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Wonen 

Het zal u niet ontgaan zijn dat er momen-
teel redelijk wat huizen te koop staan in ons 
dorp. Een enkeling is misschien uitgekeken op 
Nij Beets maar in de meeste gevallen liggen 
verandering van baan, veranderde gezins-
samenstelling of echtscheidingen hieraan 
ten grondslag. Het ene huis gaat wat snel-
ler van de hand dan het andere, maar over 
het algemeen is er in Nij Beets een redelijke 
doorloopsnelheid. Het kan natuurlijk aan de 
presentatie liggen. Vroeger moest je zelf wat 
foto’s maken en ontbeerde je het talent voor 
compositie, dan kon zo’n woning nog een 
flink blok aan je been worden. Later kwam de 
makelaar zelf op het idee om de fotopresen-
tatie te verzorgen. En je kreeg er een handvol 
kleurenbrochures bij. Tegenwoordig komt er 
een fotograaf langs die van alle ruimtes 360 
graden foto’s maakt en als kers op de taart 
ook nog met een drone boven je huis zweeft. 
Nij Beets blijkt ‘hot’ te zijn onder het woning-
zoekend plebs. Een echtpaar aan de Peppel 
dat zijn woning op Funda zette, kreeg meteen 
diezelfde dag al drie kijkers over de vloer. De 
laatste kwam zelfs aan het eind van de mid-
dag bij invallende duisternis en bood op de 
weg terug naar huis al direct de vraagprijs. 
Niks geen bouwkundig rapport, afdingen of 
verborgen gebreken speurtocht. 
De nieuwe bewoner, het huis is nog onder 
voorbehoud verkocht, komt oorspronkelijk uit 
Nij Beets en keert graag weer naar zijn ge-
boortedorp terug. En dat is een ontwikkeling 
die mij de laatste jaren is opgevallen. Huren is 
nauwelijks nog mogelijk. De woningcorpora-
ties verkopen eigenlijk alleen nog maar hun 
woningen. Dus voor Beetster jongelui zoals 
studenten, is huren in de grote stad een betere 
optie. En als er dan meer financiële zekerheid 
is, en er is een vaste partner gestrikt, dan 
keren ze toch graag weer terug naar Nij Beets. 
En niet alleen vanwege opa en oma die dan 

als oppas lekker dichtbij zijn. Ook voor de rust 
en de ruimte en de kinderen die de schoolge-
rechtigde leeftijd krijgen, biedt Nij Beets na-
tuurlijk een passend antwoord.  
Deze verschuiving van bevolkingsgroepen, 
we hebben het hier over de jongvolwassenen, 
noemen we binnenlandse migratie. Grote 
steden als Groningen, Amsterdam en Utrecht 
werken als een magneet op jonge mensen 
door de aanwezigheid van banen, opleidings-
instituten en voorzieningen. In Noord-Neder-
land verlaten kinderen eerder het ouderlijk 
huis dan in de rest van Nederland omdat het 
lastiger is om vlakbij huis hoger onderwijs te 
volgen of een baan te vinden. Maar… ze ko-
men dus ook weer terug! 
En dan is het mooi als de wegen er wat netjes 
bij liggen. Op de Prikkewei worden de klin-
kerstroken naast het asfalt vanwege verzak-
king en gevaarlijke situaties voor fietsers ook 
maar geasfalteerd. En aan de DN-wei wordt 
ook flink gebuffeld. We leggen dus eigenlijk de 
grijze loper uit voor al die verloren zonen en 
dochters die weer ‘thuis’ komen. 
Het zou prachtig zijn als we ze dan ook nog 
kunnen verleiden met razendsnel internet in 
de niet-bekabelde gebieden. Geen jongvolwas-
sene kan immers nog zonder. Tot nu toe zitten 
we op 37% in plaats van 60%. En de deadline 
van 19 november nadert met rasse schreden….

Bart Ledegang

Colofon
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1.  Plaatsing van stukken houdt niet in dat de 
redactie de daarin weergegeven zienswijze 
onderschrijft.

2.  De redactie is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de aangeleverde kopij.

3.  De redactie behoudt zich het recht voor om de 
toegezonden kopij aan te passen met behoud 
van de strekking van het geschrevene.

4.   Ook behoudt de redactie zich het recht 
voor aangeleverde kopij niet te plaatsen als 
deze kwetsend of grievend is of kan zijn. De 
inzender zal hiervan op de hoogte gebracht 
worden.

5.  Anonieme stukken worden niet gepubliceerd, 
tenzij de naam bij de redactie bekend is. 
Dit wordt dan ook als zodanig bij het artikel 
gemeld.

6.  Kopij dient aangeleverd te worden via e-mail 
in de vorm van zogenaamde ‘platte tekst’, 
dat wil zeggen zonder opmaak. Met de hand 
geschreven of getypte teksten van meer dan 
200 woorden worden geweigerd, tenzij er 
steekhoudende redenen voor geschreven 
aanlevering zijn.

Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren 
voor donderdag 13 december bij Tine

We hanteren de volgende regels met betrekking tot de kopij:

Het team van de Nijs Beetster is een werkgroep van Plaatselijk Belang

Gelukkig zijn er geen olifanten in Nij Beets.....  (foto Bart Ledegang).

De Nijs Beetster online 

op www.nijbeets.info
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Plaatselijk Belang
Nij Beets

Wenst alle inwoners
 van Nij Beets 

fi jne feestdagen 
en een gezond nieuw jaar!

Horsetraining
Familie Tiksel

Wenst alle (paarden)vrienden en 
bekenden een succesvol 2019

DE ALLER BESTE WENSEN

Geef met het voorbeeldnummer 2  aan welk formaat U wilt. Opgave voor 5 december 2018

3 h 48 mm x b 142 mm = €40,-

1 h 23 mm x b 69 mm = €10,- 1 h 23 mm x b 69 mm = €10,-

h 48 mm x b 69 mm = €20,- 22 h 48 mm x b 69 mm = €20,-

4 h 74 mm x b 69 mm = €30,- 4 h 74 mm x b 69 mm = €30,-

Uw beste wensen in de Nijs Beetster van December? Dat kan! 
Particulieren, bedrijven, stichtingen en verenigingen kunnen in het Decembernum-
mer de beste wensen op speciale advertentiepagina’s plaatsen. Op deze pagina vindt 
U de voorbeelden. Desgewenst kunnen logo ś in de advertentie worden verwerkt. 
Stuur uw tekst en eventuele logo naar onze advertentieman Franke Kooyker  
Leppedyk 9  9245 HB  Nij Beets T: 0512-461221   E: frankekooijker@gmail.com

Laten we er samen een 
prachtig 

nieuw jaar van maken
Gosse Goedemoed

en
Lutske Levensvreugd

 

Hart & co           

 

 

 

Wenst U alle goeds toe in 2011 

Wij zijn weer open vanaf 2 

januari 

Voorbeeld 2 hoogte 480 mm, breedte 

680 mm  €20,‐ 

 

 

 

 

 

Wenst U alle goeds toe in 2019
Wij zijn weer open vanaf  2 januari

Familie Geluk
wenst U prettige feestdagen

en een voorspoedig nieuw jaar!

Familie Tegenslag
Wenst zichzelf en iedereen veel 

moed en kracht in 2019

 

‘Weet je wel dat je de helft van 
je leven de post hebt rondge-
bracht?’ zei iemand laatst tegen 
me. Daar had ik nog helemaal 
niet bij stilgestaan,’ bekent 
Janneke (40). De tijd vliegt. In 
Nij Beets zijn adressen waar ze 
zowel felicitatiekaartjes voor 
geboorte als voor het behaalde 
rijbewijs heeft bezorgd. Zo 
lang is Janneke al een vaste, 
betrouwbare verschijning in 
het straatbeeld. ‘Ik weet nog 
precies hoe het begon,’ begint 
ze. ‘Het was 1999 en we woon-
den in Drachten. Terwijl ik 
thuis op de bank zat, herstellende van iets 
wat erg op een burn-out leek, kwam daar 
ineens een postbode aan, vrolijk fl uitend. 
Winterzonnetje erbij. Ik dacht: dát is het. Ik 
word postbode.’ Ze solliciteert meteen bij 
de voorganger van PostNL en kan meteen 
aan de slag. Extra handjes rond de kerstda-
gen zijn namelijk bijzonder welkom. ‘En in 
Nij Beets konden ze me wel gebruiken dus 
toen ben ik daar begonnen. Later, toen we 
in de Nawijnstrjitte woonden, kreeg ik een 
baan als vaste postbode in Nij Beets aange-
boden en zo is het begonnen.’ Werd voor-
heen de post nog per auto rondgebracht, 
daar wil men nu van af. De postbode gaat 
zijn werk voortaan op de fi ets doen en zo 
begint Janneke in haar eigen vertrouwde 
Beets in 2000 met het rondbrengen van 

kaarten, brieven en kleine poststukken. 
Iedere dag wordt ’s middags de post bij haar 
thuis aangeleverd en alles is dan al keurig 
op straatnamen en nummers geordend. 
Haar vaste rondje beslaat de kom van het 
dorp. ‘Bovendien komt verzaken niet in 
haar woordenboek voor. Zelfs niet als ze in 
2002 ongelukkig ten val komt. ‘Ik was op 
de Doarpsstrjitte en ik zal de fi ets pakken 
en plof, daar lig ik. Had ik m’n knieschijf 
uit de kom. Ik was een paar weken uit de 
roulatie maar heb toen al gauw de draad 
weer opgepakt. Fietsen lukte niet, dus toen 
heb ik de post met een kar rondgebracht.’ 
Arbeidsvreugde vindt Janneke nog steeds 
in het contact, al is het soms vluchtig, en de 
waardering van de mensen die reikhalzend 
naar haar uitkijken. ‘Soms ben je een halve 
maatschappelijk werker,’ lacht Janneke. ‘Zo 

Janneke Pool maakt nieuwe start in Burgum 
Door weer en wind altijd op haar post
Door Bart Ledegang

Negentien jaar lang was Janneke Pool het zonnetje tussen de sneeuwbuien, ijzel en herfst-
stormen. Stipt op tijd bracht ze de post bij u en mij maar nu neemt Janneke afscheid van haar 
geliefde Nij Beets. Persoonlijke omstandigheden zorgen ervoor dat zij in het vervolg elders de 
mensen met haar komst zal verblijden. Met pijn in het hart, dat zeker. ‘Het menselijk contact 
en de waardering, daar doe je het voor.’

Burgum boft maar straks met zo’n postbode.   (foto Sietse de Boer).



De Nijs Beetster 14 - 3De Nijs Beetster 14 - 3 76

www.mulderbouwbedrijf.nl info@mulderbouwbedrijf.nl

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

Onze specialiteit: Friese
streekproducten zoals:
oranjekoek, duimpjes,

suikerbrood en kruidkoek.

Fryske bakkery
Westerbuorrren 4

Boornbergum
0512-381215.

Tel: 0512–461287
Fax: 0512–461840
info@loonbedrijfl ageveen.nl

Swynswei 32
9245 HG Nij Beets
www.loonbedrijfl ageveen.nl

Voor al uw agrarische werkzaamheden
grondwerk & kraanverhuur

OONBEDRIJF 

AGEVEEN VCA*

bracht ik jarenlang de post bij mevrouw van 
Mensfoort in de Boppeslach. Een hele lieve 
vrouw. “Wil je even bellen als de post er is?” 
had ze gevraagd. En dat deed ik dus. Met 
kerst kreeg ik dan steeds een doosje Merci 
van haar.’ 
Verhalen zijn er te over. Zo noemde Hidde 
van Linde haar van jongs af aan ‘Jannetje 
van de post.’ Toen zoon Jesse geboren was, 
stond ze op een zaterdagochtend met de 
kinderwagen bij de viskraam toen Hidde 
aan de hand van zijn moeder opmerkte: 
‘Heeft Jannetje van de post een baby? Onze 
koe heeft ook net gekalfd!’ Of een meisje 
dat iedere dag een elastiekje aan Janneke 
vroeg. Ze hield angstvallig geheim wat ze 
daarmee van plan was. Totdat ze na een 
poosje haar verraste met een prachtig 
kunstwerk van elastiekjes. 
‘Wat je geeft, krijg je terug’ luidt een 
gezegde. Dat ervaart Janneke aan den lijve 
tijdens de ziekte van echtgenoot Johan. ‘Het 
medeleven en de belangstelling was hart-
verwarmend,’ kijkt Janneke op deze periode, 
nu vijf jaar geleden, terug. ‘Zoveel kaartjes, 
troostende woorden. Mooi om te zien dat 
mensen er dan ook voor jou zijn.’
Warme herinneringen koestert Janneke aan 
de koude winter van 2009. ‘Het sneeuwde 
toen verschrikkelijk,’ weet Janneke nog. ‘En 
mijn vader zou toen net met de VUT gaan. 
Hij zag er als een berg tegenop.’ Maar daar 
kwam de sneeuw die het maatschappelijk 
leven fl ink ontregelde. ‘We zijn toen eerst 
naar de Agrishop geweest om goede snow-
boots te kopen en daarna heb ik samen met 
mijn vader een aantal dagen op de slee de 
post bezorgd. Het hielp hem er doorheen en 
we hadden tegelijk enorm veel plezier.’
Maar nu is het gedaan. Janneke woont in 
Burgum en gaat per 1 december de post 
bezorgen in nog onbekende straten en 
stegen. Alle bewoners in haar wijk zijn nog 
een onbeschreven blad maar zullen dat vast 

niet lang blijven. Overigens moest Janneke 
wel snel zijn. PostNL sluit namelijk haar 
sorteercentrum in Heerenveen en hevelt 
deze over naar Zwolle. Collega’s die nu in 
de voorbereiding zitten en de bezorging 
moeten straks allemaal naar een nieuw 
werkgebied toe. Janneke wilde die golf voor 
zijn. Gelukkig heeft haar teamcoach een 
goed woordje voor haar gedaan en nu kan 
ze straks in Burgum de mensen verblijden 
met haar lach en haar post. Eerst heeft ze 
nog een maandje onbetaald verlof om zich 
op een nieuwe, frisse start voor te bereiden. 
In Nij Beets heeft Lettie Bosma de bezorging 
van Janneke overgenomen. Zij had eerst 
Beetsterzwaag tot haar werkgebied maar 
mag nu ook in haar vertrouwde dorp aan 
de slag. 
‘Oh, gelukkig. Je bent er nog,’ roept iemand 
uit als Janneke op zaterdag 27 oktober haar 
laatste vertrouwde rondje doet. Het wordt 
bijna een soort ereronde waarbij menig 
traantje wordt gelaten. Janneke: ‘Dan pas 
kom je erachter hoe mensen je daadwerke-
lijk zien. Bedankt voor het vertrouwen, het 
respect en de waardering die ik van ieder-
een heb mogen ervaren!’

“t Kiemke 7 Gorredijk 0513-460518 
WWW.JOHANHOEN.NL 
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De verbazing bij Jonkman zit hem er vooral 
in dat er vooral positieve signalen werden 
afgegeven. ‘Eerder hebben de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland en de pro-
vincie kritisch naar de uitvoering gekeken. 
Het oordeel was steeds dat de natuur zich 
goed ontwikkelt. Met hun handhavingsbe-
sluiten in de hand dachten wij dat we op de 
goede weg waren.’ Dat bleek dus anders uit 
te pakken. Jonkman: ’De Rijksdienst en het 
college van gedeputeerde staten hebben 
zich in 2016 en 2017 gebogen over een ver-
zoek tot handhaving, omdat inwoners van 
het gebied constateerden dat de ontheffi  ng 
niet naar de letter is uitgevoerd. Zij vellen 
een bestuurlijk oordeel. In beide gevallen 
was de conclusie dat er geen reden is tot 
handhaving. De rechtbank toetst juridisch.’
Niet alleen op het gemeentehuis in Beet-
sterzwaag, ook op het Provinciehuis in Leeu-
warden heerste een bedompte stemming. 
Als ontheffi  nghouder bleef de gemeente, die 
ook zelf een deel van het karwei uitvoerde, 
hoofdverantwoordelijk. Maar de provincie 
nam een belangrijk deel van het werk over. 
‘De gemeente heeft de werkzaamheden in 
het kanaal uitgevoerd, de natuurcompensa-
tie is door de provincie uitgevoerd. Die is na 
voltooiing opgeleverd. De provincie wilde 
het graag zelf doen. We hebben daar een 
aparte overeenkomst over afgesloten.’
De wethouder bestrijdt dat de hele compen-
satie, die fors duurder werd, weggegooid 
geld is. ‘Waarom is een project dat in eerste 
instantie maar een paar miljoen euro zou 
kosten – 1,8 miljoen voor het herstellen van 

twee sluizen om een vaarweg te kunnen 
openen – op een paar euro na 20 miljoen 
geworden? Omdat we natuur wilden com-
penseren! En dan blijkt het ook nog aan te 
slaan. Het is geen weggegooid geld. Het was 
hier trouwens niet zo dat de gemeente Op-
sterland het Polderhoofdkanaal per se open 
wilde maken. Nee, de gemeenschappen van 
Nij Beets en De Veenhoop wilden het. En wij 
werkten mee.’
Omdat een aantal voorschriften niet of 
slechts voor een deel zijn uitgevoerd moet 
dat nu alsnog gebeuren. Met bijbehorende 
kosten. Jonkman: ‘Voor de gemeente zal 
dat wel meevallen. Op een paar plekken 
hebben we geen palenrij gemaakt. Maar 
we hebben elders meer oever gerealiseerd. 
Verder hebben wij, in tegenstelling tot wat 
er is gezegd, wél viswerende maatregelen 
genomen. De meeste onzekerheden zullen 
wellicht niet niet bij het kanaal zelf zitten 
maar bij de compensatiegebieden. Dat ligt 
bij de provincie.’ 

Gemeente schrikt van uitspraak rechter: compensatie niet goed uitgevoerd 
Door Bart Ledegang

Op 6 februari 2014 konden de werkzaamheden aan 
het Polderhoofdkanaal beginnen. Toen kon nie-
mand een vervelende nasleep nog vermoeden. 
(foto Bart Ledegang).

De rechtbank Noord-Nederland oordeelde hard: de natuurcompensatie voor het Polder-
hoofdkanaal, langs de Domela Nieuwenhuisweg, is niet volgens de verplichtingen uitgevoerd. 
Wethouder Rob Jonkman toonde zich in de Leeuwarder Courant in een interview hogelijk 
verbaasd over de uitspraak: ‘Wij dachten dat we op de goede weg waren.’
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Verkoop	van:	
Diervoeders,	
stro	en	hooi,	

gas	en	aardappelen	
	

Openingstijden:	
Di	t/m	Do	van	17.00	tot	20.00	
Vrijdag	van	13.00	tot	20.00	
Zaterdag	van	9.00	tot	16.00	

	
Prikkewei	57	Nij	Beets	

06	407	208	84	

www.friesewouden.nl

De Friese Wouden werkt samen 
met u aan de beste zorg
Bezoek ons wijkkantoor: Stationsweg 78, 8401 DT Gorredijk

Maak kennis met ons wijkteam op onze wijkpagina: 

www.friesewouden.nl/gorredijk-buitendorpen

Thuis in de beste zorg

Team 
Gorredijk 

Buitendorpen

Tel. 088 512 53 16

Dierenartsenpraktijk Beetsterzwaag is een 
moderne praktijk voor:

• Gezelschapsdieren
   (inclusief diervoeding & voedingsadvies)
• Melkveehouderij
   (inclusief begeleiding, voedingsadvies)
• Paarden
   (inclusief vruchtbaarheidsbegeleiding)
• Landbouwhuisdieren

Molenlaan 8a Beetsterzwaag
WAAR IEDER DIER TELT!

IVA-cursus in sportkantine De Blauwe 
Kamp”
Op de  maandagavond van 29 oktober 
volgden tien cursisten met veel interesse 
de cursus Instructie verantwoord alcohol 
schenken.’ Cursusleider Johan de Boer (met 
veel ervaring in de horeca) van Sport Frys-
lân uit Heerenveen vertelde boeiend over 
de kneepjes van het vak voor de bar vrijwil-
ligers. In de vorm van een quiz met multi-
ple choice passeerde veel informatie over 
alcohol en alcoholmisbruik. Na de korte 
pauze ‘schonk’ Johan veel aandacht aan de 
horecawetgeving. De gemeente verstrekt  
de vergunning voor zwak-alcoholische 
dranken  onder bepaalde voorwaarden (di-
ploma’s en certifi caten) enzovoort. Veel tijd 
werd ook besteed aan het stappenplan van 
“ NEE VERKOPEN” aan te jonge en dronken 
bezoekers.
“Hoe voorkom je indirecte verstrekking 
van biertjes aan te jonge bezoekers?”  Voor 
deze lastige vraag had de cursusleider ver-
schillende adviezen uit de praktijk.

Voor de cursisten was het een zeer leerza-
me avond. Met veel bagage op het gebied 
van de horeca en de uitreiking van een 
certifi caat van Verantwoord Alcohol Schen-
ken voor iedere deelnemer werd de avond 
afgesloten. Bent u ook geïnteresseerd? Di-
gitaal kun je dezelfde cursus volgen op de 
site van : NOC/NSF : www.nocnsf.nl Zoek: 
Instructie Verantwoord Alcohol Schenken.

Deze cursus bestaat uit de volgende onder-
delen:
- Feiten over alcohol
- Alcohol en wetgeving
- Voorkomen alcoholmisbruik
- Nee verkopen

Na bestudering van de lesstof kun je digi-
taal examen doen door 40 vragen te be-
antwoorden. Heb je het gehaald, dan kun 
je twee certifi caten printen. Eén certifi caat 
mag je uiteraard behouden en de tweede 
voor de Sportkantine of voor Blue Boys? 
(Voor deelname moet je een stichting of 
vereniging vermelden).

Voordelig kerstpost verzenden
Ook dit jaar kunt u uw kerstpost weer 
voordelig verzenden via FRL post. De 
postzegel kost dit jaar 50 cent en ze zijn 
vanaf 1 december verkrijgbaar op velletjes 
van 10 stuks. Als u de post voor 18 decem-
ber inlevert, worden ze voor de kerst nog 
bezorgd. Postzegels zijn te verkrijgen bij 
Franke Kooijker, Leppedijk 9 in Nij Beets 
(tel. 461221). Hier kan de post ook worden 
ingeleverd. 
Let wel op: Gooi post met deze postze-
gel NIET in de oranje brievenbussen van 
PostNL. 

Super opkomst klaverjassen 
Met de opkomst van 38 personen, was de 
belangstelling voor het klaverjassen op 27 
oktober grandioos te noemen. Daarente-
gen was de uitslag maar magertjes. Slechts 
4 personen scoorden meer dan 5000 
punten.

1.   Peter  Machiela  5.844 punten   
2.   Roel Huisman 5.405  punten
3.   Remco Huisman 5.244 punten  
4.   Wieger Tolsma  5.157  punten

De Poedelprijs was deze avond voor 
Reinskje Kalsbeek met 3.804  punten.  

Nijs Beetster Nijs
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Van Eedenstrjitte 7   
9245 HL Nij Beets   
T: (0512) 46 12 11   

www.pedicurehendrika.nl

Midwinterkunst ‘Te Plak’
Tien kunstenaars, geselecteerd na een 
landelijke oproep, zullen ieder op 28 en 29 
december in een veenarbeidershuisje of 
andere locatie op het terrein van It Dams-
hûs een kunstproject realiseren met als 
thema ‘Te Plak’. In het donker van decem-
ber belooft dit een sfeervol geheel te wor-
den met verlichte huisjes, muziek en win-
terse kost erbij. In de week voor Pinksteren 
hebben ook al zo’n 180 schoolkinderen uit 
de gemeente Opsterland zich uitgeleefd op 
dit thema. Ook hun werk zal te zien zijn in 
It Damshûs.
De werkgroep Kunst in Opsterland  wil 
bezoekers laten nadenken over de plek 
waar ze verblijven of wonen. Wat is er voor 
nodig om je ergens ‘Te Plak’ te voelen (op 
de plek zijn waar iemand thuishoort of op 
zijn bestemming aankomen)? Waarom voel 
je je juist hier thuis. Ben je hier op je plek? 
Friezen zijn vaak erg trots op hun Fryslân, 
hoe komt dat? Kunnen migranten hier ook 
Te Plak zijn of komen? De setting van It 
Damshûs geeft ook te denken over de barre 
omstandigheden van eerdere bewoners.
Kom maar kijken tussen 14.00 en 21.00 uur.
www.kunstinopsterland.nl

 Sapkast
Op de Ripen 11 (Boerien en Boerel) staat 
sinds deze week een Sapkast aan de weg. 
Hierin vindt u eigengemaakte jam en 
ingemaakte stoofpeertjes. Allemaal biolo-
gisch en met zorg gemaakt. Ook treft u er 
kant-en-klare Nieuwe Oogst-appelsap van 
appels uit eigen boomgaard die zonder 
toevoegingen is gemaakt. Het appelsap is 
vacuum verpakt in 5-literpakken (€8,95) en 
3-literpakken (€6,95). Ongeopend zijn de 
pakken 1 jaar houdbaar en geopend zeker 

nog 2 tot 3 maanden. U kunt langs komen 
en iets uit de Sapkast pakken of bestellen 
bij Elly Hoogeveen op: ellyhoogeveen@het-
nent.nl of via 06-4639445. Op vrijdagavond 
is ook bezorging mogelijk via de bezorgser-
vice die tussen 19.00-20.00 uur een rondje 
door Nij Beets maakt. 

Bruisende activiteiten in It Skûlhoal
Ook dit seizoen zijn er weer soos-avonden 
op de zaterdagavond boven in It Skûlhoal. 
Deze avonden zijn voor jongeren vanaf 
klas 1 van het voortgezet onderwijs. Gezel-
lig uitgaan om anderen te ontmoeten, 
te dansen, spelletjes te doen, te kletsen, 
muziek te luisteren, een drankje te drinken 
of gewoon te chillen. Je mag meedoen aan 
activiteiten, maar het hoeft niet.
De eerste soos-avond zal zijn op zater-
dag 24 november en begint om 19.30 uur. 
Neem gerust een vriend of vriendin mee. 
De volgende soos-avonden zijn op  1 en 8 
december.
Eens per maand organiseert de Teenoclub 
bestaande uit enthousiaste tieners een 
activiteit voor de jeugd vanaf groep 7 van 
de basisschool.
Twee keer in het seizoen wordt er  een 
gezamenlijke activiteit buiten Nij Beets 
georganiseerd.
Voor vragen, opmerkingen of ideeën kun je 
contact opnemen met Irma Groen, tel. 06-
20356157 (It Skulhoal) en Lisanne Ledegang  
06-22368430 (Teenoclub).

Snoeihard gewerkt bij het zwembad
Het groen op het terrein van openlucht-
zwembad De Blauwe Kamp is de afgelopen 
weken fl ink gesnoeid. Het doel is om de 
jongere bomen meer ruimte te geven, de 
zonnepanelen meer zon en de uitgelopen 

Nijs Beetster Nijs
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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

wilgen en populieren fl ink terug te snoei-
en. Na een paar slopende dagen door han-
dige vrijwilligers kon uiteindelijk worden 
overgegaan op het versnipperen. Zo ligt 
het terrein er voor de winter weer knap bij.

Buitenleven Tante Jansz krijgt nieuwe boost
Tante Jansz Kinderopvang heeft al weer 
een jaar geleden peuteropvang de Kriel-
pykjes overgenomen. De groepen zijn aan 
het groeien en de tuin is aangepakt. De 
oude ruimte heeft na wat kleuraanpassin-
gen en wat wisselingen van materiaal en 
kasten, nog altijd een fi jne sfeer. De buiten 
ruimte hebben we opnieuw ingedeeld. Een 
grasstrookje voor picknicks, spelletjes of 
zoals de kinderen het gebruiken `een wei-
land .́ Een kleinere zandbak, maar alsnog 
een goed formaat. En een nieuw speel-
huisje met schommel en glijbaan. Allemaal 
leuke veranderingen. Wij willen hiervoor 
natuurlijk onze sponsoren bedanken, Van 
der Wiel bezorgde ons genoeg zwarte 
grond en aannemers- en transport bedrijf 
Koopmans in Nij Beets stelde een kraantje 

ter beschikking. Ook alle ouders die deze 
dag hebben geholpen willen wij enorm be-
danken. Zonder jullie inzet hadden wij niet 
zo ń mooie slag kunnen slaan. Hartelijk 
bedankt, namens Tante Jansz en kinderen.

Openingstijden peuteropvang de Kriel-
pykjes.
Maandag 8:30-12:00 uur
Woensdag 8:30-12:00 uur
Vrijdag 8:30-12:00 uur

*bij genoeg animo gaan wij op de dinsdag 
en donderdag ook open.

Weihnachtstol bij Halte Leppedijk
Kom tijdens de kerstmarkt op 8 december 
de Weihnachtstol, een traktatie tijdens 
de kerst in Duitsland, proeven. Evenals de 
afgelopen jaren wil ik graag weer voor u 
aan het bakken.
De Weihnachtstolle bestaat uit: bloem, 
amandelmeel, rijsmiddel, krenten, rozij-
nen, sukade, gekonfi jte sinaasappelschil, 
ei, kwark, een beetje boter, beetje suiker 
en mijn geheime toevoeging en natuurlijk 
met liefde gebakken. Er zijn 2 maten: klein 
600gr. voor €4.95/groot 900gr. voor €7.45. 
Wilt u er ook dit jaar van genieten, dan 
kunt u een bestelling plaatsen tijdens de 
kerstmarkt of via telefoonnr. 06-20834213, 
mailen kan naar: halteleppedijk@gmail.
com. Bestellen kan tot zaterdag 15 decem-
ber. 
Afh alen (eventueel bezorgen) kan op 21 en 
22 december of op 24 december vanaf 9.00 
uur.

Siepie Kooijker-de Jong
Halte Leppedijk, Leppedijk 9

Nijs Beetster Nijs
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samen maken we er werk van!

Postbus 332, 9200 AH Drachten

De Meerpaal 11, 9206 AJ Drachten

Telefoon 0512 - 58 62 25

www.vanderwiel.nl

Van der Wiel Transport BV 

Van der Wiel Infra & Milieu BV

Van der Wiel Biogas BV

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

voor en door het dorp
 energieneutraal 2030

Nieuwe activiteiten brengen meer bezoe-
kers naar It Damshûs
Openluchtmuseum It Damshûs kijkt terug 
op een geslaagd seizoen. Hoewel nog niet 
de exacte aantallen bekend zijn, hebben 
bijna 7700 bezoekers het museum bezocht. 
Dat is aanzienlijk meer dan vorig seizoen. 
‘We kijken erg positief en met trots terug 
op het afgelopen jaar,’ aldus voorzitter 
René van den Hoven. ‘Het was natuurlijk 
een erg druk jaar. Niet alleen gezien het 
aantal bezoekers, maar juist ook door de 
verscheidenheid aan activiteiten die er zijn 
geweest. Dat willen we ook vasthouden. 
Persoonlijk vind ik het leukste nog wel dat 
It Damshûs steeds vaker dient als podium 
voor een verscheidenheid aan culturele 

uitingen. Waarbij we ook steeds vaker 
gevonden worden door andere mensen en 
groepen.’
Vooral het Sudergemaal lijkt een topjaar 
te hebben beleefd, mede doordat er veel 
gebruik werd gemaakt van de combinatie-
tour met It Damshûs. Van den Hoven: ‘Het 
leuke is dat het seizoen nog helemaal niet 
voorbij is. Op 16 december hebben we nog 
een kerstconcert van Adri de Boer, Folkert 
Wesseling en Ilja Rozenberg. En tussen 
kerst en oud en nieuw (28 en 29 december) 
is het terrein het decor voor een bijzonder 
kunstevenement georganiseerd door de 
werkgroep Kunst in Opsterland.’ U leest 
hier in deze Nijs Beetster meer over. 

Nijs Beetster Nijs

Gezien in Nij Beets

Bij het zien van deze foto ligt de Prikkewei er weer spic en span bij. Geen verzakte klinkerstrookjes en vallende 
fi etsers dus meer.  (foto Bart Ledegang).
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Het Gangboord 35 in Drachten  T: 0512-820996  E: info@bouwdiensten.nl

Transparant werken met goede samenwerking van 
scholen en andere vormen van zorgverlening zijn 
voor mij de sleutel tot succes bij het behandelen 
van logopedische problemen van “jong en oud”.

OMFT (Logopedie & tandheelkunde) | Slikken 
| Spraak | Adem | Stem | Taal | Auditi eve 
verwerking | Lees- & spellingsproblemen | 
Dyslexie  (Onderzoek & Behandeling)

Mw. J. Kuper-Gjaltema
Prakti jkadressen:
Mr. C.J. Trompstraat 35a, 8561 BA Balk
Dorpsstraat 10, 9245 HP Nij Beets
Telefoonnummer: 06 42 119970

www.logopedieinfriesland.nl.
info@logopedieinfriesland.nl.

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

NU VERKRIJGBAAR 
ONS WILD MENU  

zie www.piershiem.nl 

met KERST serveren we een buffet  
voorgerecht // soep // hoofd gerecht // 

kerst dessert
kosten € 37,75

reserveren gewenst

Zaterdag 8 december
Kerstmarkt Winter in Fryslân 
Ook dit jaar is weer een gezellige kerst-
markt in ’t Trefpunt.
De markt begint ‘s middags om 14.00 uur 
en zal rond 18.00 uur eindigen. In die tijd 
is er van alles te doen. Er zijn meerdere 
kramen met diverse spullen, er is een leuke 
knutsel voor de kinderen en er zullen ver-
schillende lekkere versnaperingen te koop 
zijn. En niet te vergeten: er is ook weer wat 
te winnen. Wat? En hoe? Nou, dat moet u 
dan maar komen bekijken.
Wil je nog meehelpen? Mail dan naar 
Kerstmarktnijbeets@gmail.com

Vrijdag 14 december
Kerstevent Gospelgroep In His Name
Hét kerstevent van het jaar wordt op vrij-
dag 14 december gehouden in de Doarpst-
sjerke. Gospelgroep In His Name verzorgt 
een muzikaal feest voor jong en oud. Niet 
alleen zingt de groep bijzonder prettig in 
het gehoor liggende kerstgospels als Prayer 
for the city en Mary did you know maar is 
er ook ruimte voor samenzang met klas-
siekers als Een kind is ons geboren en Nu 
zijt wellecome. Een primeur is er ook: voor 
het eerst treden kinderen van koorleden 
en de dirigent én een dorpsgenootje (Joëlle 
Mulder) op met ‘The Young In His Name.’ 
Ter bestrijding van de onkosten bedraagt 
de entree aan de deur slechts €5. Het event 
begint om 20.30 uur. Kom op tijd want er 
wordt een uitpuilende kerk verwacht! 

zondag 16 december 
Kerstconcert “de Waarmte fan Desimber”
Het jaar 2018 is bijna voorbij, er gebeurde 
van alles in onze provincie: we zagen 
bijvoorbeeld een zwemmer alvast de 
Elfstedentocht verkennen, we hebben een 
merkwaardig warme zomer gehad, onze 
eigen drukke werkzaamheden en niet te 
vergeten de Kulturele Haadstêd activitei-
ten. Kortom: tijd om even tot rust te komen 
en met een glimlach terug te kijken op dit 
bijzondere jaar. En daar zijn de dagen voor 
Kerstmis zeer geschikt voor. Daarom zit het 
kerstconcert boordevol liedjes van Adri de 
Boer, die al eerder de cd  ‘ De waarmte fan 
desimber’ uitbracht .
Adri de Boer is al meer dan 40 jaar actief in 
de muziekwereld en zingt op vele plekken 
onder andere met zijn eigen programma 
“Oer de Grins”.  Folkert Wesseling, the-
aterman en onder andere werkzaam 
als acteur bij het Herman van Veen Arts 
Center, zorgt aan de hand van verhalen en 
cabaret voor de theatrale verbeelding van 
de kerstgedachte. Danseres Ilja Rozenberg, 
die werkzaam was bij de tv studio’s van 
Hilversum zal tijdens dit concert met haar 
dans het publiek wijzen op de bewegingen, 
die kerstmis met zich meebrengen. Alles bij 
elkaar: een concert “Om waarm fan te wur-
den”. Het concert vindt plaats op zondag 
16 december in ’t Damshûs en begint om 
20.00 uur. De entree bedraagt €10 (inclu-
sief koffi  e en …)

Maandag 17 december
Kerstbroodmaaltijd
Ook dit jaar organiseert de diaconie weer 
de jaarlijkse kerstbroodmaaltijd voor ieder-
een vanaf 65 jaar. Aangezien er geen gege-
vens meer aangeleverd worden in verband 
met de nieuwe privacywetgeving, is het 

Wat is er te beleven?
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v.o.f. H van der Molen
 Timmerbedrijf

 Kr. Swynswei 4
 9245 HC  Nij Beets
 Tel.  (0512) 461623

nieuwbouw | verbouw | onderhoud

M: (06) 208 54 390 
T: (0513) 57 15 19

E: bvisseradmintermediair@hetnet.nl
www.visseradministratief.nl

Riperwei 56, 8406 AK  TYNJE

Administratiekantoor

 

Nieuwe oogst Appelsap 
uit eigen boomgaard! 

Vacuum verpakt zonder toevoegingen 
5 ltr.  € 8,95  |   3 ltr. € 6,95

Mail naar ellyhoogeveen@hetnet.nl 
of bel 06-46394445

Of  kom langs op de Ripen 11 
en koop vanuit de SapKast.

Sparstrjitte 5

8495 JV Aldeboarn

0566 632 377

Boerien&Boerel
ruimte om te leven

Wat is er te beleven?

niet meer mogelijk om iedereen persoon-
lijk uit te nodigen. Dit betekent dat alle 
mensen die al bij de organisatie bekend 
zijn, dit jaar nog eenmaal telefonisch bena-
derd worden maar vanaf volgend jaar niet 
meer. Wel bent u, ook als u niet persoonlijk 
bent benaderd, van harte uitgenodigd voor 
deze gezellige broodmaaltijd. Aanvang 
16.30 uur in ‘t Trefpunt. Graag opgave 
vooraf bij fam. H. v.d. Duin, tel. 461890.

Dinsdag 1 januari 2019
Oudjaarsfeest in `t Trefpunt
Na jaren van afwezigheid is er dit jaar 
weer een Oudjaarsfeest in `t Trefpunt. De 
zaal gaat open om 01.00 uur en het feest 
duurt tot 05.00 uur. De muzikale omlijs-
ting wordt verzorgd door Siebe Bruining. 
De roep om het feest te organiseren was 
groot, en een veelgehoorde kreet was ‘Er 
is op oudjaars nacht niks te doen voor de 
jeugd in Nij Beets’. Dit was de reden om op 
te staan en het feest daadwerkelijk te orga-
niseren. Het ergste wat er kan gebeuren is 
dat er niet genoeg vrijwilligers zich aan-
melden om de organisatie te ondersteu-

nen. Maar zover is het nog niet. Er hebben 
zich inmiddels 10 vrijwilligers gemeld. 
De organisatie wil graag 20 vrijwilligers 
hebben, elke vrijwilliger een blokje van 1 
uur. De werkzaamheden kunnen bestaan 
uit:
- Achter de bar
- Muntenverkoop
- Leeftijdcontrole
- Manusje van alles
- Voorraadbeheer

Om alles met de vrijwilligers door te spre-
ken en te plannen, wordt er op 30 novem-
ber om 20.00 uur een vrijwilligersavond 
in ‘t Trefpunt georganiseerd. Tot slot, bij 
voldoende vrijwilligers dit jaar 2018/2019 
wordt het feest (bij leven en welzijn) weer 
georganiseerd in het jaar 2019/2020.

Voor meer info: 
mail naar trefpuntnijbeets@gmail.com, 
tel. 06-126 244 83
Facebook: Oudjaarsfeest ̀ t Trefpunt Nij Beets
Instagram: oudjaarsfeest_nij_beets
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Wild eten in Pier’s Hiem; 16.00 uur

50+ sjoelmiddag in ’t Trefpunt (opg.voor 14 nov. bij Sia vd Honing: 06-
20481535); 14.00 uur

Sinterklaasintocht bij ‘t Trefpunt; 14.45 uur

Soos (klas 1 t/m 4 voortgezet onderwijs) in It Skûlhoal, 19.30 uur

Klaverjassen in de voetbalkantine van de VV Blue Boys; 20.00 uur

Algemene ledenvergadering VV Blue Boys in de voetbalkantine; 20.00 uur

Vrijwilligersavond Oudjaarsfeest in `t Trefpunt; 20.00 uur

Soos (klas 1 t/m 4 voortgezet onderwijs) in It Skûlhoal, 19.30 uur

Kerstmarkt in ’t Trefpunt;14.00-18.00 uur

Soos (klas 1 t/m 4 voortgezet onderwijs) in It Skûlhoal, 19.30 uur

Creatieve groenworkshop (Kerst voor buiten) in de Hobbykeamer, 
Geawei 6; 19.30 uur

Passage en vrouwenver. Dorcas in de Rank, Adventviering mmv mevr. G. 
Boersma; 19.45 uur 

Kerstevent Gospelgroep In His Name (€5) in de doarpstsjerke; 20.30 uur

Klaverjassen in de voetbalkantine van de VV Blue Boys; 20.00 uur

Kerstconcert in It Damshûs (€10); 20.00 uur

50+ middag in ’t Trefpunt mmv zangeres Jayden (bekend van oa Noarde-
wyn); 14.00 uur

Midwinterkunst ‘Te Plak’ in It Damshûs; 14.00-21.00 uur
 
Oudjaarsfeest iǹ t Trefpunt; 01.00-05.00 uur

zo. 18 nov

wo. 21 nov

za. 24 nov

za. 24 nov

za. 24 nov

wo. 28 nov

vr. 30 nov

za. 1 dec

za. 8 dec

za. 8 dec

do. 13 dec

do. 13 dec

vr. 14 dec

za. 15 dec

zo. 16 dec

wo. 19 dec

vr. 28 en za. 29 dec

di. 1 jan.’19

Dorpsagenda

Zie voor meer informatie rond de verschillende activiteiten de 
rubriek ‘Wat is er te beleven’ elders in deze Nijs Beetster

Kerkdiensten Doarpstsjerke

9.30 uur  Ds. J. Vlasblom, doopdienst

9.30 uur  Ds. J. Vlasblom, gedachtenisdienst

9.30 uur  Ds. J. Vlasblom
19.30 uur  Ds. J. Vlasblom, gespreksdienst

9.30 uur  mw. N. Stallinga, jeugddienst

9.30 uur  Ds. J. Vlasblom, avondmaal

9.30 uur  Da. D. van der Leij, Fryske tsjinst

zo. 18 nov

zo. 25 nov

zo. 2 dec

zo. 9 dec

zo. 16 dec

zo. 23 dec 

Gezien in Nij Beets

De tijd van erwtensoep en rookworst is weer aangebroken. Op 21 september 1960 deed een grote Snertactie zijn 
naam met recht eer aan. Wie de erwtensoep niet goed opwarmde was de klos. (foto Archief).
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Inbraak preventie

Beste bewoners van Nij Beets,
In de afgelopen jaren zagen we in de maan-
den november en december een forse 
toename van het aantal woninginbraken in 
Opsterland. Dit jaar willen we dat niet weer. 
Helaas, het dorp Nij Beets is recentelijk al 
weer bezocht door het dievengilde. De politie 
is de komende weken dan ook extra alert op 
verdachte situaties. Maar ook u kunt hierbij 
helpen. Als wijkagent wil ik u daarom een 
aantal tips geven die eraan kunnen bij-
dragen dat inbrekers uw woning ‘met rust 
laten’.
Tips om een inbraak te voorkomen
•	 Zorg	voor	goede	buitenverlichting
•	 Zorg	voor	goed	hang-	en	sluitwerk	op	
ramen en deuren
•	 Het	aanbrengen	van	een	alarminstal-
latie is het overwegen waard. Het is mogelijk 
om een berichtje op je mobiele telefoon te 
krijgen als het alarm in werking is gesteld. 
Daarbij kun je middels een app op je telefoon 
rechtstreeks de beelden bekijken die de in de 
woning aangebrachte camera direct laat zien
•	 Sluit	ramen	en	deuren	af,	ook	als	u	‘even’	
weggaat. Laat ‘s avonds zodanige verlichting 
aan, zodat het lijkt alsof iemand thuis is (tijd-
schakelklokken)
•	 Registreer	uw	eigendommen(dit	kan	
eenvoudig via de Stopheling app) en maak 
digitale opnamen van uw belangrijke siera-
den/voorwerpen, immers een foto zegt meer 
dan de beste omschrijving
•	 Laat	zo	weinig	mogelijk	kostbaarheden	
(laptop, pc, tablet, mobiel) in het zicht liggen: 
extra uitnodiging voor het dievengilde om 
naar binnen te gaan
•	 Daarnaast	is	het	raadzaam	om	uw	I-pad,	
smartphone, laptop te voorzien van track en 
trace software
•	 Leg	buiten	de	woning	niet	een	huissleu-
tel neer op een ‘geheime bergplaats’: inbre-

kers zoeken ook naar geheime plaatsen zoals 
onder bloempotten/deurmatten
Word lid van een WhatsApp groep Veilige 
Buurt
U weet zelf wat normaal is in uw wijk. U 
weet wanneer er bekende of onbekende 
mensen langslopen. Of welke plekken logisch 
zijn om stil te staan met een auto. Afwijkend 
gedrag kan betekenen dat een inbreker op 
onderzoek uit is. Via een WhatsApp-groep 
kunt u dit soort verdachte situaties delen 
met uw buurtgenoten. U kunt op deze ma-
nier de politie helpen bij het signaleren van 
verdachte situaties.
Bel 112 bij een verdachte situatie
Bel altijd 112 als u iets verdachts ziet of hoort, 
ook al is de situatie niet levensbedreigend. 
Noteer hoe de personen eruit zien. Noteer 
eventueel ook het merk, type en kenteken 
van de auto of bromfiets/scooter. Als politie 
betrappen wij inbrekers regelmatig op heter-
daad op basis van tips van buurtbewoners.
Tot slot
Voor meer informatie over hoe u uw huis 
inbraakveiliger kunt maken, kunt u kijken op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. 

Uw wijkagent, Henk Liemburg

Hoor wie klopt daar kinderen...’
 

Behandeling volgens afspraak.
Vrije toegankelijkheid( dus zonder 
verwijzing van de huisarts).                        
 
Openingstijden: 
Op ochtend :
ma. t/m vrij. 8.00 -12.30 uur 
Op middag: 
woensdag  14.00-18.00 uur

Nijboer Uitvaartzorg
Uitvaartverzorging • Rouwcentrum • Rouwvervoer

Tillewei 11 A • 9289 HB Drogeham • Tel. 0512 - 33 14 20
info@nijboeruitvaartzorg.nl • www.nijboeruitvaartzorg.nl

Uw uitvaartverzorger voor De Laatste Eer in Nij Beets

voor een nieuwe of gebruikte auto
onderhoud
reparatie
APK keuringen

NIJEWEI 59 
BOORNBERGUM
0512 - 381626

Openingstijden 
maandag t/m vrijdag   
8:00 tot 17:00

GARAGE J.R. PAULUSMA



De Nijs Beetster 14 - 3De Nijs Beetster 14 - 3 2726

Minder boten, meer toeristen
Vorige week kon u in de Leeuwarder Courant lezen dat er dit jaar minder bo-

ten dan voorafgaande jaren door het Polderhoofdkanaal zijn gevaren. In 2018 
zijn in de Noordersluis bij de Veenhoop 1277 boten geteld. In 2017 waren dit 1911 boten. 
Vooral in het voorseizoen van half mei tot en met juni was het aantal boten (107), die door 
de Noordersluis zijn gevaren, laag. De reden hiervoor is niet echt duidelijk. Er is veel sto-
ring bij de brug en sluizen geweest en dit kan mensen hebben doen besluiten om niet 
door Nij Beets te varen of om te keren. Ook was er veel te doen op andere plekken in 
Fryslân in verband met de Culturele hoofdstad. Of misschien was het uitzonderlijk warme 
weer er debet aan of is er toch onvoldoende media-aandacht geschonken aan de mooie 
vaarroute door het Polderhoofdkanaal. Wat de reden van deze afname is geweest…, wij 
vinden dit lastig. Toch denken wij liever positief. 
In de vorige NijsBeetster hebben wij de mooie effecten benoemd die direct of indirect 
met de ontwikkelingen rondom het Polderhoofdkanaal te maken hadden. Zo hoorden wij 
dat de theetuin ‘Halte Leppedyk’ een goed jaar draait met meer dan 4000 bezoekers, 
waaronder veel (slaap)gasten die ‘Het groot Frieslandpad’ lopen. De supermarkt heeft 
deze zomer meer aanloop van toeristen gehad dan vorig jaar en ook It Súdergemaal (met 
1700 bezoekers) en It Damshûs (met bezoek van veel groepen) kijken tevreden terug op 
2018. En nadat er vanaf 30 juli een brug- /sluiswachter door de gemeente is ingezet, zijn 
er geen klachten meer geweest.  Natuurlijk zien wij graag dat de komende jaren het aantal 
boten in het Polderhoofdkanaal zal toenemen. Wij zijn een toeristisch dorp in ontwikkeling 
en met de opening van het, voor toeristen gratis toegankelijke, toilet- en douchegebouw 
‘It Bjinstap’ hebben wij in juli van dit jaar weer een mooie stap vooruit gezet. In januari 
2019 willen wij met de verschillende organisaties en bedrijven uit Nij Beets kijken op welke 
manier we gezamenlijk ons dorp beter kunnen promoten als vaar-, zwem-, fiets- en wan-
deldorp. Ook hopen wij dat de jarenlange (juridische) strijd over de natuurcompensatie op 
een goede manier voor en door de verschillende partijen wordt afgesloten.

Het dorpssteunpunt
In ons dorp is al sinds 2007 een dorpssteunpunt te vinden. Het Nij Beetster dorpssteun-
punt bestaat uit een groep vrijwilligers die u kan helpen op het gebied van zorg en welzijn. 
De vrijwilligers kunnen samen met u in gesprek gaan over mensen in uw nabije omgeving 
die mogelijk een helpende hand, of een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In sommige 
gevallen brengen ze u in contact met mensen die u verder kunnen helpen. Zo kunnen ze 
bijvoorbeeld een oplossing bedenken wanneer u iemand nodig heeft om met u naar een 
ziekenhuis te rijden. In uitzonderlijke gevallen regelen zij zelf de vrijwilliger die met u naar 
het ziekenhuis rijdt. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk dat een vrijwilliger uw hond eenmalig 
uitlaat wanneer u net geopereerd bent. Wanneer er langdurige ondersteuning nodig is, 
wordt naar andere zorginstanties verwezen. Het dorpssteunpunt werkt nauw samen met 
verschillende instanties zoals bijvoorbeeld de thuiszorg en jongerenwerk. De vrijwilligers 
van het dorpssteunpunt kunnen u ook in contact brengen met de mensen van het WMO 

                                  Van Plaatselijk Belang (wet maatschappelijke ondersteuning) Opsterland. Vaak is er in lastige situaties meer mo-
gelijk dan u denkt. Kortom, het dorpssteunpunt ondersteunt u bij een kortdurende hulp-
vraag, om u op weg te helpen of om de juiste route naar de juiste zorg te vinden.  
U kunt contact opnemen met het dorpssteunpunt Nij Beets via DSP.nijbeets@gmail.com, of 
met Gatske van Houten tel. 0512 461 320 of Watze en Aukje Stob, tel. 0512 461 553.

19 november
Op 19 november sluit de aanmelding voor het aanleggen van 
het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Opsterland. 
Wij hopen dat tegen die tijd 60% van de mensen uit dit 
buitengebied zich hebben aangemeld bij KabelNoord. In 
Nij Beets staat de teller nu op ruim 37 %. Zo’n 170 adressen 
uit Nij Beets hebben zich (nog) niet aangemeld.

Een snelle internetverbinding in het buitengebied was één 
van de meest genoemde wensen bij de brainstormsessie 

voor de nieuwe dorpsvisie op de jaarvergadering in maart. Er 
wordt in de nabije toekomst steeds meer download- en upload-

snelheid gevraagd en dan is een goede glasvezel-voorziening de 
beste oplossing. Aanmelden kan dit weekend nog! Mocht u nog twijfelen, bekijk dan nog 
een keer de informatie die u heeft gekregen en praat met buren die zich wel hebben aan-
gemeld of bezoek
 https://www.glasvezelvankabelnoord.nl/. Er zijn bij sommige mensen nog vragen of 
andere mensen vinden het moeilijk om te kiezen welk pakket zw willen afnemen. Hiervoor 
kunt u prima een ‘keukentafel’tafel gesprek aanvragen: 
https://www.glasvezelvankabelnoord.nl/gesprek/ . Doe dit aanvragen wel vandaag, 
want het is snel 19 november. Wanneer u zelf nog twijfelt, denk ook aan het enthousiasme 
van de andere mensen uit het buitengebied voor glasvezel en probeer het in ieder geval 
een jaar. Na een jaar wil  uw huidige provider u graag weer terugwinnen als klant en biedt 
misschien wel kortingen aan. Dit gebeurt ook bij energieleveranciers als met u schrijft:  ‘Wij 
vinden het zo jammer dat wij u kwijt zijn als klant, maar ...’
Mocht de aanleg van glasvezel in het buitengebied doorgaan en heeft u zich niet aan-
gemeld voor 19 november, dan gaat het u aanmerkelijk meer kosten om later alsnog een 
aansluiting te krijgen. Een jaarabonnement bij KabelNoord gaat u aan voor minimaal één 
jaar. Bevalt deze provider niet, dan kunt u dit abonnement na één jaar eventueel opzeg-
gen, maar de aanleg van glasvezel naar uw woning is dan intussen gerealiseerd. Zo maakt 
u later geen extra kosten meer! 
Voor de mensen die zich al hebben aangemeld: Loop zeker dit weekend ook even bij uw 
buren naar binnen, gebruik de buurtapp of stuur deze mail door. Het is voor u ook erg 
belangrijk dat de 60% wordt gehaald.’

Op de volgende bladzijde vindt u een ingezonden brief van een inwoner uit het buitenge-
bied in Bakkeveen over  zijn keuze voor glasvezel. Het stond in de Slûswachter, de dorps-
krant van Bakkeveen.
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ü A en B in 1 jaar! 
 
ü SurvivalABC 

 
ü Vrijzwemmen 

	  

MijnZwemschool	  VIZ	  Beetsterzwaag	  
	  
Tel:	  058-‐2667093	  
	  
beetsterzwaag@mijnzwemschool.nl	  
	  

www.mijnzwemschool.nl	  
	  

Wilt u meer weten? 
Bezoek onze website op www.boarnsterhimstate.nl of bel op 0566-631294

Boarnsterhim State | Wjitteringswei 67 | 8495 JM | Aldeboarn

Wonen                Zorghotel                Dagverzorging                Maaltijdvoorziening

“Ouder worden hoeft geen zorg te zijn” 

De Roef 2a, 9206 AK Drachten
T 0512 543 350  F 0512 543 701  E info@donkel-donkel.nl

of online: www.donkel-donkel.nl 

Snel en scherp
printen

posters
flyers
dorpskranten
almanakken
scripties
drukwerk
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T: 0512 46 22 05    E: info@aepos.nl 
I: www.galerieaepos.nl

Vergaderruimte
Flexwerkplekken

Exposities

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

Zakelijk:
Oplossingen in

Personeelsbeleid en Verandering

Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching

Tenten - Catering 
Sarah & Abraham

Karaoke- Accessoires

www.partytentverhuurnijbeets.nl

0512-461868 / 06-28486017

Dichtbij: Woon-zorgvoorziening Boarnsterhim State

Wie van Nij Beets naar Aldeboarn rijdt 
passeert ter linkerzijde Boarnsterhim 
State, een particuliere kleinschalige 
woon-zorgvoorziening voor ouderen. De 
15 appartementen voor vaste bewoning 
variëren in grootte van 38m2 tot 65m2 en 
beschikken in de meeste gevallen over een 
woonkamer met kitchenette, een slaap-
kamer en een royale badkamer voorzien 
van toilet, wastafel en een ruime douche. 
Ook heeft Boarnsterhim State 4 zorgho-
telkamers die bestemd zijn voor tijdelijk 
verblijf. Cliënten kunnen hier verblijven na 
een ziekenhuisopname tot ze voldoende 
hersteld zijn om weer naar huis te kunnen. 
Maar ook voor een korte vakantie in 
combinatie met zorg of voor de laatste 
levensfase.

Wonen of tijdelijk verblijven in Boarn-
sterhim State betekent de dagelijkse 
beslommeringen aan anderen overlaten 
en onbezorgd leven in een mooie woon-
omgeving, waar 24 uur per dag professio-
nele, toegewijde mensen aanwezig zijn.

Wij doen er alles aan om er samen met 
onze bewoners en gasten voor te zorgen, 
dat het leven zoveel mogelijk hetzelfde 
blijft als thuis. Zelfstandigheid en persoon-
lijke wensen zijn daarbij sleutelbegrippen. 
Wij willen dat bewoners en gasten zich 
thuis voelen in onze prachtige state, in 
het appartement of zorghotelkamer met 
persoonlijke sfeer, zodat zij zoveel moge-
lijk kunnen blijven genieten van wat het 
leven te bieden heeft.

Er worden dagelijks diverse activiteiten 
georganiseerd waar bewoners en gasten 
vrijblijvend aan kunnen deelnemen en 
onze koks zorgen 7 dagen per week voor 
heerlijke maaltijden.

Boarnsterhim State
t.a.v. Andrea Reidsma (Directeur Zorg)
Wjitteringswei 67
8495 JM  ALDEBOARN
0566-631294 / 06-83208957
info@boarnsterhimstate.nl  

Advertorial
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Wat heeft Halte Leppedijk te bieden 
 
Een heerlijke plek om even bij te komen tijdens  een fiets of wandeltocht.    
Koffie,thee met huisgemaakt gebak, een ijsje of een kleine lunch. 
 

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

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

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

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

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

Kinderkerstfeest
Zondag 23 december 2018

17.00 – 18.00 uur
in de Doarpstsjerke

Iedereen is welkom !
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Eten bij Pier’s Hiem

Pier’s Hiem is vanouds her een druk be-
zochte herberg. De eerste steen dateert 
van 1920. Het was de tijd van de paarden- 
markten in onder andere Beetsterzwaag, 
Norg, Roden en Zuidlaren. Veedrijvers 
kwamen langs met soms meer dan hon-
derd met de staarten aan elkaar gebonden 
paarden, die bestemd waren voor boeren 
op de Friese klei. De herberg was een van 
de stopplaatsen op weg naar de eind- be-
stemming. De naam Pier’s Hiem kwam pas 
na de Tweede Wereldoorlog, toen het pand 
geschilderd werd. Naar verluidt was er 
vroeger een Pier die veel landerijen in
de omgeving bezat, al is daar weinig over 
bekend.
Een ieder is welkom in onze herberg.
Wij trachten een brede doelgroep aan te 
spreken. Onze core business is het uitbaten 
van het a la carte restaurant en het zalen 
bedrijf. Onze keuken is Europees georiën- 
teerd met een accent op de klassieke keu-
ken. Tevens serveren wij buff etten, brood-
maaltijden, barbecues voor de jarigen, 
jubilarissen. Ook verzorgen wij vergader/ 
feestarrangementen op maat met ver-
maak naar keus voor zowel de particuliere 
als de zakelijke markt. In totaal kunnen wij
100 gasten herbergen. Daarnaast is het 
tevens mogelijk een 
catering te verzor-
gen. Gedurende de 
herfst/ wintermaan-
den organiseren 
wij eens per maand 
op zondag middag 
een evenement. 
Te denken valt aan 
een palingrokerij 
op het terras, een 
bier- proeverij, een 
wildproeverij met 

spannende verhalen van een veldkenner. 
Ook voor de kinderen kunnen wij leerzame 
workshops samenstellen voor het vieren 
van een verjaardagsfeestje maar voor 
vrijgezellen feestjes kunt u bij ons terecht. 
Met een terras tussen de groene weilan-
den is het zomers heerlijk vertoeven.
Brugt vervult de functie van chef kok. Is 
contact persoon voor alle leveranciers. 
Ineke vervult de functie van gastvrouw.
En heeft daarnaast contact met alle ex-
terne partijen. Ons team is samengesteld 
uit circa 10 medewerkers welke all round 
worden ingezet. In de aanloop naar het 
seizoen hopen we door te kunnen ontwik-
kelen naar 20 medewerkers. Ervaring is 
geen pre, enthousiasme echter wel.
Ons bedrijf typeert zich als een huiska-
mer restaurant, waar een ieder zichzelf 
mag zijn. De authentieke sfeer blijven we 
koesteren. We hopen met een persoonlijke 
benadering, een ruim aanbod van eerlijke 
verse seizoens- gebonden producten, onze 
gasten een warme beleving te bieden.

We zijn pas echt te-
vreden als een ieder 
met een glimlach de 
deur uitgaat!

Advertorial

Brugt vervult de functie van chef  kok. Is 
contact persoon voor alle leveranciers.  
Ineke vervult de functie van gastvrouw.  
En heeft daarnaast contact met alle externe 
partijen. Ons team is samengesteld uit circa 
10 medewerkers welke all round worden 
ingezet. In de aanloop naar het seizoen 
hopen we door te kunnen ontwikkelen 
naar 20 medewerkers. Ervaring is geen pre, 
enthousiasme echter wel. 

Ons bedrijf  typeert zich als een huiskamer 
restaurant, waar een ieder zichzelf  mag zijn. 
De authentieke sfeer blijven we koesteren. 
We hopen met een persoonlijke benadering, 
een ruim aanbod van eerlijke verse seizoens-
gebonden producten, onze gasten een warme 
beleving te bieden.

We zijn pas echt tevreden als een ieder met 
een glimlach de deur uitgaat!

Pier’s Hiem is vanouds her een druk 
bezochte herberg. De eerste steen dateert  
van 1920. Het was de tijd van de paarden-
markten in onder andere Beetsterzwaag, 
Norg, Roden en Zuidlaren. Veedrijvers 
kwamen langs met soms meer dan honderd 
met de staarten aan elkaar gebonden 
paarden, die bestemd waren voor boeren  
op de Friese klei. De herberg was een van  
de stopplaatsen op weg naar de eind- 
bestemming. De naam Pier’s Hiem kwam 
pas na de Tweede Wereldoorlog, toen het 
pand geschilderd werd. Naar verluidt was 
er vroeger een Pier die veel landerijen in 
de omgeving bezat, al is daar weinig over 
bekend.

Een ieder is welkom in onze herberg.  
Wij trachten een brede doelgroep aan te 
spreken. Onze core business is het uitbaten 
van het a la carte restaurant en het zalen 
bedrijf. Onze keuken is Europees georiën-
teerd met een accent op de klassieke keuken. 

 
maaltijden, barbecues voor de jarigen,  
jubilarissen. Ook verzorgen wij vergader/ 
feestarrangementen op maat met vermaak 
naar keus voor zowel de particuliere als 
de zakelijke markt. In totaal kunnen wij 
100 gasten herbergen. Daarnaast is het 
tevens mogelijk een catering te verzorgen. 
Gedurende de herfst/ wintermaanden 
organiseren wij eens per maand op zondag 
middag een evenement. Te denken valt aan 
een palingrokerij op het terras, een bier-
proeverij, een wildproeverij met spannende 
verhalen van een veldkenner. Ook voor de 
kinderen kunnen wij leerzame workshops 
samenstellen voor het vieren van een  
verjaardagsfeestje maar voor vrijgezellen 
feestjes kunt u bij ons terecht. Met een terras 
tussen de groene weilanden is het zomers 
heerlijk vertoeven.

Eten bij Pier’s Hiem

Lief en leed

Voedselbank
Dankzij de inzet van veel vrijwilligers hebben we weer een geslaagde kledingbeurs kun-

nen organiseren. Ook worden we altijd weer blij verrast met veel ingeleverde kleding.
Heel erg bedankt namens de diaconie en de voedselbank.

Gelukkig kunnen we ‘s middags ook steeds  meer andere mensen ontvangen die voor 
1 euro per kledingstuk hun slag kunnen slaan. Mooi dat we op zo’n manier ook een 

steentje kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. Graag tot de volgende kled-
ingbeurs op 6 april 2019.

Namens Geartsje Schoonhoven en Gatske van Houten

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2018:

Op de loten van de Afdeling Boornbergum e.o., welke verkocht zijn in de dorpen Boorn-
bergum, Kortehemmen, Beetsterzwaag, De Wilgen, Nij Beets, Smalle Ee en De Veenhoop 

zijn dit jaar de volgende prijzen gevallen:

Lotnr.  0 632 699    geldprijs     € 50.00 
Lotnr.  0 632 353    geldprijs     €  15.00 
Lotnr.  0 632 245    geldprijs     € 15.00 

Om onvolkomenheden uit te sluiten: kijkt u ook de volledige trekkingslijst na. Deze is 
eventueel ook te raadplegen op de site van De Zonnebloem (www.zonnebloem.nl).

Wij danken u voor het kopen van de loten. Mede hierdoor is ook onze afdeling weer in 
staat diverse activiteiten voor haar gasten te organiseren.
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INTOCHT 
SINTERKLAAS

Zaterdag 24 november 2018 
Aankomst 14:45 uur op de kruising bij het Trefpunt

We willen het Trefpunt graag versieren voor Sinterklaas. Mooie 
tekeningen en versieringen kun je inleveren op school, bij de Lekker 
Makkelijk Nij Beets of bij de peuterspeelzaal. 

Wie wil iets vertellen aan Sinterklaas of iets doen voor Sinterklaas? 
Mail of bel dan voor 21 november naar 

Janny Dijkstra (0512 461643, guustJanny@hetnet.nl) of
Reina Kroodsma (06 47428016)

Gezien in Nij Beets

Vanaf 13 november doet De Jasker  mee met EU schoolfruit. De kinderen krijgen op school gratis drie stuks 
groente en fruit per week... Hopelijk is het voor deze Jasker zombie nog op tijd.. Zij ziet er wel erg ongezond uit...
(foto Paul Roorda).
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Voedselbank Opsterland zoekt een coördinator vrijwilligers (op vrijwillige 
basis) 

Voedselbank Opsterland is op zoek naar een nieuwe coördinator voor de vrijwilligersgroepen. Deze 
groepen zorgen voor inpak, uitdeel, vervoer, schoonmaak en voorraadbeheer. Deze taak wordt samen 
met een collega-vrijwilliger uitgevoerd. 

Functie eisen: 

- Beschikken over goede contactuele eigenschappen en mensenkennis. 

Taken: 

- Bevordert door frequent contact, een goede samenwerking tussen alle vrijwilligers, zodat 
taken goed worden uitgevoerd 

- Organiseert vergaderingen met de verschillende vrijwilligersgroepen 
- Rapporteert periodiek aan het bestuur over de voortgang en de resultaten  
- Neemt deel aan bestuursvergaderingen 
- Neemt nieuwe vrijwilligers aan. 

Meer informatie over de Voedselbank kunt u vinden op onze website www.voedselbankopsterland.nl. 
Indien u interesse heeft in deze functie, stuur dan een e-mail naar info@voedselbankopsterland.nl of 
bel 06-21934361. 

 
Oproep donatie kerstpakketten 

Voedselbank Opsterland wil alle sponsoren en donateurs hartelijk danken voor hun steun in het 
afgelopen jaar! 

Ook dit jaar vragen we bedrijven, particulieren, instellingen etc. om hun kerstpakket aan de 
voedselbank te schenken om de huishoudens met een inkomen onder het bestaansminimum een 
extraatje te bezorgen met de feestdagen.  

U kunt het pakket afgeven bij de Voedselbank in Gorredijk, Stationsweg 8.  

Data waarop de voedselbank in december geopend is :  

vrijdagmiddag 07 december van 13.30 tot 15.00 uur 

woensdagmiddag 12 december van 13.30 tot 15.00 uur  

vrijdagmiddag 21 december van 13.30 tot 15.00 uur  

vrijdagmiddag 28 december tussen 13.30 en 15.00 uur 

 
Alvast bedankt en fijne feestdagen! 

Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@voedselbankopsterland.nl of telefonisch contact 
opnemen met: 0621934361 

Voedselbank Opsterland 

www.voedselbankopsterland.nl 

 

Onverdiende nederlaag van blue boys tegen 
sc joure.
Nij Beets: 14-10-2018.
Door Fokke Veenstra.
Onder ongekende zomerse temperaturen 
(23°) werd dit treffen met SC Joure gespeeld 
op sportpark de Blauwe Kamp. Sinds 2016 
maakten de Jousters een herstart in de 6e 
klasse. Blue Boys startte aanvallend. Rechts-
voor Lars v.d. Wolf nam meteen met een 
snoeihard schot de keeper van de groenwit-
ten onder vuur. In de eerste helft ontstond 
er een rommelig wedstrijdbeeld. Beide 
ploegen groeiden nimmer in de wedstrijd 
mede door de vele overtredingen.
In de 35e minuut ondernam Lars met een 

scherpe aanval een tweede doelpoging. De 
Jouster goalie redde nog ternauwernood. 
Blue Boys controleerde de wedstrijd, maar 
creeerde zelf verder ook geen kansen.
Na de thee werden verdediger Bart Jonckers 
en aanvaller Lars v.d. Wolf vervangen door 
Willem Wietse Kooi (terug van vakantie) en 
Hidde van Linde.
Helaas was ook nu weer het spelbeeld iden-
tiek aan de eerste helft. Beide ploegen han-
teerden lange ballen zonder een verzorgde 
opbouw. Het spel was onrustig. Eén van 
de schaarse hoogtepunten was de fraaie 
assist van de goed spelende Minne Dekker 
op goaltjesdief Sander Hoekstra, die zijn 
snoeiharde schot door de Jouster keeper 

Blue Boys

Wist u dat... Naar aan-
leiding van het artikel 
over onze schrijvende en 
gepromoveerde dorps-
genoot Tjerk de Reus bij 
de redactie al een aantal 
vragen zijn binnenge-
komen waar het boek 
over Ad den Besten 
verkrijgbaar is? In alle 
commentaren over de 
promotie bleek dat 

het boek van Tjerk ‘leest als 
een trein?’ Wij als redactie natuurlijk meteen 
met Tjerk contact hebben opgenomen? Hij 
met de uitgever heeft afgesproken dat hij het 
boek speciaal voor alle Nij Beetsters met tien 
euro korting mag aanbieden? U het 576 blad-
zijden tellende meesterwerk voor €25 euro 
bij Tjerk kunt bestellen via tjdereus@solcon.
nl ? Het collectors item dan gratis bij u wordt 
thuisbezorgd door de schrijver zelf? 

Wist u dat... Kerkrentmeesters Fokke en 
Freerk bezig waren om een bankje te plaat-
sen op de begraafplaats bij Ald Beets? Een 
zwerm bewoners van de begraafplaats niet 
blij waren dat zij de rust aan het verstoren 
waren? Fokke en Freerk even later voor hun 
leven moesten rennen, achtervolgd door 
woedende hoornaars? 

Wist u dat...Het voor de buschauffeurs van 
Arriva ook even wennen was met de om-
geleide routes tijdens de werkzaamheden 
aan de DN-wei? Paul Roorda op een ochtend 
moest uitwijken voor een langs razende 
bus vol scholieren? Deze via de Ripen naar 
Drachten wilde in plaats van via Aldeboarn 
en Tijnje? De chauffeur dus enigszins was 
verdwaald? Of juist verloren tijd met een 
sluiproute wilde inhalen? 
 

Wist u dat?
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Nipte zege voor blue boys in streekderby 
tegen oldeboorn.
Nij Beets: 21-10-2018.
Door Fokke Veenstra.
De degradanten van vorig seizoen troffen 
elkaar op het sportpark De Blauwe Kamp. 
Het was mooi weer, dus van beide ploegen 
was een grote supportersschare aanwezig. 
Na een gelijkwaardig begin van de wed-
strijd trok Remco Goote in de 20ste minuut 
over rechts een snelle counter, verzond een 
assist op de gretige Lars v.d. Wolf voor het 
doel. Nota bene met links scoorde hij in de 
linkerbovenhoek de sublieme openings-
treffer, 1-0. Dit gaf de thuisploeg wat meer 
lucht, maar de blauwhemden vergaten een 
paar kansen te verzilveren.
De ruststand was dan ook 1-0.
Meteen na rust kwam Oldeboorn al op 
gelijke hoogte. Op Remco werd een over-
treding gemaakt, maar de goed leidende 
scheidsrechter liet deze keer doorspelen. 

Oldeboorn profiteerde van dit buitenkansje, 
1-1. De hard werkende Willem Wietse Kooi 
werd even later vervangen door youngster 
Jesse Machiela, die door zijn vele vrienden 
(A-junioren) werd aangemoedigd. Mooi, 
dat onze toekomstige spelers nu al massaal 
komen kijken. Ook Lars werd nog vervangen 
door Hidde van Linde. Een gouden wissel 
zou later blijken. In de 75ste minuut verzond 
Bart Jonckers een lange bal op spits San-
der Hoekstra, die juist Hidde in een mooie 
scoringspositie voor het doel zag, 2-1. Mart 
Wouda viel nog in voor Sander. Met een 
laatste krachtsinspanning probeerden onze 
gasten uit Oldeboorn nog de gelijkmaker te 
scoren. Gelukkig liet onze keihard werkende 
verdedigers geen steken meer vallen, waar-
door de drie dik verdiende punten in Nij 
Beets bleven. De supporters van de blauw-
hemden gingen dik tevreden huiswaarts. 
Door deze overwinning staat Blue Boys nu 
keurig op de tweede plaats met 10 punten 
uit 5 wedstrijden.

Blue Boys

zag geblokt. Youngster Mart Wouda mocht 
Sander Hoekstra vervangen. Helaas werd 
de wedstrijd ontsierd door de talrijke “over-
tredingen en blesssures” van de Jousters, 
die hierdoor het tempo enorm vertraagden. 
Bovendien was de Jouster leiding zeer kri-
tisch over de leidsman. In de 75e minuut ver-
zilverden onze gasten een snelle aanval over 
rechts gevolgd door een simpele afronding, 

0-1. Natuurlijk namen de blauwhemden nu 
meer risico, waardoor soms twee aanvallers 
van Joure geheel vrij voor het doel stonden. 
Dankzij onze sublieme keeper Eise Tolsma 
bleef de schade beperkt tot maar één te-
gendoelpunt. Een gelijkspel was een juiste 
weergave geweest van deze zeer matige 
vertoning.

Nipte zege voor blue boys in streekderby 
tegen oldeboorn.
Nij Beets: 21-10-2018.
Door Fokke Veenstra.
De degradanten van vorig seizoen troffen 

elkaar op het sportpark De Blauwe Kamp. 
Het was mooi weer, dus van beide ploegen 
was een grote supportersschare aanwezig. 
Na een gelijkwaardig begin van de wed-
strijd trok Remco Goote in de 20ste minuut 
over rechts een snelle counter, verzond een 
assist op de gretige Lars v.d. Wolf voor het 

Blue Boys

doel. Nota bene met links scoorde hij in de 
linkerbovenhoek de sublieme openings-
treffer, 1-0. Dit gaf de thuisploeg wat meer 
lucht, maar de blauwhemden vergaten een 
paar kansen te verzilveren.
De ruststand was dan ook 1-0.
Meteen na rust kwam Oldeboorn al op 
gelijke hoogte. Op Remco werd een over-
treding gemaakt, maar de goed leidende 
scheidsrechter liet deze keer doorspelen. 
Oldeboorn profiteerde van dit buitenkansje, 
1-1. De hard werkende Willem Wietse Kooi 
werd even later vervangen door youngster 
Jesse Machiela, die door zijn vele vrienden 
(A-junioren) werd aangemoedigd. Mooi, 
dat onze toekomstige spelers nu al massaal 
komen kijken. Ook Lars werd nog vervangen 

door Hidde van Linde. Een gouden wissel 
zou later blijken. In de 75ste minuut verzond 
Bart Jonckers een lange bal op spits San-
der Hoekstra, die juist Hidde in een mooie 
scoringspositie voor het doel zag, 2-1. Mart 
Wouda viel nog in voor Sander. Met een 
laatste krachtsinspanning probeerden onze 
gasten uit Oldeboorn nog de gelijkmaker te 
scoren. Gelukkig liet onze keihard werkende 
verdedigers geen steken meer vallen, waar-
door de drie dik verdiende punten in Nij 
Beets bleven. De supporters van de blauw-
hemden gingen dik tevreden huiswaarts. 
Door deze overwinning staat Blue Boys nu 
keurig op de tweede plaats met 10 punten 
uit 5 wedstrijden.

Gezien in Nij Beets

Op de nieuwe veranda van het gebouw van de IJsvereniging kan menig schaatsliefhebber straks hopelijk het 
ware après-ski gevoel beleven. (foto Bart Ledegang).
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Snelheid
De Formule 1 is een sport die draait om 
snelheid. Op sommige stukken van het par-
cours kunnen de bolides snelheden halen 
van boven de 350 kilometer per uur. Ik moet 
er eerlijk gezegd niet aan denken, dat mijn 
auto zo hard kon. Bovendien wat moet je 
met zo’n vermogen onder de motorkap? 
Even het gas te diep intrappen en van de 
oprit lig je zo in het water.
De populariteit van de Formule 1 is in Neder-
land flink gegroeid sinds Max Verstappen 
zijn rondjes rijdt en dat ook nog heel snel 
doet. Wat ook snel gaat is de lobby om de 
Formule 1 weer naar Nederland te halen. 
Zandvoort claimde het al binnen te hebben, 
maar daar laat Assen het niet bij zitten. Een 
spannende strijd, misschien nog wel span-
nender dan menig race bij de Formule 1.
Deze snelheid rond het openen van een cir-
cuit in Nederland voor de Formule 1 verraste 
mij wel tegenover de snelheid waarmee ook 
enkele ziekenhuizen hun deuren moesten 
sluiten. Het geld was op en dat betekende 
over en sluiten. De medewerkers stonden 
zomaar op straat en dat gold ook bijna voor 
de patiënten.  

Vreemde wereld
Door dat begrip snelheid raakten deze twee 
zaken voor mij met elkaar verbonden. Heb-
ben ze echt iets met elkaar te maken? Nee, 
eigenlijk niet of het moet zijn dat het om 
geld draait. Er is tekort voor de ziekenhuizen 
en de zorg, maar voor de sport zullen er 
vast genoeg sponsors worden gevonden om 
de benodigde miljoenen op tafel te krijgen. 
Anders kan Prins Bernhard jr., die eigenaar 
is van het circuit in Zandvoort, wel een paar 
pandjes in Amsterdam in de verkoop gooien. 
‘De Formule 1 is toch een mooie reclame 
voor Nederland’, zal zeker gezegd gaan wor-

den. ‘Het moeten sluiten 
van ziekenhuizen is geen 
reclame voor Nederland’, 
dat hoor je dan weer 
niet.
Eerlijk gezegd heb ik 
soms moeite met zulke 
berichten. Gewoon omdat ik het voor mezelf 
niet bij elkaar kan krijgen. Het klopt niet, 
maar ik kan er ook niets mee.
Tegelijk denk ik dan: ‘Gelukkig zit ik niet in 
de politiek!’ Hoef ik allerlei lastige beslis-
singen niet te nemen. Ik kan daardoor vrij 
gemakkelijk iets roepen.

Rust
Ja, dat roepen is niet moeilijk. Er wordt 
tegenwoordig veel geroepen. Iedere beslis-
sing van de overheid, landelijk of plaatse-
lijk, roept de nodige reacties op. Overal op 
sociale media worden reacties gegeven en 
niet altijd in de aardigste bewoordingen. 
Bekende mensen moeten tegenwoordig al 
bijna getraind worden in het omgaan met 
negatieve reacties. Hoe kun je staande blij-
ven tegenover zulk lelijk geroep.
Soms denk ik wel: er is vooral stilte nodig. 
Stilte, waarin je de rust kunt nemen tot 
bezinning. Nadenken en eens goed om je 
heen kijken naar de wereld en vooral naar 
andere mensen. Stilte om tot jezelf te komen 
en vanuit die stilte kun je dan altijd nog 
iets gaan zeggen of doen. In het bijbelboek 
Spreuken wordt dat trouwens al vrij scherp 
gezegd: ‘Wie zijn medemens kleineert, heeft 
geen verstand, iemand met inzicht zwijgt.’
 

Ds. Jaap Vlasblom

Het laatste woord

OPROEP	 	 	 	 	 	
Manifestatie	‘	Tegengas	Kleine	Gasvelden’		
Afbouw	≠	opbouw	
	
Ben	je	tegen	nieuwe	gaswinning	of	uitbreiding	van	bestaande	gaswinning?	

Kom	dan	op	donderdag	13	december	naar	Groningen	en	geef	
tegengas!	
	
Die	ochtend	dient	een	rechtszaak	tussen	Vermilion	en	Gemeente	
Opsterland	over	een	proefboring	naar	gas	in	Nij	Beets.	Aansluitend	is	de	
manifestatie.	
	
Nederland	moet	van	het	gas	af.	Om	schade	te	voorkomen.	Voor	het	klimaat.	
Voor	onze	(klein)kinderen.	En	het	kan	ook.	De	gaskraan	hoeft	niet	morgen	
dicht.		Maar	afbouwen	kan	wel.	Er	zijn	genoeg	mogelijkheden	om	van	fossiele	
energie	naar	duurzame	energie	te	komen.	Nieuwe	of	extra	gaswinning	is	niet	
nodig!			

Door	Den	Haag	is	afbouw	van	gaswinning	beloofd.	De	gaskraan	van	het	grote	
Groninger	gasveld	gaat	dicht	en	dat	is	goed.	Maar	bij	de	kleine	gasvelden	
stapelen	de	grote	problemen	zich	juist	op.		Op	tientallen	plekken	in	Nederland	
zijn	plannen	voor	nieuwe	boringen	of	uitbreiding	van	bestaande	gaswinning.	
Dat	is	geen	afbouw.	Dat	is	oppompen	wat	er	op	te	pompen	valt.	

Op	13	december	slaan	actiegroepen	en	sympathisanten	de	handen	ineen	en	
geven	zij	‘	tegengas’.		Met	sprekers	en	met	beeld	zetten	we	de	grote	
problemen	van	de	kleine	gasvelden	op	de	kaart.	De	Manifestatie	is	een	
initiatief	van	Tsjingas	met	steun	van	Milieudefensie	en	Laat	Fryslân	Niet	Zakken	
in	samenwerking	met	de	actiegroepen	van	de	kleine	gasvelden. 
	
Locatie:	Guyotplein,	Groningen	
Tijd:	12.00-14.00	uur	
	

Facebook:	Tsjingas		
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