 
verleden? Oude vriendschappen aanhalen of juist nieuwe aanknopen? Iedereen zal zo zijn 
of haar afweging maken. Sommigen hebben al in de lagere schooltijd een vriendschap 
opgebouwd die nooit verloren is gegaan. In Nij Beets geldt dat voor vier (oud-)Nij Beetsters 
die al meer dan vijftig jaar elkaar met de echtgenotes twee keer per jaar ontmoeten: Arjen 
en Sietske (Lemmer), Jaap en Roelie (Wijnjewoude), Hatte en Elly (Lent/Nijmegen), Jan en 
Reini (Ter Apel).

Met de boot van het Damshûs naar Pier's Hiem. Onderweg 
serveert Sietske koffie en wat lekkers. (Foto: Jan van der Mei)
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se uitvoering voor getrouwden. Dat waren 
wij nog niet en we hoefden dus niet beslist 
van de partij te zijn. Toch lieten we ons nog 
even zien aan het slot van de avond, zo 
staat in mijn agenda uit 1966. De agenda 
vermeldt ook dat we in de laatste week van 
1966 gingen schaatsen in Thialf, dat Janke 
en Jan trouwden en dat we gezamenlijk 
oudjaar vierden. Nieuwjaarsdag gingen we 
weer naar dancing Bruinsma in Appelscha 
met als zo vaak The Cats als hoofdact. Die 
Volendammers verveelden nooit.

Jaren 70
In de jaren zeventig kwamen er verande-
ringen in het levenspatroon van de vrien-
den. Studie, werk, verhuizingen en niet 
te vergeten vriendinnen gingen een rol 
spelen. De een na de ander ging trouwen 
en dat ging ten koste van het gezamen-
lijk uitgaan, maar niet ten koste van de 
vriendschap. Al snel bleek dat de vrouwen 
zonder Beetster historie zich prima thuis 
voelden in hun nieuwe omgeving. Daarom 
werd al snel het initiatief genomen om 
als een soort reünie met regelmaat bijeen 
te komen. Een van de eerste bijeenkom-
sten was halverwege de 
jaren zeventig bij ons in 
Emmen. Het was alweer 
licht toen de laatsten van 
de groep richting huis 
gingen. We raakten niet 
uitgepraat en er was dus 
alle reden om de bijeen-
komst te herhalen. En zo 
geschiedde.

Restaurants
Twee keer per jaar en 
bij gelegenheid vaker 
ontmoeten we elkaar. De 
start is bij toerbeurt in 
Nij Beets, Assen, Gieten of 

Beilen. Vervolgens staan bezoeken aan de 
mooiste restaurants op het programma. En 
hoewel het moeilijk is om steeds weer een 
nieuw etablissement te vinden, slagen we 
daar nog steeds in. We naderen de vijftig 
bezochte restaurants zoals Pier's Hiem, 't 
Spijshuis, De herberg van Smallingerland, 
Prins Heerlyk, De Gaffel (Valthe), Jufferen 
Lunsingh (Westervelde), De Vlindertuin 
(Zuidlaren), De Loohoeve (Schoonloo), 
Kaap Hoorn, Jagershof (Peest), De Wiemel 
(Gasselte), De Gasterie (Midlaren) en Bitter 
en Zoet (Veenhuizen). Af en toe is er een 
middagprogramma zoals een bezoek aan 
het gevangenismuseum in Veenhuizen, het 
Boomkroonpad of een boottocht naar De 
Veenhoop of Pier's Hiem.

Aan gespreksstof is er na al die jaren nog 
steeds geen gebrek. Natuurlijk staat bij de 
mannen Nij Beets centraal, maar ook de 
vrouwen weten hun zegje te doen. Intus-
sen is de eerstvolgende bijeenkomst in 
2022 alweer gepland. Als corona maar geen 
roet in het eten gooit.

In de veranda van Pier's Hiem, toen nog niet uitgebreid met de serre, werd 
de maaltijd geserveerd.  (Foto: Jan van der Mei) 
(foto's zijn gemaakt in 2004).
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CijferMeester Tijnje
Binne Visser
Riperwei 56, 8406 AK Tijnje
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Levensloop 
Lute Meester trouwt in 1925 
met sluiswachtersdochter 
Aaltje Schouwstra. Het stel 
strijkt neer aan de Prikke-
wei (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 za-
ken in huis en op de boerde-
rij. Lute is actief in de vee-
handel en altijd onderweg. 
Midden jaren zestig verkast 
het echtpaar naar Doarps-
strjitte 33 en in de loop van 
de jaren zeventig verhuizen ze naar Beet-
sterzwaag. Aaltje overlijdt in 1984, Lute op 
97-jarige leeftijd in De Miente in 2001.

Veehandel 
Lute is hoofdzakelijk actief in de varkens-
handel. 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 
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 Leeu-
warden 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 handela-
ren zijn de prijszetters op de 
veemarkt. Meester bezoekt 
alle grote veemarkten in de 
provincie, met name die in 
Leeuwarden, Sneek en Wol-

vega. In Wolvega is enkele tientallen jaren 
de grootste varkensmarkt van Nederland. 
Hij gaat ook wel naar de jaarmarkten Zuid-
laren. 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 Veehan-
delaren. Dat is de bond voor handelaren in 
rundvee en schapen. Zowel in de provin-

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. 

Lute Meester zoals veel ouderen hem 
wellicht nog herinneren (1966).
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Wilt u meer weten? 
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WAAR IEDER DIER TELT!
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ciale afdeling van 
de Bond als binnen 
het landelijke ver-
band 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 openings-
speech laat hij 
weten dat eigenlijk 
niemand anders 
dan hij deze dag 
behoort te openen. 
‘Omdat de Friese 
taal zo algemeen is, 
hebben ze mij geko-
zen’, brengt hij naar 
voren. Ook is hij het 
meldpunt voor vee-
schade die door vervoer is ontstaan. Bij het 
lidmaatschap van de Bond is inbegrepen 
dat leden deze schade vergoed krijgen. De 
leden moeten zich daarvoor melden in Nij 
Beets. Lute Meester groeit in de loop van 
het derde kwart van de twintigste eeuw 
uit tot een vooraanstaande figuur in de 
landelijke veehandelswereld. 

Sociaal actief 
Lute Meester is in Nij Beets en omgeving al 
even actief. Als jongeman is hij betrokken 
bij sportactiviteiten en hij is medeoprich-
ter van korfbalclub Hermes (1918). Lute 
speelt in het eerste team. Later wordt hij 
trainer van Hermes. Van de korfbalclubs in 
De Veenhoop en Luxwoude wordt hij even-
eens trainer. Bij het vijftigjarig bestaan 
van Hermes in 1968 wordt hem het erelid-

maatschap verstrekt. Binnen de toneelver-
eniging Kliuwend Omheech gebeurt onge-
veer hetzelfde: eerst is hij acteur en daarna 
regisseur. Bovendien schrijft hij eenakters 
voor de vereniging.

Begin jaren vijftig is er in Nij Beets een 
touwtrek-vereniging. Ook daarin kan hij 
zijn ervaring als trainer en clubleider kwijt. 
Als actief man in de Beetster sportwereld 
heeft hij zitting in de beheerscommissie 
van het sportveld. Het skûtsjesilen heeft 
eveneens zijn belangstelling en hij is enige 
keren bemanningslid op het skûtsje van de 
familie Brouwer. Een andere sociale func-
tie die Meester vervult, is het spreken op 
begrafenissen. Mogelijk heeft Lute Meester 
nog meer sociale functies gehad. De hier 
genoemde zijn de meest bekende. Overi-
gens heeft mijn onderzoek uitgewezen dat 

 Korfbalclub Hermes bestaat in 1968 precies 50 jaar.
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veel meer Friese veehandelaren een actief 
sociaal leven hadden. Ze zijn regelmatig 
te vinden bij nieuwe dorpsinitiatieven en 
nemen al gauw een plaats in de voorhoede 
van de organisatie in. Kennelijk voelen ze 
zich prettig in een centrale rol. De activitei-
ten van Lute Meester passen in dit patroon. 
Spreken in het openbaar gaat Lute Meester 
goed af en hij neemt graag het woord. 
Op menige receptie, jubileum of andere 
officiële bijeenkomst staat hij achter de 
microfoon. Doordat hij nogal wat vooraan-
staande posities heeft vervuld, doet deze 

gelegenheid zich dan ook al gauw voor.

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.

 De eerste teamfoto van Hermes.
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Nijs Beetster Nijs

Logopediepraktijk Nij Beets in andere 
handen
Tineke Kuizenga van logopediepraktijk 
Lemmer NOP heeft logopediepraktijk Nij 
Beets overgenomen. “Ik heb er het volste 
vertrouwen in dat Tineke en haar team 
de logopedie in Nij Beets en regio op een 
goede manier voortzet,” vertelt scheidend 
ondernemer Jolanda Kuper op de Faceboo-
kpagina van haar praktijk. “Ik wil iedereen 
bedanken voor het vertrouwen en de fijne 
contacten die zijn ontstaan. En wie logo-
pedievragen heeft kan dus gewoon terecht 
bij Tineke.” 

Over Logopedie Lemmer-NOP
Logopedie Lemmer – NOP is een allround 
logopediepraktijk in Lemmer, de Noord-
oostpolder (Ens, Creil, Rutten en Vollen-
hove) en Nij Beets. Ons team bestaat uit 
Tineke (praktijkhoudster), Petra, Laura, 
Sophie, Nynke en Geeske en wij bieden 
cliënt- en hulpvraaggerichte zorg aan 
(zeer) jonge kinderen, kinderen in de basis-
schoolleeftijd, jongeren, volwassenen en 

ouderen. Wij werken op verwijzing van de 
arts (huisarts, jeugdarts, KNO-arts, tand-
arts of medisch specialist) en logopedie zit 
in de basisverzekering (vanaf 18 jaar geldt 
het eigen risico).

Wat is logopedie? 
Wij bieden onderzoek, advies, begelei-
ding en behandeling op het gebied van 
spraak, taal, adem, stem, mondgedrag & 
mondmotoriek, eten & drinken, slikken en 
gehoor. Wij hebben ruime ervaring met de 
behandeling van TOS (taalontwikkelings-
stoornis), articulatieproblemen, proble-
men met geheugen/aandacht/auditieve 
functies, meertaligheid en stemproblemen 
bij kinderen en volwassenen. Daarnaast 
heeft elke logopedist een eigen speciali-
satie zodat wij aan een brede doelgroep 
goede zorg kunnen bieden. Deze speciali-
saties zijn: 
- Logopedie bij neurologische stoornis- 
  sen (o.a. Parkinson, dementie, afasie)
 - PROMPT; een behandelmethode om 
  (zeer) slecht verstaanbare kinderen te  
  helpen met het uitspreken en gebrui-
  ken van klanken
 - Logopedie bij lees- en spellingsproble-
  men
 - OMFT; een behandelmethode om 
  afwijkende mondgewoonten zoals 
  slissen, afwijkend slikken en speeksel-
  verlies te verbeteren
 - Hodson & Paden en Metaphon; behan-
  delmethoden voor (zeer) slecht 
  verstaanbare (jonge) kinderen 

Een aantal voorbeelden van hulpvragen:
 - Mijn kind spreekt bepaalde klanken 
  niet goed uit en is niet goed 
  verstaanbaar
 - Ik verslik mij tijdens het eten/drinken
 - Ik heb een spreekberoep en last van 
  mijn stem 

Team Logopedie Lemmer – NOP (v.l.n.r.): Tine Silvius, 
logopedist – Tineke Kuizenga, praktijkhoudster en 
logopedist – Petra Brandsma, logopedist.
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 - Mijn kind heeft vaak zijn/haar mond 
  open en slist
 - Mijn kind heeft moeite om mee te 
  komen op school doordat het 
  opdrachten niet goed begrijpt 
 - Mijn kind heeft moeite om zijn/haar 
  gedachten te verwoorden en wordt 
  daardoor niet begrepen door anderen
 - Ik stotter/mijn kind stottert
 - Mijn kind heeft moeite om mee te 
  komen in de klas omdat hij/zij zich 
  moeilijk kan concentreren
 - Ik heb een CVA gehad en wil graag
   beter leren slikken of spreken
 - Ik hoor vaak van andere mensen dat zij  
  mij niet goed verstaan doordat ik 
  binnensmonds of onduidelijk spreek
 - Ik heb moeite om een bepaalde klank 
  goed uit te spreken

Signaleren en behandelen; hoe eerder, hoe 
beter! 
Uit onderzoek is gebleken dat het van 
groot belang is om zo vroeg mogelijk te 
starten met begeleiding en behandeling 
van een kind met een (vermoedelijke) TOS, 
taalachterstand of articulatieproblemen. 
De taalgevoelige periode ligt in de leeftijd 
van 0-6 jaar. In deze tijd kan er nog een 
flinke inhaalslag gemaakt worden en heeft 
logopedie bij kinderen dus het meeste ef-
fect. Hoe langer het kind foute patronen in 
de taal of articulatie blijft gebruiken, hoe 
moeilijker het kan zijn om dit op de juiste 
manier weer aan te leren. Er zijn een aan-
tal signalen voor TOS die je vroegtijdig bij 
baby’s, peuters en kleuters kan zien. Vra-
gen hierover of een andere (hulp-)vraag 
over logopedie? Neem dan gerust eens 
vrijblijvend contact op met de praktijk. 
Wij werken met een verwijsindicatielijst 
voor leerkrachten, verwijzers en andere 
geïnteresseerden waarop heel eenvoudig 
bekeken kan worden wanneer een kind 

doorgestuurd kan worden naar logopedie 
maar ook welke hulpvragen bij jongeren 
en volwassenen wij kunnen behandelen. 
Heeft u interesse in het ontvangen van 
deze verwijsindicatielijst? Neem dan con-
tact op met de praktijk via onderstaande 
gegevens. 

Logopedie Lemmer – NOP
Locatie Nij Beets: Bjirk 2a | 9245 JD Nij Beets 
| (06) 42 11 99 70  

E-mail: info@logopedielemmernop.nl
Website: www.logopedielemmernop.nl
Volg ons ook op Facebook voor nieuws en 
leuke weetjes: www.facebook.com/logope-
dielemmernop
  

VERDUURZAMING SPORTKANTINE “DE 
BLAUWE  KAMP”
Met de snel stijgende energieprijzen in het 
verschiet heeft de kantinecommissie bijna 
een jaar geleden al besloten om te sport-
kantine te verduurzamen. In eerste instan-
tie was het onze lokale energiestichting 
KRIGEL, die met het initiatief kwam om het 
platte dak te gebruiken voor het plaatsen 
van zonnepanelen. Krigel en ons bestuur 
lieten zich zeer deskundig informeren door 
de Kenniskring Collectieve Opwek Zon-
nedaken (Energiewerkplaats Fryslân) uit 
Raerd.

Op een gegeven moment konden wij de 
keuze maken uit een Postcode-roos project 
of zelf investeren (terugbrengen ener-
giekosten van de kantine). In een postco-
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deroos-project kunnen o.a. leden van de 
voetbalvereniging en andere belangstel-
lenden uit onze postcode of een andere 
dichtbij zijnde postcode investeren in een 
aantal zonnepanelen op het platte dak van 
de voetbalkantine. Naast de eigen sport-
vereniging en beheercommissie moest er 
nog een nieuwe energievereniging met 
een bestuur, statuten enz. worden opge-
richt. Met de kantinecommissie moest er 
een huurovereenkomst worden afgesloten, 
waarbij een notaris moest worden inge-
schakeld. Kortom heel veel extra werk enz. 

De kantinecommissie koos voor verduur-
zaming van de eigen kantine met een 
gemiddelde jaarverbruik van 12.000 KWH 
aan energie (kosten per maand € 300,00). 
Omgerekend moeten er dan minimaal 40 
zonnepanelen in een aluminium frame 
met verzwaring op het platte dak worden 
geplaatst. Onze kantine wordt regelmatig 
op de proef gesteld door zware zuidwes-
ter stormen. Door de klimaatverandering 
ontstaan regelmatig stortbuien met water-
overlast (zie afgelopen zomer in Woud-
send). Uit voorzorg hebben we een draag-
kracht berekening van de dakconstructie 
laten maken. Dit is een noodzakelijke 
vereiste van de verzekering voor daken op 
de openbare ruimtes. Uit deze berekening 

bleek dat de dakconstructie deze ballast 
onder extreme weersomstandigheden ook 
nog moet kunnen dragen.

Ondertussen deden wij een ‘subsidie-
aanvraag’ bij ons lokale Gebiedsfonds Nij 
Beets voor de financiering van dit project. 
Gelukkig volgde er een positief besluit op 
onze aanvraag, waarvoor wij de leden van 
het Gebiedsfonds Nij Beets zeer erkentelijk 
zijn. Zonnepanelen op de zandwinput van 
v.d. Wiel/Groen Leven en zonnepanelen op 
ons kantine dak! Een win-win situatie en 
een duurzame overeenkomst.

Drie bedrijven die specialist zijn op het 
gebied van zonne-energie hebben we 
uitgenodigd voor een offerte op dit project. 
VEDU NOORD uit Drogeham/Nij Beets gaat 
de zonnepanelen, omvormers enz. binnen-
kort plaatsen.

Dankzij ons Gebiedsfonds NIJ BEETS kon 
de beheercommissie en v.v. Blue Boys een 
eerste stap zetten in de verduurzaming 
van onze sportkantine.

Namens de kantinecommissie,
Fokke Veenstra.

Andere tijden in Nij Beets (1895-1920). DEEL 28
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.

LEVEN ZONDER WATERLEIDING.
Als wij ’s ochtends opstonden, trokken wij 
snel kousen en een bovenbroek aan. 
Pyama’s kenden we toen nog niet. Onze 
eerste loopje was dan naar het “stap“ bij 
de vaart. De slaap werd uit de ogen ge-

wassen met een paar handen verfrissend 
slootwater. In de winter was de sloot vaak 
dichtgevroren. Mijn vader liep dan met 
een bijl naar het “stap” en hakte dan een 
wak in het ijs. Bij vorst werd de bijl van 
tevoren al klaargelegd bij de sloot. Door de 
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kou werd het vaak niet een grote wasbeurt 
van ons lichaam. Als wij later op de dag 
nog een keer weg moesten, wasten wij ons 
zorgvuldiger met zeep. Groene zeep! Veel 
mensen wasten zich nooit met zeep. 
Thuis gebruikten wij altijd twee wakken; 
één voor de eigen wasbeurt en één voor 
drinkwater. Stromend water uit de water-
leiding was er toen nog niet. Dat werd pas 
in plm. 1955 aangelegd (FV). Soms gebruik-
ten we water uit de regenton. Een ronde 
betonnen regenwaterbak of put hadden 
we toen nog niet. Wel werden deze put-
ten aangelegd bij de boerderijen. Enkele 
woningen hadden wel een regenput met 
een dubbele wand “opgemetseld” van turf. 
It Damshûs heeft een aantal jaren geleden 
zo’n waterput van turf opgegraven in de 
tuin van Fokke de Roos (slager Westra, 
Slange, de Boer) aan de Dorpsstraat (FV.) 
“Dat wij nooit nadelige gevolgen van het 
gebruik en drinken van slootwater hebben 
ondervonden, is onbegrijpelijk”, zegt Gau-
ke Mast. Als wij in de zomer in het turfland 
dorst kregen, dompelden wij onze klomp 
onder in het slootwater en dronken dat op! 
Ook lagen wij wel gestrekt op onze buik op 
de slootkant en dronken het water uit de 
sloot net als een dier (b.v. hond). Eerst even 
het eendenkroos weg blazen en 
drinken maar…… We hadden dorst 
en dat moest worden gelest. Thee-
water was dan vaak niet voldoen-
de op voorraad, dus dronken we 
dan gewoon slootwater. In die tijd 
bestond de opvatting dat slootwa-
ter wel geschikt was voor het vee, 
dus ook wel voor het werkvolk. 
Het water had natuurlijk wel eerst 
kunnen worden gekookt, maar 
dan smaakte het zo vies!

DE VERHUIZING.
In 1911 geschiedde er een grote verande-
ring in ons leven. Moeder wilde dichter bij 
het dorp wonen, want het woninkje aan 
de Krûme Swynswei bij It Ald Djip werd 
te klein. Mijn broers en zussen werden 
groter. In de zomer van 1911 werd ik ook al 
16 jaar. We hadden een mooi en gezellig 
gezin, want mijn vader en moeder hadden 
vier zonen en twee dochters. Mijn jongste 
broertje werd ook al weer 13 jaar. Samen 
verdienden we dan ook een mooi zakcentje 
in het turfland, maar het salaris werd 
aan het gezin besteed. Mijn oudste zus 
was in het voorjaar van 1910 al getrouwd. 
Mijn andere zus werkte niet meer in het 
turfland, maar werd dienstmeisje. In 1911 
kocht mijn vader een stuk land met een 
uitgeveend petgat (de klyn was afgegraven 
FV) tegenover café Halfweg van Toering 
(Nu loods met kantoorruimte van MBM, 
familiebouwbedrijf Mulder FV). Naast het 
petgat stond een klein oud huisje achter de 
20 m. brede Beetster Vaart (was Nije Lep-
pedyksfeart FV). Het huisje stond dus niet 
direct aan de Straatweg (D.N.-weg FV).

In de volgende aflevering meer over de 
verhuizing.

Gestrekt op de buik slootwater drinken...  (Foto: Fokke Veenstra)
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Blue Boys

Wispolia weet een punt tegen Blue Boys te 
bemachtigen
Op zondag 21 november komt Blue Boys op 
bezoek in Terwispel voor de zevende com-
petitiewedstrijd van het seizoen. Om 14:00 
uur werd er afgetrapt. Blue Boys had Wispo-
lia gelijk goed onder druk staan en wist in 
de 4e minuut op voorsprong te komen. Lars 
v/d Wolf kwam met een fantastische voor-
zet van links perfect op de kleine kop van 
Remco Goote. Remco kopte de bal geweldig 
tegendraads tussen de palen: 0-1. De blauw-
hemden domineren de eerste 15 minuten 
volledig, maar toen viel het spel helemaal 
weg. Hierdoor kwam Wispolia er een 
paar keer goed uit. Zij wisten 
toch een paar echte kansen te 
creëren, maar Eise Tolsma 
hield stand. Het was een 
echt slagveld op het mid-
denveld.  Door een drama-
tisch veld en slecht voetbal  
blijft het 0-1 tot de rust.
Na rust bleef het een zeer ma-
tige wedstrijd met weinig echte 
kansen, totdat youngster Mart 
Wouda doorbreekt. Hij wilde hard uithalen, 
maar de bal stuitte net omhoog toen hij 
wou schieten. Een afzwaaier vloog richting 
de cornervlag. Wispolia blijft aanzetten en 
voelt dat er nog wat te halen valt.  Blue Boys 
blijft achteruit lopen, waardoor het kansen 
tegen krijgt. In de slotminuten valt dan toch 
de gelijkmaker, nadat een afvallende bal uit 
een hoekschop vol op de pantoffel wordt ge-
nomen en niet meer tegen te houden was. 
Wispolia doet goeie zaken, maar Blue Boys 
zal zich nog even achter de oren krabben en 
zal sterker terug willen komen!  EINDSTAND 
1-1

Zware clash in steekderby, gewonnen door 

Blue Boys.
Op zondag 28 november stond er wederom 
een streekderby op het programma tus-
sen Blue Boys en Oldeboorn. Blue Boys had 
wat goed te maken na het puntenverlies in 
Terwispel en Oldeboorn kan ook wel wat 
punten gebruiken.  Na veel regenval en een 
nat veld tot gevolg werd er afgetrapt op de 
Blauwe Kamp. In de eerste minuten van de 
wedstrijd was Blue Boys veel aan de bal. 
Oldeboorn zakte iets terug om gevaarlijk 
te worden in de omschakeling. Blue Boys 
creëerde een paar kleine kansen, maar de 
eerste echte kans kwam van Oldeboorn, die 

er goed uit kwam in de omschake-
ling. De linksbuiten werd goed 

weggestuurd in de diepte en 
wist keeper Eise Tolsma te 
omzeilen: 0-1. Blue Boys 
probeerde het spel te 
maken, maar had weinig 
creativiteit vandaag. Blue 

Boys kwam vaak in de 
zestien, maar door verkeerde 

beslissingen en een gebrek 
aan scherpte kwam het niet tot de 

gelijkmaker.
In de tweede helft na een peptalk van de 
trainer moest Blue Boys alles geven om nog 
tot een goed eindresultaat te komen. In 
de tweede helft is het Oldeboorn die vaak 
gevaarlijk werd met grote kansen in de 
omschakeling. Ze werden niet benut door 
uitstekend keeperswerk van Eise Tolsma. 
In de 70e minuut was Remco Goote los. Hij 
tikte de bal voorbij de keeper, maar werd 
neergehaald. De scheids geeft een penalty! 
Jelte Mulder stond achter de bal en wist de 
keeper de verkeerde kant op te sturen: 1-1. 
Het was Oldeboorn, die bleef aanzetten, 
waardoor het veel kansen creëerde. In de 
80e minuut verdiende Oldeboorn een cor-



De Nijs Beetster 17-4 39

ner. Deze werd gevaarlijk ingedraaid, maar 
weggewerkt. De bal valt voor een speler van 
Oldeboorn die de bal op de pantoffel neemt. 
De bal wordt licht getoucheerd, waardoor 
Eise Tolsma kansloos is: 1-2. In de slotminu-
ten moest Blue Boys alles geven en zette 
Oldeboorn goed onder druk, waardoor 
ze achteruit gingen lopen. Het waren de 
veteranen vandaag die het verschil zouden 
maken. Bart Jonckers staat op en schiet 

de bal fenomenaal in het net in de laatste 
minuten. Blue Boys voelt, dat er nog meer 
te halen is. Ondertussen is Snelle Jelle inge-
vallen. Hij speelt zijn directe tegenstander 
uit en geeft de bal voor op onze all time 
topscoorder Sander Hoekstra. Na wat ruzie 
met de bal weet hij deze toch te benutten 
in de allerlaatste minuut: 3-2.

Winterpret
H K O O R W A R M E R S P N H

R L W I N T E R J A S E E A K

K E O S K I Ë N W I O S N W I

O M V O R S T U U S T D I E U

U E W I N T E R N A S N L S R

D D E R U E T E A C T N A N K

P A S E N H T H H E I L N E O

O L T S L W C O R E W A G E L

P O O G R S E S W A A A L U V

W C O E L N L H W B Ĳ J A W W

U O B Ĳ E A Ü S S U M S U B U

E H W N A L D Ĳ V U E R F A E

E C O P G W A N T E N E E L E

N E N E O H C S W U E E N S N

S Ĳ S W I N T E R P R E T S S

CHOCOLADEMELK
ERWTENSOEP
GLAD
GLÜHWEIN
HANDSCHOENEN
KOUD
KRUIK
LANGLAUFEN
MUTS
OORWARMERS
SCHAATSEN
SJAAL
SKIËN
SLEE
SNEEUW
SNEEUWBAL

SNEEUWPOP
SNEEUWSCHOENEN
SNEEUWSCHUIVER
SNEEUWVLOK
SNOWBOOTS
TRUI
VORST
WANTEN
WINTER
WINTERJAS
WINTERPRET
WINTERSLAAP
WIT
ĲS
ĲSBAAN

Oplossing

         

Oplossingen voor deze woordzoeker voor 15 januari opsturen naar:
Franke Kooijker,
De Greide 21, 9203EW Drachten.
Of mailen naar: frankekooijker@gmail.com.

Uit de goede inzendingen wordt een prijs getrokken.
Deze prijs, een boodschappentas met inhoud t.w.v. 25 euro wordt u aangeboden door de 
Dagwinkel.
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Sinterklaas collage

Droog onder de turfbokstalling zat 
Sinterklaas klaar voor het defilé

     Sint is aan wal en het publiek kan nauwelijks nog de anderhalve meterregel eerbiedigen 
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Pieten Thyrza en Denise vielen wel op met hun pompeblêdenpak

De danseressen van K&V gaven een tof showtje weg voor Sint en zijn pieten

Op mama’s schouder heb je 
natuurlijk het beste uitzicht...
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Domela Nieuwenhuisweg 45
9245 VB Nij Beets  
T: (0512) 46 12 11   

www.pedicurehendrika.nl
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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.  

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. 

 
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 
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WWW.DONKEL-DONKEL.NL

posters
flyers dorpskranten

almanakken

scriptiesdrukwerk
textielstickers

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


