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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 7 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: Drie Friese helden naast elkaar 

De Nijs Beetster online 

op www.nijbeets.info
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Coronakerst

Ieder jaar met kerst zetten we naast de 
kerstboom ook altijd onze favoriete kerst-
film op: National Lampoon’s Christmas Va-
cation uit 1989 met de onvolprezen Chevy 
Chase in de hoofdrol als Clark Griswold.  
De film gaat over een huisvader die van 
kerst een ware obsessie heeft gemaakt en 
daarin zo doordraait dat hij juist voorbijgaat 
aan de ware geest van kerst. Memorabel is 
de scene waarin Clark tijdens de ceremonie 
het met tienduizenden lichtjes versierde 
huis ontsteekt. Er ontstaat zo’n bak met 
licht dat de buren wakker schrikken en de 
rest van de stad vervolgens door kortslui-
ting in het aardedonker wordt gezet. 

Het zal dit jaar niet anders zijn, vrees ik. 
En we moeten nog meer uit de kast halen, 
nu we niet met de familie de feestdagen 
kunnen doorbrengen. In huiselijke kring is 
er gelukkig nog heel wat mogelijk. Om u te 
helpen, geef ik graag wat tips: 

Maak het thuis supergezellig met kerst 
Er zijn al mensen die de kerstboom extra 
vroeg gezet hebben in het dorp.  
Kerst begint al bij de voordeur. Als je zo’n 
mooie krans met kerstklokjes aan de voor-
deur hangt, begint de gezelligheid al als je 
aan komt lopen thuis. Een kleine decoratie 
kan soms al veel verschil maken in huis. 

Stuur kerstcadeaus voor onder de boom 
Zeker voor mensen die alleen wonen is dit 
zo’n leuk gebaar dat helemaal niet per se 
duur hoeft te zijn. Hoe leuk is het als er 
een cadeautje van iemand anders onder 
je kerstboom ligt, waarvan je je weken af-
vraagt wat er in zal zitten en dat je pas op 
eerste Kerstdag mag uitpakken?

Video-kerstdiner 
Voor veel mensen zal dit het worst-case-
scenario zijn: om het kerstdiner via video 
met de hele familie te vieren. Hoewel ik 
hoop dat het echt niet zo ver gaat komen, 
heb ik wel alvast nagedacht hoe je er dan 

 
 
toch het beste van kunt maken. Kies voor 
een grote tablet of een laptop op tafel, 
zorg dat niet iedereen als een dolle door 
elkaar praat en zet bijvoorbeeld op de 
achtergrond tegelijk dezelfde playlist op. 
Natuurlijk is het leuk om hetzelfde recept 
te koken. Staat er iemand in de keuken? 
Zorg dan voor een extra device zodat die 
persoon er toch bij is en laat een ander dan 
bijvoorbeeld iets moois voordragen of voor 
entertainment zorgen van de ‘gasten’ die 
nog aan tafel zitten.

Stuur dit jaar wél die Kerstkaart 
Wanneer heb jij voor het laatst een kerst-
kaart gestuurd? Ik zou zeggen: stuur op tijd 
naar alle vrienden van wie je het adres hebt 
en al je zakelijke relaties een kerstkaart en 
wedden dat er iedere dag in december iets 
gezelligs op jouw deurmat ligt?

Bioscoop open? Kijk een Kerstfilm! 
Elk jaar draait er wel een leuke kerstfilm in 
de bioscoop. In de Bios in Drachten zijn dat 
nu Bings Kerstfeest (voor de kleintjes) en 
de film Cats & Dogs ‘Slaan de pootjes’ in-
een (familiefilm). Of je kunt thuis natuurlijk 
altijd nog National Lampoon’s Christmas 
vacation opzetten. Succes gegarandeerd! 

Namens de redactie van de Nijs Beetster 
wens ik u hele fijne dagen en een gezond 
2021 toe.

Bart Ledegang
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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
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Directie en personeel van

wensen u 
fijne feestdagen 
en een gezond en 
voorspoedig 2021
 

ai160759288015_Advertentie 105 x 70 mm kopie.pdf   1   10-12-2020   10:34

Wij hebben een wens voor iedereen:

Een gelukkig nieuw jaar met lieve mensen om je heen

Mensen die van je houden om wie je bent,

Mensen in wie je een stukje van jezelf  herkent.

Laat merken dat je om hen geeft,

Dat je samen met hen iets moois beleeft

Dan is je leven pas een feest.

Veel geluk, liefde en een goede gezondheid voor 

2021.

Franke en Siepie

ST. FREONEN
FAN'T 

DAMSHûS

wenst 
iedereen

een
Voorspoedig 
en gezond

2021
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Tien Friese echtparen 
volgden in 2000 
een cursus van 
de NLTO (land- en 
tuinbouworganisatie) 
om als eersten in 
de provincie met 
een zorgboerderij 
te beginnen. Hans 
en Akkie Tolsma 
hadden zich er voor 
opgegeven omdat 
de mestkippen, waarmee hun schuren 
destijds gevuld waren, niet voldoende 
toekomst boden. Akkie had ervaring als 
ziekenverzorgende en Hans was van vele 
markten thuis. En dus ging in 2000 ‘het 
roer om’ voor het jonge gezin Tolsma. Op 
15 januari 2001 ontving Akkie haar eerste 
cliënt. Hans had z’n eigen klusbedrijf, 
werkte drie dagen per week mee op de 
zorgboerderij en verzorgde het vee: de 
schapen en de kalveren. Een flitsende 
start werd het niet, want in april van dat 
jaar brak de MKZ-crisis uit en ging de 
zorgboerderij een maand op slot. ‘Frjemd 
folk op it hiem’ werd niet toegestaan. 
‘Dat wie krekt sa spannend as it begjin 
fan de corona-krisis’, zegt Hans (59), 
‘wy moasten hiel goed oppasse en alles 
hieltyd ûntsmette. Ik ha der no faak oan 
weromtocht’.

Aanpassingen 
De eerste 
jaren werkte ‘t 
Boerehiem veel 
samen met de 
Noorderbrug 
en waren het 
vooral mensen 
met niet 
aangeboren 
hersenletsel 
(NAH) die naar 

de dagbesteding kwamen. Later werd 
de groep gevarieerder en de gemiddelde 
leeftijd hoger. ‘Wy wiene earst sa frij 
as in fûgeltsje’, weet Akkie (55) nog. 
Genietend haalt ze herinneringen op 
aan die periode: ‘we koene sels bepale 
wat we dwaan woene’. Ook toen moest 
je wel aan kwaliteitseisen voldoen, 
maar ze waren minder streng en boden 
meer ruimte. De Noorderbrug handelde 
veel administratieve zaken zelf af. 
Later kwamen de persoonsgebonden 
budgetten en een sluipende, omvangrijke 
toename van registreren, vastleggen 
en administratie. Ook de transitie van 
2015 (de gemeente kreeg veel meer 
(financiële) verantwoordelijkheid) bracht 
serieuze aanpassingen met zich mee. Zo 
moest de zorgboerderij zelf het vervoer 
van de cliënten op zich nemen omdat 

Dag mestkippen, welkom mensen met beperking

‘t Boerehiem in 20 jaar een gevarieerd familiebedrijf
Hester Dijkstra

Het zou zo’n mooi feest worden: een Open Dag, een Pompoenfestijn en het 20-jarig 
jubileum van ‘t Boerehiem. Alles op één dag. Maar de plannen bleven op de plank en de 
uitnodigingen werden niet verzonden. Daarom ging de Nijsbeetster op bezoek om te horen 
hoe ‘t Boerehiem in 20 jaar uitgroeide tot een bedrijf, waar een zevental familieleden 
emplooi vindt.  

Een foto uit de begintijd van ’t Boerehiem. Lekker even 
pauzeren op het terras.                       (foto: fam. Tolsma)
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Wij wensen u samen met uw dieren veel 

levensvreugde in 2021.

 

Naamloos-1   1 08-12-20   20:37

Wij wensen iedereen een schitterend,
sprankelend en boeiend museumjaar toe.

Bestuur en vrijwilligers van
Openluchtmuseum It Damshûs

Plaatselĳk Belang
Nĳ Beets

Wenst alle inwoners
Van Nĳ Beets
Fĳne feestdagen

En een gezond nieuw jaar!

Swynswei 2 9245 HE Nĳ Beets Tel. 0512-460022
verkoop@bpgvandermeulen.nl
www.bpgvandermeulen.nl

wenstuprettige
feestdageneneen

voorspoedignieuwjaar

2020

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

winskje jim goeie Krystdagen
en folle lok en seine yn 2020

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

Wij wensen iedereen fijne feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar toe.

Het jaar 2020 wordt heel bijzonder voor
Pier’s Hiem.

Wij vieren het 100-jarig bestaan

Volg onze website en facebook voor alle
Jubileumactiviteiten!

Plaatselĳk Belang
Nĳ Beets

Noflike krystdagen en in prachtich
En sûn 2020 tawinske troch

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

Winsket alle ynwenners fan Nij Beets
noflike krystdagen

en in moai en sûn 2021 ta!

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

Naamloos-1   1 08-12-20   20:56
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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 2021

Wenst iedereen een
Goed en Gezond

2021 toe

2021

De Protestantse
Gemeente

van
"De Doarpstsjerke"

wenst alle dorpsgenoten
Gezegende kerstdagen en

een voorspoedig 2021
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de vergoeding zo minimaal werd dat 
taxibedrijven afhaakten.

Lyts Boerehiem 
Ondertussen was Hans, bij een groeiend 
aantal cliënten (momenteel zijn dat 17) 
steeds meer nodig bij de dagbesteding 
en bij de verbouwklussen op eigen erf. Er 
was een ruime kantine nodig, er kwamen 
vakantieappartementen bij, een vissteiger 
en de rolstoelzonneboot (stichting De 
Ripen) en toen dochter Lonneke een 
nieuwe loot aan de stam van ‘t Boerehiem 
wilde vestigen ‘was het hek van de dam’. 
Kinderopvang ‘Lyts Boerehiem’ werd 
geboren en bleek een heel succesvol 
initiatief. ‘Us Lonneke hat har eigen toko’, 
zegt Akkie trots. De dagbesteding en 
de kinderopvang (incl. Buitenschoolse 
Opvang) gaan goed samen. Op het erf 
ontmoeten oud en jong elkaar en soms 
worden er gezamenlijke activiteiten 
ontplooid. Zoals het carnavalsfeest, 
waarbij de kinderen kleurig uitgedost over 
de catwalk liepen en de oudere cliënten als 
publiek dienden en volop genoten.

Familie 
Intussen breidt het familiebedrijf zich 
uit. Dochter Riemke is al een aantal 
jaren meewerkend en wil mettertijd de 
zorgboerderij waarschijnlijk voortzetten. 
Dochter Doete is momenteel tweeënhalve 
dag per week werkzaam voor de zorgboer-
derij en Isabelle maakt elke week de 
kantine schoon. De jongste zus van Hans, 
Riejanna houdt de appartementen fris en 
fruitig, terwijl schoonzoon Jelte  wekelijks 
bezig is met onderhoud en meewerkt aan 
grote verbouwklussen. Zoon Reinder laat 
het militaire leven achter zich en komt per 
1 januari a.s. voor een dag per week op de 
loonlijst. ‘Moai dat it sa kin’, zegt Akkie, ‘se 
wenje allegear yn’e buurt, ús hiem is grut 
genôch en der is romte foar initiatieven’. 

Hans: ‘We sitte geregeld byinoar en 
beprate plannen en ideeën. Dan sjogge 
wy iepen nei de takomst’. Vastomlijnde 
plannen hebben Hans en Akkie zelden 
(‘sokke minsken binne wy net’) maar ze 
denken wel in de komende vijf jaar hun 
zorgboerderij geleidelijk over te dragen 
aan hun kinderen. ‘Net om dan mei de 
earms oer inoar yn in luie stoel te sitten, 
mar wol om wat mear frijheit te fielen. 
Oppasse op’e beppesizzers is ek prachtich’, 
weet Akkie.

Snoezelruimte 
En dan wordt duidelijk, dat Hans bepaald 
niet stil heeft gezeten in dit onzekere 
corona-jaar. De  kantine is uitgebreid, er 
is een nieuw kantoor ingericht, een royale 
BSO-ruimte en een mooie snoezelruimte.  
Nadrukkelijk wijst Akkie op de hulp die ze 
van alle kanten hebben gekregen. ‘As it der 
om spant, komt der op in sneon sa wer een 
ploechje del en oan’e ein fan’e dei sit alles 
dan yn’e ferve! As it gesellich is dan kin der 
sa’n soad! Geweldich!’

Als Hans en Akkie samen terugkijken op 20 
jaar zorgboerderij hebben ze geen moment 
spijt van de keuze die ze in 2000 maakten. 
‘Dit past better by ús as de hokken fol 
mesthinnen’.

 

De Open Dag van 2019. Toen de plannen voor het 
jubileum al broeiden... (foto: fam. Tolsma)
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De bern, de âlders en it team
fan KBS De Arke

winskje jim goeie Krystdagen
en folle lok en seine yn 2021

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

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 2021

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 2021 toe

	

	 							en	

Wensen	u	mooie	feestdagen,	
						en	een	gezond	2021.	

Ik wens iedereen goede dagen en 
een gezond 2021

B. Koot
Prikkewei 40

Gezegende kerstdagen en een voorspoedig 
Nieuwjaar gewenst voor een ieder.

Sjouke en Hinke de Groot 
Prikkewei 6. 
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Het avontuur was 
een proces van lange 
adem. Het begon ruim 
een jaar geleden toen 
Peke als leerling van 
groep 8 van De Arke 
een onderwerp voor 
zijn werkstuk moest 
kiezen. Daar waar 
menig leerling al gauw 
verzandt in onuitput-
telijke thema’s als de 
Tweede Wereldoorlog, 
ruimtevaart of het 
broeikaseffect koos 
Peke een goed te 
behappen ondewerp: 
SC Heerenveen. “It is 
gewoan myn club,” 
licht de youngster nuchter toe. Geen Cambuur? 
“Nee, Heerenveen is veel meer Friese cultuur,” 
aldus Peke. “Cambuur is anti-Fries.” Helder. 
Voor zijn onderzoek legt Peke contact met de 
communicatieafdeling van SC Heerenveen. Die 
laat echter weten dat er zoveel interviewver-
zoeken van scholieren binnenkomen, dat ze tot 
hun spijt niet mee kunnen werken.
Indruk
Maar Peke laat zich niet zo snel uit het veld 
slaan. Plan B behelst een interview met dorps-
genoot Sietze Looijenga. Hij is hoofdredacteur 
van het fanmagazine van SC Heerenveen en 
behoorlijk thuis in de club. Waarschijnlijk weet 
hij net zoveel te vertellen als de clubmede-
werkers zelf. “Peke belde me op: ‘U werkt bij 
SC Heerenveen’, zei hij. ‘Nou ja, stamelde ik. 

Ik ben eigenlijk vrijwil-
liger, maar je bent van 
harte welkom.’ We zijn 
in mijn Heerenveenka-
mer gaan zitten. Dat 
is mijn studeerkamer 
maar dan boordevol SC 
Heerenveen voetbalme-
morabilia. Hij keek zijn 
ogen uit.” Peke maakt 
overigens flinke indruk 
op Sietze tijdens het 
interview. “Ik dacht al 
gauw: jij weet veel meer 
dan een scholier die 
zomaar even een onder-
werp voor een werkstuk 
kiest.” Op de terugweg 
laat Peke zich aan zijn 

moeder ontvallen: “Ik weet nu wat ik worden 
wil: journalist.”  

Dankbaar
Niet veel later verschijnt het werkstuk van 
Peke in de mail van de Looijenga’s. “Nau-
welijks schrijffouten en alle feiten klopten,” 
vertelt Sietze. “Heel knap.” Het cijfer blijkt 
even later ook dienovereenkomstig. Peke: “Ik 
had een tien!” Maar nu is het avontuur pas 
echt begonnen. Sietze heeft namelijk nog een 
verrassing in petto. “In de Feanfan hebben we 
een vaste rubriek genaamd ‘Mijn Idool’. Daarin 
interviewen kinderen hun favoriete Heeren-
veenvoetballer. Het is een dankbare rubriek. 
Ooit door mij bedacht. We begonnen met een 
zoon van een collega die helemaal gek was van 

Poseren met je idool voor een échte fotograaf: wat wil 
je nog meer?(foto: Feanfan)

Peke Hoekstra ziet droom uitkomen met ontmoeting Joey Veerman

Door Bart Ledegang

De twaalfjarige Peke Hoekstra heeft met een één op één interview met sterspeler Joey Veerman van 
SC Heerenveen de dag van zijn leven gehad. Met dank aan dorpsgenoot Sietze Looijenga die het pad 
effende als hoofdredacteur van de Feanfan, het fanmagazine van de club. 
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Tjipkje Lageveen
Domela Nieuwenhuisweg 15
Nij Beets
voor een afspraak of informatie:
0512 461 992  |  06 49 80 19 48  |    

’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

Kanaalweisud 12 (12a), 9245 HD Nij Beets
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SC Heerenveen. Hij sliep in een Heereenveen-
pyjama onder een Heerenveen-dekbed. Maar 
hij werd uitgenodigd voor een proefwedstrijd 
bij… Cambuur. 
Tijdens een trainingspartijtje ter voorbereiding 
ontdekten ze toen dat hij onder zijn jas een 
Heereenveen-shirt droeg. ‘Ik geloof niet dat 
we met elkaar verder moeten,’ antwoordde de 
leider in Leeuwarden.” De rubriek Mijn Idool 
was geboren.

Spitsvondig
En nu mag Peke met zijn hele familie naar het 
stadion komen om niemand minder dan ster-
speler Joey Veerman te interviewen. Maar ach, 
die corona. Nu mag enkel nog moeder Liesbeth 
mee. Peke: “We kwamen in het stadion en toen 
moesten we in een kamer wachten. Ik was wel 
zenuwachtig. Na tien minuten 
kwam Joey binnen. Hij was 
heel aardig.“ Sietze: “Peke had 
écht mazzel dat hij Joey mocht 
interviewen. Joey kan héél goed 
met kinderen overweg.” Peke 
bestookt Joey met spitsvondige 
vragen zoals ‘Wat vind jij van de 
coronaregels van het publiek?’, 
‘Bij welke buitenlandse club 
zou jij het liefst willen spelen?’ 
en ‘Kun jij al een paar woorden 
Fries spreken?’ Joey antwoordt 
dan geduldig dat hij het on-
mogelijk vindt voor de fans dat 
ze niet mogen juichen, dat hij 
het liefst ooit voor Manchester 
United wil spelen en dat hij 
het Fries zowel niet spreekt als 
niet verstaat. Tot besluit wordt 
buiten bij het befaamde beeld 
van Abe nog een mooie foto 
gemaakt. Die komt vast boven 
Pekes bed te hangen. 
‘Dit was de mooiste dag van 
mijn leven,” bekent Peke aan 

zijn moeder op de terugweg. Moeder Liesbeth 
koppelt dit terug naar Sietze die dit op zijn 
beurt doorspeelt naar de redactrice van het 
magazine. “Dit was nou precies mijn doel toen 
we de rubriek begonnen,” zegt Sietze met een 
voldaan gevoel. “Kinderen een onvergetelijke 
ervaring bezorgen.” 

Het bewijs: het interview is geplaatst in de Feanfan.
                                                        (foto: Liesbeth Hoekstra)
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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@loonbedrijflageveen.nl

Swynswei 32
9245 HG Nij Beets
www.loonbedrijflageveen.nl

Voor al uw agrarische werkzaamheden
grondwerk & kraanverhuur

OONBEDRIJF 

AGEVEEN 
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Jessica van der Mark kijkt met een ander oog

Het perfecte plaatje; of toch liever niet?

Door Gerrie Roorda

Fotograferen zat er al vroeg in bij Jessica. Op de middelbare school, toen ze een jaar of 16 was, be-
gon ze plaatjes te schieten en te experimenteren met fotografie. Na de middelbare school deed ze 
de opleiding fotografie aan de Friese Poort in Drachten. Ondertussen is ze 25, woont ze heerlijk aan 
de Swynswei en staat sinds 2016 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; een jonge onderne-
mer dus. Een verhaal over de passie voor het échte beeld.

Hoewel fotografie haar 
passie is, bedacht Jessica 
zich ook al vroeg dat het 
pittig is om er echt een 
fulltime baan met 
bijbehorend inkomen uit te 
halen; vooral natuurlijk in 
een tijd zoals deze waarin 
veel dingen hortend en 
stotend tot stilstand zijn 
gekomen door corona. 

Na haar studie fotografie 
besloot ze dan ook nog een 
hbo-opleiding te volgen: 
Communication en Multi-
media Design. Het is een 
brede opleiding, die veel 
mogelijkheden biedt. Jes-
sica gaat afstuderen in de 
branding-hoek, waar je je 
bij een bedrijf verdiept in de 
identiteit die het heeft, wat het wil uitstra-
len en hoe het zich in de markt wil profi-
leren. Jessica is ook werkzaam in zakelijke 
fotografie, bijvoorbeeld voor websites van 
bedrijven zoals kappers en een bureau dat 
met influencers werkt. 
Uiteindelijk hoopt ze dan ook op een baan 
waarin ze haar opleiding kan combineren 
met fotografie en daar ziet ze wel moge-
lijkheden. Door een combi van zelfstandig 
werken en een betaalde baan heb je wat 

zekerheid en minder 
stress, naast collega’s 
om je heen.

Vrij werk
In haar studio in 
Leeuwarden werkt ze 
met veel plezier aan 
vrij werk en werk in 
opdracht, voorname-
lijk portretfotografie. 
De beginperiode van 
Jessica’s fotografie 
-ze zat toen op de 
middelbare school -
bestond uit experi-
menteren met en het 
fotograferen van bloe-
metjes en plantjes; 
zoals iedereen begint 

   eigenlijk. 

Toen ze eenmaal begon met zelfportretten 
maken, ontdekte ze dat ze dit veel leuker 
vond, omdat het maakbaarder is. Je kunt 
het allemaal zelf regisseren, mensen neer-
zetten zoals je wilt en ze op een bepaalde 
manier laten kijken. 
Ook heeft ze verschillende series gemaakt. 
Een andere serie ging over mensen die zich-
zelf niet per se 100% als man of vrouw zien. 
Het wordt dan ook meteen heel duidelijk 
hoe snel mensen in ‘hokjes’ denken, want er 

Een zelfportret van Jessica. “In de fotobewerking 
ga ik nooit aan het lichaam zitten.”
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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 
 

Halte Leppedijk biedt aan

Diverse soorten 
gebak

vers gemaakt op 
bestelling

Voor informatie bel 
06 20834213

Open 
op 

afspraak
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kwamen veel vragen, zoals “maar hoe zit dit 
dan, zijn deze mensen dan travestieten”? 
Maar iedereen is zichzelf, en Jessica was op 
zoek naar het antwoord op de vraag hoe 
deze mensen zélf hun gender zagen. Zo was 
er iemand die veel vrouwelijke kleding en 
make-up gebruikt, maar zichzelf niet ziet als 
man of vrouw maar gewoon als zichzelf.  
Superinteressant om te maken met een 
verhaal bij elke foto omdat het zo’n complex 
onderwerp is. Jessica hoopt op deze manier 
bij te dragen aan begrip en acceptatie.

Niet alles is maakbaar
Door de jaren heen heeft Jessica gemerkt 
dat mensen soms best vergaande verzoeken 
hebben bij een fotoshoot. “Of ik even de 
heupen of taille wat smaller kan maken of 
de borsten juist groter. Ik doe dat niet, het 
gaat mij te ver. 
De vuistregel is: wat je na een maand niet 
meer op het gezicht of lichaam ziet, zoals 
een puistje of vlekje, kan ik weghalen. 
Maar verder ga ik niet aan het lichaam 
zitten, want dat is goed zoals het is.” 
Gelukkig merkt ze ook dat de meeste 
mensen niet zo nodig gefotoshopt hoeven 
te worden. Uiteindelijk is het natuurlijk ook 
zo dat hoe meer er bij een foto gefotoshopt 
wordt, hoe minder je van jezelf in een foto 
herkent. Je bent het niet meer terwijl je juist 
een mooie foto van jezelf wilt.

Influencers
Dat brengt ons ook op de trend van 
influencers. Beelden die vooral jongeren 
en ook kinderen nu zien via sociale media 
en influencers zijn over het algemeen niet 
meer dan gebakken lucht. 
Het lijken de perfecte plaatjes van mensen 
met een perfect leven die er op hun 
eeuwige vakantie 24/7 perfect uitzien, wat 
natuurlijk een totaal vertekend beeld is. 
Jessica: “Ik denk dat veel jongeren geloven 

dat het vlekkeloze leven en lichaam van 
hen normaal lijkt, terwijl dit vaak een grote 
schijnvertoning is. Door op een bepaalde 
manier te poseren lijken ze veel slanker of ze 
bewerken hun lichaam digitaal, waardoor 
de huid er strakker uitziet. Populaire influ-
encers hebben een voorbeeldfunctie, maar 
geven het verkeerde voorbeeld.” 

Achter de schermen
Na een fotoshoot is het werk voor Jessica 
nog niet af. Sterker: eigenlijk begint het 
werk dan pas, want bewerking kost nogal 
wat tijd. Belichting, achtergrond, er komt 
nog van alles aan bod. Het is zelfs zo dat 
foto’s bewerken meer tijd kost dan de shoot 
zelf. Een shoot duurt doorgaans 1,5 tot 2 
uren en bestaat uit vijf foto’s. 
Vervolgens is ze al gauw 30-45 minuten per 
foto bezig voordat ze af zijn. En dan tellen 
we de eventuele visagie nog niet eens mee. 
Visagie doet Jessica trouwens niet zelf, maar 
hiervoor huurt ze een visagist in. 
Grappig detail: de visagie voor een shoot 
duurt over het algemeen langer dan de 
shoot zelf door wisselende outfits en bijpas-
sende make-up. Dat geldt vooral voor mo-
dellenfotografie, haar favoriete tak binnen 
de fotografie. 

Op dit moment is ze bezig met bepalen hoe 
ze precies haar werk goed kan laten aanslui-
ten bij haar doelgroep: vrouwen (en man-
nen) tussen 18-35. Ze merkt namelijk dat de 
drempel nog steeds hoog is. Ook omdat veel 
mensen onzeker zijn en daardoor twijfel-
achtig om professionele foto’s van zichzelf 
te laten maken. 
“Mensen zeggen vaak dat ze er niet uit zien 
of dat ze eerst een paar kilo kwijt moeten”, 
zegt Jessica. Best gek als je er eens goed over 
nadenkt, want het is natuurlijk ontzettend 
leuk om mooie foto’s van jezelf te hebben. 
Vooral als ze door het oog van een 
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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	

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!
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professionele fotograaf zoals Jessica worden 
gemaakt die precies weet vast te leggen wie 
je bent. Via haar vrije werk maakt ze nu ook 

meer een afspiegeling van de maatschappij, 
compleet met eventuele imperfecties of dat 
kilootje extra. 

Modellenfotografie is Jessica’s grote passie.  
                                                           (foto: Jessica)

Gezien in Nij Beets
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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

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

Afhaal menu’s 
op vrijdag, zaterdag en zondag af te halen 

vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur. 
Gemakkelijk bestellen via www.piershiem.nl.

U hoeft thuis alleen maar de tafel te dekken,  
de maaltijden neemt u warm mee. 

Lit it jo smeitsje!

Kijk verderop voor onze kerstadvertentie

 

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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RIET HALEN UIT TERHORNE

Soms werd de turf in de herfst in grote bul-
ten (hopen/Veenhoop) gestapeld. De turf-
bulten werden afgedekt met riet, lisdodde, 
“rusken” en ook wel met andere ruigte. 
Hierdoor voorkwam men, dat de turven 
weer zouden nat regenen. Het halen van 
bladriet hoorde ook bij de werkzaamhe-
den van de turfmaker. Het was zelfs een 
verplicht taak van de turfmaker.
In Terkaple, Terhorne en Akmarijp waren 
nog grote uitgestrekte rietvelden. Het ha-
len van riet duurde wel vier of vijf dagen; 
in een dag probeerden ze met de turfbok 
naar Terhorne te varen. Op zaterdag werd 
de turfbok al gereed gemaakt voor de reis. 
Voor vijf dagen werd een voorraad brood 
en aardappelen meegenomen. Karturfkes 
(turfkluiten) werden ook ingeladen voor 
onderweg. ’s Maandags werden die ver-
kocht voor de handel. 
De vader van Gauke Mast had een vast 
adres in Oldeboorn voor de turfkluiten. 
De opbrengst werd besteed aan een paar 
flessen jenever (ruilhandel?). Veel Beetsters 
hielden in die tijd ook al van de borrel!
Op maandag vertrokken ze al voor dag 
en dauw en het duurde uren voor ze met 
de turfbok in Terhorne verschenen. Soms 
voeren ze  ook nog met een harde zuid-
wester over het Sneekermeer. Dat viel niet 
mee. Bij aankomst in de rietvelden meldde 
de turfmaker zich bij de boer (eigenaar). 
Vlug werd aan het einde van de eerste dag 
wat riet gemaaid (los gemaakt), dat werd 

gebruikt voor een dak voor de slaapplaats 
in de turfbok. De vreugde over de goede 
afloop van de heenreis werd ’s avonds 
gevierd met het openen van de jenever-
fles. Onderweg was de jenever ook al eens 
gekeurd. Van slapen kwam ’s nachts niet 
veel terecht. Het wemelde in het verse riet 
van het ongedierte. Grote spinnen, rupsen, 
muggen enz. maakten het leven van de 
vermoeide turfmaker wel zuur. De grieze-
lige beesten liepen dan over je gezicht. Ook 
ratten en muizen kwamen soms een kijkje 
nemen. De meegenomen voorraad moest 
dan ook goed worden bewaard. De dekens 
uit de trekkerstenten van de baggellieden 
werden ook weer bij het riethalen ge-
bruikt. Zodra het maar enigszins licht be-
gon te worden stonden de mannen al weer 
op. Op donderdag probeerde men namelijk 
al weer terug te varen met de afgeladen 
turfbok.
Het meeste riet werd gesneden met een 

Andere tijden in Nij Beets (1895-1920). DEEL 17
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.

Turfbok
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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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rietmes, een soort sikkel. Soms stond het 
riet ook nog in het water. De klomplaarzen 
werden dan aangetrokken of ze stonden 
met blote voeten in de klompen in het 
water. De scherpe rietstengels aaiden de 
blote voeten niet bepaald. Het droge of 
natte riet moest naar de turfbok worden 
gesjouwd. Soms wel over een afstand van 
een halve kilometer. Een dikke laag bladriet 
met een dikte van anderhalve meter werd 
met de turfbok meegenomen.
Als de riethalers op vrijdagavond nog niet 
terug waren, maakte het thuisfront zich 
ongerust. Soms vielen de werkzaamheden 
tegen. Maar men vergat de tijd ook wel 
eens in een herberg in Akkrum of Olde-
boorn. Ze raakten de tel van het aantal 
borrels ook wel eens kwijt. Een enkele keer 
leden ze ook wel eens schipbreuk op het 
Sneekermeer. Door de deining van een 
tjalk liep het water dan over de randen in 
de turfbok en dreigde te zinken.

De sluiswachtervan Terhorne en andere 
mensen schoten dan te hulp. De vracht 
bladriet moest dan weer uit de turfbok. 
Met een putemmer werd het water uit de 
turfbok gehoosd. Dit nam heel veel tijd in 
beslag. De twee mannen lieten de turfbok 
en de vracht achter in Terhorne en versche-
nen pas zaterdagavond al lopend weer in 
Beets. De volgende maandag vertrokken ze 
weer te voet naar Terhorne om de turfbok 
weer opnieuw te laden. Daarna werd weer 
koers gezet naar Beets.

Turf op hoopsleden, afgedekt met riet



De Nijs Beetster 16-422

Dorpsagenda       Okt./Nov.

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

Kerkdiensten met Kerst
Vanwege de coronamaatregelen mogen er maximaal dertig mensen per dienst worden 
toegelaten. Met Kerst zijn er daarom vier (dezelfde) diensten op donderdag 24 december 
om 19.30 uur en 21.30 uur en op vrijdag 25 december om 9.30 uur en 11.00 uur.
Opgeven voor de diensten kan t/m 22 december via kerkdienstnijbeets@gmail.com 
onder vermelding van de volgorde van voorkeur. 
Er wordt geprobeerd om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

za. 19 dec  Soos (vanaf klas 1 v.o.)  in ’t Skûlhoal; 20.00 uur  
  
28 dec. t/m 9 jan. Jouw Stijl Haarmode gesloten 

za. 9 jan     Soos (vanaf klas 1 v.o.)  in ’t Skûlhoal; 20.00 uur  

wo. 27 jan  Algemene ledenvergadering v.v. Blue Boys. 20.00 uur
   (afhankelijk van de Covid regels, houd de website in de gaten); 
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In verband met vakantie is Huisartsenpraktijk ‘de Hoek’  
gesloten van maandag 28 dec. t/m vrijdag 1 januari

Wij verzoeken u vriendelijk om uw medicijnen op tijd bij ons te bestellen
- vooral om onze collega’s te ontlasten tijdens de zeer drukke vakantieperiode

- voor een optimale medicatiebewaking

Uitsluitend voor spoedeisende zaken overdag, belt u
de Huisartsenpraktijk te Beetsterzwaag via tel. 0512-381301.

Uitsluitend voor spoedeisende zaken na kantooruren en in het weekeinde, 
is de Dokterswacht te bereiken via 0900-112-7-112.

Voor dringende vragen en herhaalmedicatie, welke niet kunnen wachten 
tot maandag 4 januari, belt u Huisartsenpraktijk de Fundatie via tel. 0512-381301.

Bestelde medicijnen kunt u daar 2 dagen later ophalen.

Bij voorbaat dank,
Team de Hoek.

                                       

Blue Boys Klaverjassen 2020/2021

Na lang wikken en wegen hebben we besloten om 
voorlopig het klaverjassen niet door te laten gaan 
(in verband met het coronavirus).
Wij kunnen ons niet aan alle richtlijnen houden.
Zodra er weer mogelijkheden zijn zullen wij dit opnieuw bekijken.

Sieb, Willem en Sietze
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Tolbaas 8, 8401 GD in Gorredijk  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 | Auditieve 
verwerking | Lees- & spellingsproblemen | 
Dyslexie  (Onderzoek & Behandeling)

Mw. J. Kuper-Gjaltema
Praktijkadres:
Bjirk 2A, 9245JD  Nij Beets
Telefoonnummer: 06 42 119970

www.logopedieinfriesland.nl.
info@logopedieinfriesland.nl.
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“No, it is sa as it is”
Tige tank foar alle kaarten, blommen en leave wurden, 

tidens it siikwêzen en ferstjerren fan

Tjette Bok

It hat ús tige goed dien.

Tineke, Teun & Anja, Gert-Jan en Klaske
en pakesizzers.

Op deze manier wil ik iedereen bedanken voor de vele kaartjes 
die we hebben ontvangen na het overlijden van

Fenna Vinke

Dat er zoveel mensen aan ons dachten en met ons meeleefden, 
dat heeft ons goed gedaan. 

Bedankt hiervoor namens de familie.

Wietske Vinke Tolsma.
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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
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Nijs Beetster Nijs

Wie beweegt met ons mee?
Ook dit seizoen hebben we weer een 
aanbod voor jong en oud! Voor elk 
niveau en voor ieders interesse is er 
wel een passende les. Beweeg jij ook 
met ons mee?

Gym
Al vanaf 2 jaar kunnen kinderen beginnen 
met gym. Samen met heit, mem, pake of 
beppe kunnen ze op woensdagmiddag een 
half uur hun energie kwijt! 
Daarna kunnen ze zo door in peutergym 
en gym 1. In overleg met juf Ilse is er zelfs 
daarna de kans om door te gaan met Tur-
nen bij juf Malissa!

Dans
Vanaf groep 3 kun je meedoen met de 
danslessen! Lekker bewegen op muziek. 
Op dit moment hebben we 2 groepen wat 
betekent dat je door kunt dansen zelfs als 
je de basisschool verlaat.

Keep fit
Voor de (jong)volwassenen heeft K&V de 
samenwerking gezocht met Medifit in 
Beetsterzwaag. 
Onder leiding van Mariska kun je elke 
maandag een uur lang zweten! 
We doen circuit training, fitness oefenin-
gen en werken aan onze conditie. Zo’n 
energieke start van de week, wie wil dat 
nu niet?

Hardlopen
En als je je conditie wilt verbeteren, je loop-
techniek wil bijschaven of gewoon lekker 
wilt hardlopen in een groep dan hebben 

we op woensdagochtend en donderdag-
avond een hardlooples onder leiding van 
Petra!

Wil je meer informatie? Of een keer een 
gratis proefles meedoen? Neem dan con-
tact met ons op via kv-nijbeets@live.nl.

En last but not least: als je nog ambitie 
hebt voor een bestuursfunctie, we hebben 
nog plek vrij!

Investering gymzaal
Met de opbrengsten vanuit de uitvoering 
en de sponsoracties hebben we een inves-
tering gedaan voor de gym- en turngroep, 
namelijk een balkverbreder! Hiermee heb-
ben we iets meer steun op de balk waar-
door een koprol of een handstand op de 
balk makkelijker gaat. 
Voor een deel zijn we gesponsord door ’t 
Waterhuys in Gorredijk, waarvoor dank! 
Ben je benieuwd hoe de balkverbreder 
werkt? Neem dan een kijkje op de Face-
book pagina, ze zijn al druk bezig met het 
oefenen op de nieuwe balkverbreder.

Vrijwilligers Damshûs blijven actief
Ondanks het corona-virus gaat het on-
derhoud aan het terrein en de opstallen 
gewoon door. 
De petgaten waren door de woekerende 
waterplanten nauwelijks meer bevaarbaar. 
Er moest een speciale boot met 

Nieuws	vanuit	Kracht	&	Vriendschap	Nij	Beets	

Wil	je	meer	informa-e?	Of	een	keer	een	gra-s	proefles	meedoen?	Neem	dan	contact	met	ons	op	via	
kv-nijbeets@live.nl.	

En	last	but	not	least:	als	je	nog	ambi-e	hebt	voor	een	bestuursfunc-e,	we	hebben	nog	plek	vrij!	

Investering	gymzaal 
Met	de	opbrengsten	vanuit	de	uitvoering	en	de	sponsorac-es	hebben	we	een	investering	gedaan	
voor	de	gym-	en	turngroep,	namelijk	een	balkverbreder!	Hiermee	hebben	we	iets	meer	steun	op	de	
balk	waardoor	een	koprol	of	een	handstand	op	de	balk	makkelijker	gaat.	Voor	een	deel	zijn	we	
gesponsord	door	’t	Waterhuys	in	Gorredijk,	waarvoor	dank!	Ben	je	benieuwd	hoe	de	balkverbreder	
werkt?	Neem	dan	een	kijkje	op	de	Facebook	pagina,	ze	zijn	al	druk	bezig	met	het	oefenen	op	de	
nieuwe	balkverbreder.	

	

		

Vrijwilligers	Damshûs	blijven	ac?ef	
Ondanks	het	corona-virus	gaat	het	onderhoud	aan	het	terrein	en	de	opstallen	gewoon	door.	
De	petgaten	waren	door	de	woekerende	waterplanten	nauwelijks	meer	bevaarbaar.	Er	moest	
een	speciale	boot	met	hekkel-apparatuur	aan	te	pas	komen	om	de	waterplanten	te	
verwijderen.	Ook	het	dak	van	het	zogenaamde	De	Wilde-huisje	was	aan	vernieuwing	toe.	Op	
de	foto	is	te	zien	dat	het	afdekken	met	nieuw	riet	bijna	voltooid	is.	

Nieuws vanuit Kracht & Vriendschap 
Nij Beets
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Domela Nieuwenhuisweg 45
9245 VB Nij Beets  
T: (0512) 46 12 11   

www.pedicurehendrika.nl
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hekkel-pparatuur aan te pas komen om de 
waterplanten te verwijderen. 

(Foto's: Franke Kooijker)
Ook het dak van het zogenaamde De 
Wilde-huisje was aan vernieuwing toe. 
Op de foto is te zien dat het afdekken met 
nieuw riet bijna voltooid is.

En hij staat!

De ‘Kerstboom voor iedereen’ staat. Hij 
heeft zijn plekje voor De Rank aan de Prik-
kewei gevonden. Iedereen mag nu de 
boom versieren met wat maar voorradig 
is. Net als bij het televisieprogramma 
‘Joris’ kerstboom’ kunt u of kan jij de boom 
opvrolijken met gedachten, herinneringen 
of wensen. 
Een mooi idee in deze verwarrende tijd. 
De boom moet dan vooral verbindend 
werken. Wie zou jij graag in het licht willen 
zetten? Waar sta jij bij stil? 
Maar een mooie eigengemaakte versiering 
kan natuurlijk ook in de boom. 

Femke Kok nipt ten onder na spannende 
tweestrijd op NK
"Ik ben strijdend ten onder gegaan", was 
het commentaar van Femke Kok na haar 
prachtige weekend op het NK Sprint. "Het 
is jammer dat ik het vandaag niet kon af-
maken op de 1000 meter, maar ik ben trots 
en tevreden met drie afstandsoverwinnin-
gen." Femke wordt uiteindelijk tweede. 
Want hoewel Jutta Leerdam Nederlands 
Kampioen werd, won Femke drie van de 
vier afstanden. Op de sprintafstanden 
houden Kok en Leerdam elkaar scherp. 
Femke reed op de zaterdag een dik per-
soonlijk record op de 1000 meter en won. 

Femke: “Jutta rijdt op zondag een 
baanrecord punten (149.365 punten, 
was in handen van Nao Kodaira, 
red.) en ik zit daar heel dichtbij 
(149.910 punten, red.). Dat zegt wel 
dat wij het niveau samen omhoog 
hebben gebracht."
In een rechtstreeks duel op de twee-
de 500 meter bleef Leerdam net als 
zaterdag dicht in de buurt van Kok, 
die de afstand wederom won (37,52 
om 37,60). Op de afsluitende 1000 
meter moest de rijdster van Team (foto: Bart Ledegang)
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M: 06 130 74 789 
T: 0513 57 15 19

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

Riperwei 56, 8406 AK  TYNJE

Administratiekantoor

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

‘Je luisterend oor was een verademing. De 
ideeën die je ons aanreikte maakten een 

prachtige eenheid van deze ceremonie….’

Ripen 11
9245 VG Nij Beets

Nederland

M 06 27 30 81 52 
E  info@rienvanderzeijden.nl
W www.rienvanderzeijden.nl

ritueelbegeleider bij afscheid

Tramweg 19, 8456 HC  De Knipe
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Worldstream een achterstand van een 
halve seconde goedmaken op Femke. In 
de voorlaatste rit noteerde ze een tijd van 
1.14,13 terwijl Femke in de rit daarna 1.15,53 
op de klok zette.
Op de slotafstand viel na 600 meter voor 
Femke het doek. "Ik ging helemaal kapot, 
mijn benen liepen vol. Je wilt zo graag 
door blijven gaan en met die vermoeidheid 
maak je dan foutjes. Die waren in dit geval 
fataal."

Gezien in Nij Beets

wenst u een 
sportief en 

sprankelend 
2021!!

BEETSTERZWAAG
BOORNBERGUM
NIJ BEETS 

Van Lyndenlaan 7 Tel.: 0512 - 38 39 08
Westerbuorren 1    Tel.: 0512 - 38 32 91
Doarpstrjitte 10       Tel.: 0512 - 38 39 08

www.medifitweb.nl     info@medifitweb.nl
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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!

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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Nou lieve kinderen en grote(re) 
mensen, dat was me het jaartje 
wel! De Pieten en ik waren 
naast de gewone gang van 
zaken als het aanleggen van 
de voorraad kolen, voldoende 
strooigoed, schoenkadootjes, 
bootonderhoud en aannemen 
van nieuwe Pieten, druk met 
het onderzoeken van technische 
mogelijkheden contact te heb-
ben zonder echt live-contact te 
hebben. Met dank aan de tech-
Pieten werd SinterZoom 2020 
een feit. Toch feest maar dan 
een beetje anders!

Nu weet ik dat onze Pieten slimme Pieten 
zijn, maar alle kinderen en grote mensen 
in en om Nij Beets mogen ook gerust bij 
ons solliciteren op vacatures binnen de 
afdeling Communicatie. Want mensen, 
de SinterZoom was een succes! En dat had 
niet zonder elkaar gekund. Ik was even wat 
later omdat de WC vanwege corona goed 
gereinigd moest worden maar daarna 
konden we los! Vanaf de toiletruimte hoo-
rde ik iedereen al luidkeels zingen en dat 
deed mijn hart erg goed. Ik begon dan ook 
goedgemijterd aan de SinterZoom. DJ-piet 
zorgde voor een goede sfeer en Hoofdpiet 
en Hoofdtechpiet hielpen mij met het 
Zoomen. Het was ontzettend leuk om jullie 
te zien dansen en zingen in jullie huiskam-
ers. Iedereen had erg zijn best gedaan om 
zichzelf en ook het huis te versieren. Dat 
vond ik erg bijzonder! Ik heb met veel kin-
deren gesproken, mijn favoriete gedeelte. 
En ik vond het dapper van iedereen want 
het is best een beetje spannend om via de 

computer met Sinterklaas te praten. 
Wat ik persoonlijk ook erg fijn heb gevon-
den is dat ik mijn verbouwde badkamer 
even kon laten zien aan jullie, inclusief 
mijn pepernotenwc-bril. 
Ik begreep dat naderhand de pepernoten-
wc-brillen vrijwel meteen waren uit-
verkocht. 

Lieve mensen uit Nij Beets en omstreken. 
Wij willen jullie en in het bijzonder de kin-
deren, bedanken voor alle mooie tekenin-
gen, gezellige praat en prachtig gezongen 
liedjes. En een extra veer op de pieten-
petten van de pepernotenverkopers in Nij 
Beets. Wij begrijpen dat klein en groot zich 
het vuur uit de schoenen heeft gelopen om 
de SinterZoom ook financieel mogelijk te 
maken. Fantastisch!

Hoewel we ontzettend genoten hebben 
van de SinterZoom, hopen wij tegelijkertijd 
ook dat we elkaar volgend jaar weer een 
hand kunnen geven of misschien zelfs een 

Sinterklaas zegt: “Dankjewel Nij Beets!” 
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knuffel en dat de Pieten weer pepernoten 
kunnen strooien. Tot die tijd wens ik jullie 
allemaal een hele mooie decembermaand, 
een goed 2021 en niet geheel onbelangrijk, 
een goede gezondheid. Pas maar goed op 
elkaar. 

Graag tot volgend jaar!
Sint, Pieten en Ozosnel

Mede mogelijk gemaakt door:Mede	mogelijk	gemaakt	door:		

	 	 	

dorpshuis	It	Trefpunt	Nij	Beets	 

Foto	10	(Organisa7e	Sinterklaasintocht)	

Bijschri=:	Sinterklaas	had	gelukkig	zijn	ICT-piet	mee	om	de	online	intocht	tot	een	

onvergetelijk	gebeuren	te	maken.

Sinterklaas had gelukkig zijn ICT-piet mee om de online intocht tot een onvergetelijk gebeuren te maken.
(foto: Organisatie Sinterklaasintocht)
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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” 
BEETSTERZWAAG
Van Lyndenlaan 7  |  Tel. 0512 - 38 39 08

BOORNBERGUM
Westerbuorren 1  |  Tel. 0512 - 38 32 91

NIJ BEETS
Doarpsstrjitte 10  |  Tel. 0512 - 38 39 08

www.medifitweb.nl  |  info@medifitweb.nl

Feansterdyk 49 
8491 BV Akkrum
T. +31(0)566 - 625 730

Onze Mensen Onze Kracht

I. www.groenoordbv.nl
E. info@groenoordbv.nl
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De kalender van het DamshÛs 

is nog verkrijgbaar bij de Dagwinkel.

Jantsje en Tineke zoeken witte 

katoenen vitrage voor in de 

huisjes van It Damshûs. 

Hebt u nog wat liggen? 

U kunt ze afgeven bij Tineke Bok 

aan de Doarpsstrjitte 18.
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Gedachtenspinsels
Ik noem mijn schrijven: Gedachtenspinsels;
Een vrije vorm van poëzie dat in een bepaald 
ritme is geschreven: het gaat vaak over wat ik 
waarneem en wat ik voel in al zijn eenvoud:

@kke Postma-van Dijk    

November 2020

2020

Ook dit jaar

komt tot een einde;

meer koud,

meer donker.

Maar overal

zie je de

duizenden lichtjes

schitteren

die de sfeer

van warmte

en  licht uitstralen

waar iedereen

zo naar verlangt.

Het geeft Hoop

voor een

beter Nieuwjaar…

Ik wens iedereen gezegende kerstdagen en 

een gelukkig en gezond 2021!!!!!

@kke

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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                                  Van Plaatselijk Belang                                  Van Plaatselijk Belang

2020

Beste inwoners van Nij Beets, wat is 2020 
een bizar jaar geworden. Door het covid-19 
virus en de maatregelen om het in te per-
ken zijn veel activiteiten niet doorgegaan 
en was en is het voor veel mensen een erg 
spannende tijd.  
Wij lopen nu met mondkapjes door de 
Dagwinkel; geven elkaar niet meer een 
hand of knuffel; kunnen niet uit eten bij 
Pier’s Hiem of een pilsje drinken in café de 
Brêge; kunnen niet sporten in teamver-
band; werken thuis; komen niet gezellig 
met grotere groepen familie of vrienden bij 
elkaar en ga zo maar door.  
Wie had dat gedacht in december 2019?

Voor Plaatselijk Belang Nij Beets zijn veel 
dingen gewoon doorgegaan, maar de 
contacten gingen vaak via videobellen of 
e-mail. Het is allemaal een stukje onper-
soonlijker. Wij kunnen gelukkig wel weer 
vergaderen in ‘t Trefpunt en zijn elke keer 
echt blij om elkaar in gezondheid te zien.

Het skûtsje in het kanaal is door een groep 
vrijwilligers weer opgebouwd en de brug 
mooi verlicht. Dit geeft een stukje gezel-
ligheid en wanneer wandelaars hiervan 
genieten is het zeker mogelijk om een 
praatje met elkaar te maken. Alles is nog 
op afstand en de maatregelen blijven zeker 
nog een tijd nodig. Toch hopen wij dat er 
straks in 2021 weer meer mogelijk is en dat 
wij terug kunnen gaan naar ‘normaal’. En 
natuurlijk dan de mooie dingen die deze 
periode ons ook heeft gebracht, niet ver-
geten: om elkaar denken en om ons heen 

kijken naar mensen die ons nodig hebben; 
meer lokaal inkopen; genieten van ons 
mooie dorp en de nabije omgeving; meer 
tijd voor elkaar hebben als gezin; creatief 
nadenken over oplossingen; terechte waar-
dering hebben voor mensen in cruciale 
beroepen en ga zo maar door.

Wanneer uit dit alles mooie ideeën zijn ont-
staan voor ons dorp, horen wij het graag. 
En zijn er activiteiten of andere acties voor 
de leefbaarheid in het dorp, dan kunnen 
jullie bij ons aankloppen voor financiële 
ondersteuning. In 2020 is er weinig beroep 
gedaan op het dorpsbudget.

Tot in 2021, Jolanda Kuper, Anne-Esther 
Alstein, Rick van Houten, Jan de Jong, 
Sjouke Zwaagstra en Pieter Nauta. 

pbnijbeets@gmail.com 
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Kerst woordzoeker

Lever je oplossing vóór 10 januari 2021 in 
op de Leppedijk 9 en maak kans op een 
boodschappenbon van € 25 -, bij 

Lever je oplossing vóór 10 januari 2021 in op de Leppedijk 9 en maak kans op een boodschap-
penbon van €25 euro bij Dagwinkel.
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Wist u dat…

Aannemer Van der Wiel op zijn locatie in 
Nij Beets ook onderzoek doet naar de Ja-
panse duizendknoop? Deze plant zeer be-
dreigend is? De plant in veel van uw tuinen 
zal groeien? De plant echter een verstik-
kende werking heeft op elk ander groen? 
Woestijnvorming op de loer ligt? Een nieu-
we composteermethode hier hopelijk snel 
een einde zal maken?

Wist u dat...

De immer goedgeluimde postbezorger van 
PostNL door de corona-pandemie een meer 
dan graag geziene gast is geworden in het 
dorp? We in onze thuisisolatie nu eenmaal 
meer online kopen?  
Sietze Looijenga ‘s mans opgewektheid 
aan de deur iedere keer weer enorm weet 
te waarderen? Hij nog een chocoladelet-
ter P thuis had liggen? Sietze de postbode 
verraste door hém eens een pakketje te 
overhandigen? De man even uit het lood 

geslagen was door deze verrassing? De ‘P’ 
van postbode met de nodige dankbaarheid 
en emotie werd geaccepteerd? 

Wist u dat...

Kat Mo van de familie Blommers weer te-
recht is? Hij na drie weken absentie nota 
bene door dochter Lieke bij Boarnburgum 
werd aangetroffen? De familie denkt dat 
hij ergens vast heeft gezeten en daarna 
de weg niet meer terug heeft gevonden? 
Of ongemerkt in de auto is gesprongen en 
daarna ergens weer uit? We enkel kunnen 
gissen welke avonturen Mo heeft meege-
maakt?

Wist u dat...?
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Een witte Kerst
Het is alweer een jaar of tien geleden dat 
het een witte Kerst is geweest. Wit was het 
toen zeker, want de sneeuw lag zo hoog dat 
er niet zo makkelijk doorheen te komen was. 
Die witte Kerst met het winterweer erbij 
geeft inderdaad een speciaal gevoel. Dat 
kerstgevoel is waarschijnlijk mede opgeroe-
pen door het liedje ‘White Christmas’ van 
Bing Crosby. In grote delen van de wereld 
valt Kerst tenslotte in de zomer. In Australië 
kunnen ze het vieren rond de barbecue.
Bij ons hangt het dus wat van de weersom-
standigheden af, maar de afgelopen jaren 
waren in ieder geval uitzonderlijk warm. De 
barbecue als kerstdiner ging nog wat te ver, 
maar winters was het niet echt. Geen witte 
Kerst, maar eerder ook een warme Kerst.

Een koude Kerst
Dit jaar kan dat gevoel wel eens heel anders 
zijn. Geen warme Kerst, nu de kans groot 
is dat coronamaatregelen de gebruikelijke 
viering van Kerst in de weg staat. Dat geldt 
voor de kerk, maar ook in de familie. Al 
langere tijd klinken de waarschuwingen om 
niet met teveel mensen bij elkaar te komen. 
Zeker door het binnen zitten kan het virus 
dan een enorme opleving beleven. Afstand 
houden blijft het devies, maar dat kan het 
gevoel rond Kerst wel heel nadrukkelijk 
bepalen. Juist de contacten maken van Kerst 
een warm feest. Tenminste voor velen, want 
rond dit feest wordt eenzaamheid vaak sterk 
gevoeld voor wie geen grote kring om zich 
heen heeft of geliefden verloren heeft. Dat 
was zonder corona ook zo, maar werd vaak 
minder uitgesproken of opgemerkt. 
Nu wordt het breder gevoeld, want als we 

niet uitkijken maakt 
het coronavirus de 
Kerst voor veel meer 
mensen tot een koude 
Kerst. 

Een warme Kerst
Dat is niet de bedoeling, want de eerste 
Kerst was ongetwijfeld een warme Kerst. 
Toen Jezus geboren werd heeft er vast geen 
sneeuw gelegen, want dat is iets uitzon-
derlijks in Israël. Het was niet al te koud, 
maar er is iets anders dan het weer dat het 
Kerstverhaal echt warm maakt. 
De warmte zit in de boodschap, die de 
herders van engelen krijgen, dat er een kind 
geboren is dat vrede en liefde zal brengen 
namens God. Die beweging van liefde en 
vrede zien we daarna op gang komen als de 
herders op weg gaan om dit kind te zoeken.  
Zo komt het tot een hartelijke ontmoeting 
met Jozef en Maria rond de voederbak, 
waarin het kindje ligt. Geen stal met kerst-
lichtjes of een rijk gedekte tafel, maar wel 
een gebeurtenis waar echte warmte uit 
spreekt. De warmte van menselijk contact 
en hoop, dat dit kind van liefde en vrede 
ons verder zal helpen. We horen hoe Maria 
alles wat de herders zeggen in haar hart 
bewaart. Ze wordt er warm van en die 
warmte geeft haar kracht en moed, ook als 
het donker wordt in haar leven.
Als we iets van die boodschap van Kerst aan 
elkaar kunnen doorgeven dan wordt het on-
danks alles hopelijk toch een warme Kerst.

Goede kerstdagen gewenst!
Ds. Jaap Vlasblom 

Het laatste woord

	

(nieuwe	foto	gemaakt	door	Jeroen	Taalman)
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december 2020 

 

 

 

 

De meiwurkers fan 

Notariskantoor Kooi  

winskje jo noflike  

krystdagen, sûnens 

en alle goeds  

yn 2021. 
Folkertslân 68 
9244 ED  
Beetsterzwaag 
☎  0512 38 24 15 
📩📩 info@notariskooi.nl 
🌍🌍 www.notariskooi.nl 
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