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Advertenties
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Oplage: 740 stuks
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Medewerkers
Hester Dijkstra, tekst
Gerrie Roorda
Wobbe de Vries, foto’s

Vormgeving/opmaak
Nummer 29 / O. Kooijker
de Bou 29 - Beetsterzwaag
E: nummer29@gmail.com
T: 06 15 68 27 64

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 3 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

Omslagfoto: Fokke Hofstra is één van de miljoenen zendamateurs ter wereld.

De Nijs Beetster online 

op www.nijbeets.info
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Dapperheid en trouw

Afgelopen week stond ik weer eens in de 
prachtig beschilderde Statenzaal van ons 
provinciehuis. Dochterlief was druk bezig 
met een essay over Malorix en Verritus. 
‘Wie?’ hoor ik u denken. Wel, vergeet 
Grutte Pier, Redbad en Jeen van den Berg 
maar, want dit duo zal voor altijd als dap-
persten der Friezen de geschiedenis domi-
neren. 

We schrijven namelijk het jaar 58 en de 
Friezen hebben zich op een vruchtbaar stuk 
grond aan de Rijnoever gesetteld. Net als 
de planten beginnen te ontkiemen eisen de 
Romeinen alle grond op. Verontwaardigd 
gaan de twee vorsten Malorix en Verritus 
de zaak bepleiten in Rome.  Bij keizer Nero 
welteverstaan. De wreedste keizer uit de 
Romeinse geschiedenis die christenen ge-
bruikte als fakkels in zijn paleistuin. 

Keizer Nero heeft het echter te druk en 
laat de twee door enkele gidsen een tour 
maken langs ‘de bezienswaardigheden die 
men aan barbaren pleegt te tonen om hen 
een idee te geven van de grootsheid van 
het Romeinse volk ‘. Zo belandt het duo in 
het theater van Pompeïus. Als de gidsen 
vertellen dat de zitplaatsen op de tribunes 
zijn verdeeld in rangen en standen, zien de 
twee Friezen  plots mannen in buitenlandse 
klederdracht, zittend op de banken van de 
senaat. Als ze vragen wie deze uitgedoste 
mensen zijn, luidt het antwoord: ‘Gezanten 
van volkeren die uitblinken in moed en 
vriendschap voor Rome.’ Zij roepen vervol-
gens dat geen mens de Germanen overtreft 
in krijgskunst of in trouw. Malorix en Verri-
tus weten genoeg. Ze benen naar beneden 
en gaan pontificaal tussen de senatoren 
zitten. Het publiek moedigt hen hierbij nog 
eens hartstochtelijk aan want het herkent 
in deze handelswijze het enthousiasme en 
het eergevoel van een primitief volk. 

De schrijver Tacitus heeft het spraakmak-
ende voorval beschreven in zijn Annales. Hij 
meldt dat keizer Nero de daad van Malorix 
en Verritus net zo vermakelijk vond als het 
publiek. Ze krijgen dan ook het Romeins 
burgerrecht. Toch moeten de Friezen wel 
hun stuk grond aan de Rijnoever opgeven. 
De diplomatieke onderneming van de 
twee vorsten heeft dus niets geholpen. De 
Friezen weigeren echter hardnekkig om het 
gebied te verlaten. Romeinse bondgenoten 
te paard verjagen het volkje daarop met 
harde hand uit het gebied. Wie zich verzet 
wordt gevangengenomen of gedood. Hoe 
het met Malorix en Verritus is afgelopen 
weet niemand.

In de Statenzaal is de memorabele scene in 
het theater één van de vier hoofdpanelen 
achter de zetel van de Commissaris van de 
Koning. Een prominente plek dus. Maar van 
het tafereel was nauwelijks een goede foto 
te vinden. Vandaar mijn bezoekje aan het 
Provinsjehûs. Na bijgepraat te hebben met 
oud-collega Gerrit die nu de woordvoerder 
van de Commissaris is en mij toegang tot de 
Statenzaal bezorgt, maak ik nog een paar 
foto’s van de afbeelding die het essay van 
nog wat extra glans moet voorzien. Mijn 
oogt valt op een leus onder het schilderij: 
‘Geen sterveling overtreft de Friezen in 
dapperheid of trouw.’ En zo is het.

Bart Ledegang

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

’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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Vijf jaar Dagwinkel Sjoerd Fennema:

Lekker lokaal, warme broodjes, aandacht en gesprekken
Door Hester Dijkstra

Een feestelijke receptie zit er niet in, maar het eerste lustrum van Dagwinkel Lekker Makkelijk gaat 
niet stilletjes voorbij. 'We moeten de winkel mooi versieren', vond het team, 'en feestelijke aanbie-
dingen, die horen er ook bij'. Juist op de dag dat we met Sjoerd Fennema terugblikken op de voorbije 
periode, komt de folder binnen. Aanbiedingen met een prominente rol voor het cijfer 5.  

Met een tevreden blik 
kijkt Sjoerd terug op de 
voorbije jaren. Het is 
gelukt om een bestaan 
op te bouwen en de 
sociale functie van 
een dorpse Dagwinkel 
inhoud te geven. Dat 
doet hem zichtbaar 
goed. Ook al werd de 
winkel 'Lekker Mak-
kelijk' genoemd, die 
benaming gold niet 
voor het eerste jaar. 
'It begjin wie pittich. 
De winkel hie twa jier 
ticht west, de rin wie 
der út. Dan is it lêstich 
om in balans te finen 
en binne de kosten gau te heech'. Zonder de 
crowdfundingsactie van Stichting Dorpswin-
kel was het niet gelukt, weet Sjoerd. Hij zag 
destijds de actie, waarbij door meer dan 200 
dorpsbewoners in totaal € 50.000 bijeen werd 
gebracht, ook als een signaal voor voldoende 
draagvlak voor de dorpssuper. 'Dy aksje en de 
meiwurking fan doarpsgenoaten ha my oer de 
streep lutsen'. Inmiddels kon dit jaar het geld 
terugbetaald worden en werd de stichting 
opgeheven.

Ald man
November 2015 was de maand waarin Sjoerd, 
na 20 jaar, z'n rijdende winkel (SRV) inruilde 

voor de definitieve ves-
tiging in de voormalige 
Sparwinkel. Niet langer 
op wielen, maar met 
uitzicht over water en 
groen. Bijna geruisloos 
volgde hij daarmee z'n 
'voorvaderen', want zijn 
grootouders en ouders 
hadden ook als melk-
boer en kruidenier hun 
boterham verdiend.  
'Op skoalle keas ik foar 
elektrotechnyk', vertelt 
Sjoerd lachend, 'sa oars 
kin it dus rinne'. Onder-
tussen vullen drie van de 
medewerkers de schap-
pen, bedienen ze de 

kassa en bakken ze broodjes af. Ze weten van 
wanten en dat moet ook wel, want Fennema 
is herstellend van het hartinfarct dat hem 21 
april jl met spoed in het Leeuwarder ziekenhuis 
deed belanden. Hij voelt zich nu redelijk goed, 
maar komt nog energie te kort. 'Soms fiel ik my 
sa'n âld man....' Daarmee vat hij een spannende 
tijd samen, die net plaatsvond in de covid-19 
periode. Dankbaar roemt hij z'n team van 
medewerkers en de vele goede wensen die hij 
ontving van klanten en relaties. 'Dat minsken 
meilibje, dat hat my sa goed dien! Guon fregen 
al oft ik wol werom komme soe.....'

De eeuwige goedlachsheid is wel het handelsmerk van 
onze Sjoerd. (foto: Wobbe de Vries)
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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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Steun en contacten
En dan zijn we meteen aangeland bij wat 
Sjoerd eigenlijk het allerbelangrijkste vindt van 
de Dagwinkel: de sociaal-maatschappelijke 
functie. 'Fansels moatte jo winst meitsje om de 
saak oerein te hâlden, mar net alles draait om 
jild! Minsken meitsje graach in praatsje en ik 
bin wiis mei dy kontakten'. Enkele van z'n vaste 
klanten kent Sjoerd inmiddels zo goed dat hij 
fungeert als 'steuntje in de rug' of 'oogje in het 
zeil'. 'It is moai dat ik wat foar minsken bets-
jutte kin'. Een aantal klanten, zelfs nog uit de 
SRV-periode, krijgt de boodschappen thuisbe-
zorgd. 'Soks kin fansels ek net út, mar it is in 
ekstra service dy't op priis steld wurdt'.

Full size
De Beetster super biedt, als het om de pro-
ducten gaat, een goed basisassortiment. Is de 
'doorstroomsnelheid' van sommige goederen 
veel te laag, dan gaan ze uit de schappen. 
En prijzen worden alleen aangepast als het 
inkoopbedrag verandert. 'Ik soe graach in fol-
slein en noch breder assortiment biede wolle, 
mar dat sit der net yn. Wy hawwe each foar 
'versheid en kwaliteit' 
mar in 'full size' super 
wurdt in Dagwinkel 
net', weet Sjoerd 
uit ervaring. Voor 
verreweg de meeste 
klanten is dat geen 
bezwaar, er is keuze 
genoeg en – een groot 
voordeel in corona-tijd 
– de winkel is 'lokaal', 
mooi ruim en nooit 
bomvol. De juiste 
afstanden kunnen in 
acht genomen wor-
den. Dit jaar hebben 
ook meerdere varensgasten de Dagwinkel be-
zocht. De aanwezigheid van het toiletgebouw 
(Bjinstap) bleek een rechtstreekse uitnodiging 

voor meer boot-overnachtingen en een lekker 
ontbijtje scoren (warme broodjes!) kon prima 
bij de Dagwinkel. 'It wie gesellich mei de boats-
jeminsken, se wiene bliid mei de moaie rûte en 
sa út'e boat wei boadskipje..... wêr kin soks?'

Zon
Sjoerd Fennema is geen zwartkijker, hij zoekt 
de zonnige kant van de straat en zijn glas is 
meestal halfvol. 'Op naar de volgende vijf jaar' 
is bij hem dan ook geen loze kreet. Toch heeft 
ook hij teleurstellende ervaringen gekend.  Niet 
elke klant heeft oog voor de bijzondere functie 
van een dorpssuper en niet iedereen heeft be-
grip voor een ontbrekend zakje laurierblaadjes. 
'D'r is in doarp foar nedich om in doarpssaak 
oerein te hâlden' weet Sjoerd uit ervaring. Hij 
staat niet lang stil bij een teleurstelling, maar 
gaat door met een glimlach. Na vijf jaar over-
heerst bij hem een gevoel van tevredenheid 
en daarom gaat hij optimistisch het tweede 
lustrum in. Met warme broodjes en tijd voor 
contact.
 

Grote drukte op 19 november 2015: iedereen was be-
nieuwd hoe de nieuwe Lekker Makkelijk was geworden. 
(foto: Bart Ledegang)
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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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Met Papa Echo 1 Juliett Tango Unicorn de wereld rond
Door Bart Ledegang

De imposante mast in de achtertuin torent hoog boven de wijk uit en verraadt bijzondere activi-
teiten in huize Hofstra. En dat klopt. Fokke bedrijft vanuit zijn woning aan het Dumnysbosk het 
zendamateurisme. “In een vloek en een zucht leg ik soms 50.000 kilometer af.”

De aanbouw achter het huis is het domein 
van de 67-jarige Fokke. Ogen en oren kom 
je tekort om alle schermen, versterkers en 
computers te registeren. Op planken zijn in 
plastic kratjes onderdelen en gereedschap 
keurig geordend. Hier legt de oud-kabel-
monteur van BAM contact met alle uithoe-
ken van de wereld. “Ik was 15 jaar toen ik 
begon,” vertelt hij. “Met enkele maten van 
de LTS begon ik als radiopiraat. Gewoon 
muziek draaien. Ik had een oude buizenra-
dio en dan gebruikte ik een microfoon met 
stroom erop en zo kon ik uitzenden.”

Call
En dat alles vanuit ‘Studio Jansenstichting’ 
waar het ouderlijk huis stond. Met een antenne 
in V-vorm en langdraad tot de weg reikte de 
piraat zelfs tot Amsterdam. Helaas kon de 
Radiocontroledienst van het Staatsbedrijf der 
PTT Fokkes illegale uitzendingen minder waar-
deren. Tot tweemaal toe werd hij opgepakt. De 
rechter drong er bij de jonge Fokke op aan om 
zijn officiële zendvergunning te halen om erger 
te voorkomen. “Dat deed ik dan maar,” blikt 
Fokke op de spannende tijd terug. “Met twintig 
man heb ik toen de cursus C-call gevolgd. Voor 
het examen moest ik met 200 man naar Den 
Haag afreizen. De eerste keer slaagde ik al en 
kreeg mijn call (roepnaam): PD0HotelHotel-
Delta (Pd0hhd).” Omdat hij de smaak te pakken 
had, stoomde hij meteen door naar zijn tweede 
examen waarbij Fokke zijn huidige call PapaE-
cho1JuliettTangoUnicorn (Pe1jtu) verdiende. 
Sinds een tijdje legt Fokke zich vooral op het 
wereldwijd zenden en ontvangen van tonen en 
foto’s. Fokke: “Ik mocht al jaren zenden maar 

daar had ik geen tijd voor. Toen heb ik het maar 
es geprobeerd. Ik zag een advertentie van een 
man in Amsterdam die een tranceiver te koop 
had. Een ontvanger. Samen met een vriend 
ben ik daar vier uur geweest en toen wist ik al-
les.” Vanaf dat moment ligt de wereld aan zijn 
voeten. 

Mast
In zijn ‘controlekamer’ geeft Fokke enthousiast 
uitleg. Op een monitor zijn diverse zendama-
teurs live te volgen bij hun activiteiten.  Zo 
kunnen zij ook Fokke zien die twee webcams in 
de kamer heeft opgehangen. Wel zo leuk. “Na 
mijn twee cursussen heb ik trouwens ook nog 
een spoedcursus morse gevolgd,”  maakt hij 
zijn opleidingsverhaal nog even af. “Van een 
majoor. Maar ik kreeg er nachtmerries van. La-
ter is die cursus afgeschaft.” Nu verzendt Fokke 
vanuit Nij Beets videosignalen, pieptonen en 
hoge resolutie foto’s. De 18-meter hoge mast in 

Fokke in zijn element (foto: Bart Ledegang)
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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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de achtertuin maakt daarbij overuren. “Ik be-
gon ooit met een schoorsteenmodelletje maar 
al gauw kwam er op de Jansenstichting een 
Palomamast van 18 meter.” Zo’n joekel torent 
nu ook hoog boven de huizen uit. “Per stand 
van de antenne kan ik inschatten of ik Argen-
tinië kan bereiken. Soms haal ik wel afstanden 
van 50.000 kilometer,” vertelt de zendamateur. 
Want een liefhebber is hij duidelijk. 

Foto’s
Fokke kruipt achter de computer. Eerst wordt 
met een programmaatje de klok op de seconde 
gelijk gezet. Dat bepaalt het welslagen van het 
verzendproces. We beginnen met het verstu-
ren van een foto. Daarvoor gebruikt Fokke 
FT8 Image. “Daarmee kan ik foto’s versturen 
met een kwaliteit van 8K,” legt hij uit. Op zijn 
computer heeft hij talloze foto’s staan. “Ik 
zoek op internet naar hoogwaardige foto’s 
van bijvoorbeeld dieren. Die foto komt na het 
verzenden door de ether eerst terecht bij een 
server in Japan. Als iemand in de wereld mijn 
signaal ziet en ontvangt dan krijgen ze toegang 
om mijn foto te zien.” En die ontvangers zitten 
in Oekraïne, Japan, Australië of Brazilië. Fokke 
kiest een foto uit en prompt begint er een 
ruis- en zoomtoon te klinken. Hij heeft duidelijk 
een geoefend oor want hij hoort meteen dat 
er weinig leven op de lijn is. “Turkije wil niet 
met mij communiceren,” bromt Fokke. “Het is 
wel netjes als je even laat weten dat je een foto 
hebt ontvangen.” Nu heeft een Italiaan hem 
een foto gestuurd en Fokke stuurt hem een 
exemplaar terug. Zo hoort het. 

Pieptoon
Nu gaat Fokke de pieptoon versturen. Met 
een dertigtal buitenlandse ‘collega’s’ heeft hij 
contact. “Eerst kijk ik hoe mijn antenne staat en 
hoe het signaal is en dan stuur ik een pieptoon 
en kijk of de toon aankomt.” Het lukt niet. De 
temperatuur en de atmosfeer hebben grote 
invloed op het welslagen van het contact en het 

is al mistig aan het worden. Een andere mode 
biedt ook geen soelaas. Fokke toont een lijst. 
“Gisteren  had ik nog contact met iemand uit 
Gabon, West-Afrika. Bijna 6000 kilometer van 
Nij Beets verwijderd!” Inmiddels is een afdruk 
wel in Spanje aangekomen. De foto van de 
vrolijke ontvanger is op het scherm zichtbaar.  
Ook Griekenland wordt geprobeerd. De man in 
kwestie woont even boven Athene, zo toont de 
kaart, en op zijn profiel prijkt een foto van zijn 
huis en de flink uit de kluiten gewassen mast. 
Maar de Grieken zijn ook niet zo happig om te 
communiceren. En de foto komt ook niet aan. 
De Spanjaard krijgt op voorspraak van Fokke 
een certificaat ten teken dat hij het signaal 
heeft ontvangen. Dat is waar het de zendama-
teurs vooral om gaat. De ene dag dus contact 
met tientallen, de andere dag met niemand. 
Het hoort erbij. Toch heeft Fokke sinds mei al 91 
landen bereikt. “Je wisselt geen lange verhalen 
met elkaar uit. Gewoon signalen en foto’s en 
dan kijken hoe ver je komt,” verduidelijkt Fokke. 
Wie overigens denkt dat het zendamateurisme 
vooral iets is van vervlogen tijden, heeft het 
mis, “Miljoenen zijn er wereldwijd actief,” 
vertelt Fokke. Alleen staat ook hier de tijd niet 
stil. “Men verschuift nu toch langzaam van de 
antenne naar de kabel. De kick lijkt me een stuk 
minder maar ik moet het gewoon maar eens 
proberen.”

 

De controlekamer is een walhalla voor techneuten 
(foto: Bart Ledegang)
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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.

Drie gangen keuze menu;   Prijs per persoon € 25,50
Wild menu;             Prijs per persoon € 27,75

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

Lit it jo smeitsje!

 

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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Bericht uit ‘Het groene hart van Nij Beets

Sinds kort drijven er 33.000 zonnepanelen op de zandwinplas van Van der Wiel. De pan-
elen wekken voldoende stroom op voor zo’n 4.000 huishoudens. Tijd voor een update door 
GroenLeven zelf.

Drie maanden gele-
den is GroenLeven 
begonnen aan de 
bouw van het drij-
vende zonnepark in 
samenwerking met 
Van der Wiel, eige-
naar van de zandwinplas. Na een kleine te-
genslag – een hevige zomerstorm die schade 
veroorzaakte aan het toen tijdelijk veranker-
de zonnepark – en snel herstel is de bouw van 
het drijvende zonnepark afgerond. Sam de 
Haas, projectmanager van GroenLeven: “Het 
park was tijdens de storm nog verankerd met 
behulp van tijdelijke ankerlijnen die gebruikt 
worden tijdens de bouw. De permanente 
verankering wordt namelijk pas aangebracht 
nadat het park met behulp van GPS-trackers 
op de juiste plek ligt. Dit stond net gepland 
in de week volgend op de week waarin de 
storm over de plas raasde. Het park ligt nu 
op zijn plek en is inmiddels bevestigd aan de 
definitieve verankering. Nu is het wachten 
op de netbeheerder om de zonnebron aan te 
kunnen sluiten op het net. We verwachten 
dat we dat eind dit jaar kunnen doen.”
 
Meer dan alleen groene stroom
Wat maakt dit drijvende zonnepark nou zo 
goed, naast dat het schone energie opwekt? 
De Haas: “Met de komst van dit zonnepark is 
ook een gebiedsfonds opgericht, op geza-
menlijk initiatief met Gemeente Opsterland, 
Van der Wiel, Energiecoöperatie Krigel en 
Plaatselijk Belang Nij Beets. Vanuit het zonne-
energieproject wordt hier een financiële bij-
drage in gestort, zodat de omgeving dit kan 
besteden aan duurzame of maatschappelijke 

projecten. Zo komt de 
komst van de energiebron 
ten goede van de gehele 
gemeenschap.”

 Nulmeting
Maar ook blijft GroenLe-

ven nauw in de gaten houden welk effect de 
komst van het drijvende zonnepark heeft op 
de ecologie en biodiversiteit. “We hebben 
voor aanvang van de bouw een nulmeting 
laten doen. Nu het park er is kunnen we jaar-
lijks bekijken welk effect de panelen hebben 
op de biodiversiteit boven én onder water,” 
legt De Haas uit. “De constructie zelf houdt 
ook al veel rekening met het onderwater- en 
oeverleven. Zo laten de glas-glaspanelen 
voldoende licht door aan het wateroppervlak, 
evenals de lichtstraten tussen panelen. Er zijn 
geen ankers op de oevers geplaatst.
 
Driedubbel
De waterplas heeft met de komst van het 
zonnepark een driedubbelfunctie gekregen. 
Aan de oostzijde zet Van der Wiel de zand-
winactiviteiten voort. Aan de westzijde van 
de plas behoudt de oever haar recreatieve 
functie, maar wordt het water benut als 
een bron van groene energie. De plas le-
vert zo niet enkel stroom, maar ook bewust-
wording en betrokkenheid bij de energietran-
sitie. Daarmee is het een voorbeeldproject 
voor de energietransitie: het groene hart van 
Nij Beets.
 
GroenLeven
Zonne-energie
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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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Vervolg: ARMOEDE, TREKKERSTIJD, RIJEN-
WERK IN DE TURF.

In de winter waren de meeste gezinnen 
lange tijd werkeloos. In het voorjaar en de 
zomer moesten ze proberen zoveel moge-
lijk hun kost te verdienen. Bij velen lukte 
dit niet altijd. Vaak was de armvoogd dan 
ook een geziene en welkome gast in de 
winterperiode.  
Bij de familie Mast hoefden ze nooit een 
beroep te doen op de armvoogd. 
Schaamte hiervoor was echter niet nodig, 
want bijna ieder gezin werkzaam in de ver-
vening had de armvoogd nodig. Bij grote 
gezinnen gaf de armvoogd  wekelijks een 
rijksdaalder (ƒ 2,50). 
Er is zelfs een tijd geweest, dat de werkelo-
zen in de winter een keer per week lopend 
naar het gemeentehuis in Beetsterzwaag 
gingen. Ze kwamen dan weer thuis met 
een roggebrood en een kwartje  (ƒ 0,25). 
Het is wel verbazingwekkend, dat er des-
tijds niet meer mensen van de honger zijn 
gecrepeerd.
Voor de grap zongen wij:  
“Wij zijn geboren in armoeland, waar ko-
ning Honger regeert.”

De drukste tijd was de trekkerstijd, wer-
ken in de klyn!  Van ’s morgens vroeg tot ’s 
avonds laat stonden we op de turf en dan 
zes dagen in de week. Het was dan zelfs zo 
druk, dat wij zelfs op zaterdag niet een half 
uurtje eerder mochten stoppen. Om 10 uur 
’s ochtends was het turftrappen afgelopen. 

Tot half 8 ’s avonds moesten wij met het 
steekijzer turfsteken; op en neer, op en 
neer, wel 20 tot 25.000 maal per dag.
Wij kregen genoeg lichaamsbeweging, dus 
we deden ’s avonds niet meer aan gym-
nastiek. Op zondag werkten wij absoluut 
niet, maar op paas- en pinkstermaandag 
waren wij wel in het turfland. Het trappen 
van de turf en het snijden van de klyn in 
grote blokken kon niet worden uitgesteld. 
Als de klyn in het voorjaar niet op tijd werd 
gesneden, ontstonden er in de klyn droog-
te- en krimpscheuren, waardoor ze later 
braken. Die gebroken brokken waren niet 
geschikt voor de turfhandel.
Als de turf eenmaal was gestoken, begon 
het rijenwerk. De turven werden losge-
maakt (opgebroken) en in rijen gezet om te 
drogen. Op 14-jarige leeftijd waren wij al 
bezig in het rijenwerk. 
Als het veel regende, lukte het rijenwerk 
niet en moesten we wachten tot het droog 
werd. Natte turven braken natuurlijk 
gemakkelijk. Als de turf droog of halfdroog 
was werd ze in een turfbult gestapeld. In 
een dag konden we best een paar grote 
turfbulten maken. Maar als het een bijzon-
der natte zomer was, zoals in 1909, konden 
wij weinig doen in de turf. In oktober was 
de turf dan nog zo nat, dat wij met pijn en 
moeite  en heel voorzichtig moesten voor-
komen, dat ze doormidden braken.
Normaal was de turf al in augustus of 
september klaar voor vervoer. De helft van 
de turven stond toen in oktober nog nat in 
de rijen.

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.
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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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Als het ging vriezen (nachtvorst) bevroor 
de natte turf. Als het dan weer dooide viel 
de bevroren turf uit elkaar (smoezen). 
Die waren uiteraard waardeloos voor de 
handel. In overleg met de veenbaas werd 
dan besloten om de natte turf toch voor-
zichtig te verzamelen. Normaal konden er 
wel 70 turven in een turfmand, maar nu 
slechts 4 of 5. 

Het maken van een turfbult duurde dan 
ook heel lang. Soms droegen we slechts 
twee natte turven naar de turfbult. Dit 
werk duurde soms weken. Na afloop werd 
de turfbult toegedekt met bladriet en 
bonkaarde. De turf werd ingekuild. Na 
de winter waren ze dan niet bevroren en 
soms nog van heel goede kwaliteit.

  Het riet van de turfbult   
 werd in het voorjaar weer  
 gebruikt in de slaapplaat- 
  sen van de trekkerskeet.  
 Niets, maar dan ook niets  
 werd weggegooid.
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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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Mo
Heeft u informatie over Mo

neem dan alstublieft contact op met:

Eva Blommers / Marcia Blommers
06 23446216 / 06 42150423

Diersoort: Kat Vermist sinds: 21 oktober 2020
Geslacht: kater Straat: Prikkewei
Kleur: CYPERS ROOD

(GESTREEPT) met WIT
Plaats: Nij Beets

Mo heeft witte pootjes, een rode rug en masker en zijn staart is ook rood.
Een kenmerkelijk iets is dat het lijkt alsof hij een witte halsband om heeft maar dat is zijn vacht
patroon.

Hij is erg bang voor onbekende mensen, als het kan graag niet zelf benaderen,

De kalender van het DamshÛs 

is nu verkrijgbaar bij de Dagwinkel.
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Dorpsagenda       Okt./Nov.

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

za. 14 nov Soos (vanaf 1e klas v.o.) in 't Skûlhoal, 20.00 uur

di. 24 nov  Lezing J.P. Visser ‘De overval op de Blokhuispoort’ in It Damshûs; 
  20.00 uur

za. 21 nov Soos (vanaf 1e klas v.o.) in 't Skûlhoal, 20.00 uur

wo. 25 nov Algemene ledenvergadering v.v. Blue Boys (afhankelijk van de Covid 
  regels, houd de website in de gaten); 20.00 uur

za. 28 nov Soos (vanaf 1e klas v.o.) in 't Skûlhoal, 20.00 uur

vanaf 1 dec Kerstbomen verkoop. LET OP: NIEUW ADRES! 
  Domela Nieuwenhuisweg 45, tel. 0512-461211
                                       
za. 5 dec Geen soos

za. 12 dec Teenoclub vanaf groep 7/8 in ‘t Skûlhoal 19.30 uur
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Gezien in Nij Beets

Kennis hoeft niet duur te zijn. De boeken liggen gewoon gratis af te halen langs de Prikkewei. Er komt 
namelijk heel wat tevoorschijn als je gaat verhuizen.  (foto: Bart Ledegang)

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.
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Domela Nieuwenhuisweg 45
9245 VB Nij Beets  
T: (0512) 46 12 11   

www.pedicurehendrika.nl
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Nijs Beetster Nijs

Femke Kok stoomt lekker door
Onze snelste dorpsgenote Femke Kok heeft 
voor het eerst in haar carrière de nationale 
titel op de 500 meter behaald. Na haar 
ritwinst in de eerste 500 meter in 37,88 
klokte ze ook op de tweede 500 meter (in 
opnieuw 37,88) de snelste tijd. Ze was de 
enige die in twee ritten onder de 38,00 
reed. Jutta Leerdam werd onttroond als ti-
telhouder en moest genoegen nemen met 
zilver. Het brons ging verrassend naar Mar-
rit Fledderus. “Supermooi, ik ben er echt 
superblij mee”, jubelde de 20-jarige Femke 
voor de camera’s van de NOS. “Ik was aan 
de start toch wel behoorlijk zenuwachtig. 
Vanwege de hoge verwachtingen, maar 
ook vanwege al het coronagedoe rondom 
onze ploeg. We hebben tien dagen in qua-
rantaine gezeten en dus geen ijs gehad. 
Toen we weer mochten trainen was daar 
niet direct het goede gevoel dat er daar-
voor wel was. Gelukkig ging het vandaag 
heel goed.”
Een dag na haar superritten op de 500 me-
ter pakte Femke ook nog verrassend een 
zilveren medaille op de 1.000 meter in een 
nieuw persoonlijk record: 1.15,16. Ditmaal 
stond Jutta Leerdam op de hoogste trede 
van het ereschavot. De twee zullen dit sei-
zoen nog wel vaker de degens kruisen.

 

Schenk de klanten van de Voedselbank 
online producten
Doordat supermarkten hun waar dat 
overdatum is met kortingen aan haar klan-
ten aanbieden, krijgen Voedselbanken te 
maken met minder aanwas van bruikbare 

goederen en producten voor haar klanten. 
Een domper voor de Voedselbanken én de 
klanten die juist in deze donkere dagen 
veel plezier kunnen beleven aan goede, lek-
kere producten. 
Een digitale giftshop lijkt de oplossing.  
Wethouder De Vries van Opsterland open-
de de digitale giftshop van de Voedselbank 
Opsterland. 
Ook flink wat inwoners van Nij Beets 
weten de Voedselbank in Gorredijk inmid-
dels goed te vinden. Henk Marinus van de 
bank: “Wij verwachten de komende tijd 
door de gevolgen van Corona, meer klan-
ten uit Nij Beets te krijgen en dan is naast 
alle materiele hulp ook een beter gevulde 
kas nodig.” 
De giftshop komt dan ook als geroepen. 

Hoe werkt het? 
Het is een winkel, waar je iets weggeeft. 
De naam is bedacht door een van de 
vrijwilligers van de Voedselbank en de 
digitale winkel is kosteloos gemaakt door 
aWebsheep te Utrecht. In de goedgevulde 
winkel kun je zonder mondkapje en win-
kelwagentje, rustig rond kijken, je aanko-
pen in het winkelmandje doen en gemak-
kelijk online betalen.
Er is echter één groot verschil met een ge-
wone webwinkel: alles wat je in het winkel-
mandje doet moet je wel betalen, maar je 
hoeft de volgende dag niet thuis te blijven, 
want er komt niemand aanbellen om de 
boodschappen te brengen. Het geld voor 
de producten die je bestelt, komt name-
lijk direct ten goede van de voedselbank. 
De webshop zegt dan ook: Uw aankoop is 
een gift, u ontvangt geen producten maar 
uiteraard wel een bedankje!
“Wel betalen, maar niets krijgen is op het 
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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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internet niet uniek natuurlijk. Dan heet 
het oplichting, maar voor ons is het een 
ludieke oplossing om een gift te doen aan 
de voedselbank” aldus Henk Marinus.

Wie iets extra’s voor de naaste wil doen, 
kan zeker eens een kijkje nemen in de gift-
shop. Het adres: https://giftshop.voedsel-
bankopsterland.nl/

Gluurpieten gesignaleerd
Nu Sinterklaas weer in het land is, versprei-
den de Pieten zich over het land om te 
kijken of de kindertjes wel lief zijn. En om 
te horen wat hun wensen zijn. Ook in Nij 
Beets zijn al veel Pieten gesignaleerd. Het 
zijn er maar liefst 43! Ze gluren stiekem 
door de ramen. Tot en met 5 december 
kunnen de kinderen dus weer door het 
dorp struinen op zoek naar de gluurpieten. 
Zie jij ze alle 43? 

Kerstboom ‘voor iedereen’ bij De Rank
In de tweede week van december zal een 
levensgrote kerstboom verrijzen voor De 
Rank aan de Prikkewei. Het wordt een 
boom voor iedereen wat inhoudt dat de 
versiering door de Beetsters zelf mag wor-
den verzorgd. Net als bij het televisiepro-
gramma ‘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 zet-
ten? Waar sta jij bij stil? Maar een mooie 
eigengemaakte versiering kan natuurlijk 
ook in de boom. Op 12 december staat de 
boom overeind dus vanaf dat moment kan 
de versiering beginnen. 

Opbrengsten Rabo Clubsupport.
De stemmen zijn geteld, het geld toebe-
deeld. De actie van de Rabo Clubsupport 
heeft voor de verenigingen en stichtingen 
in Nij Beets het volgende geld bedrag op-
geleverd:
Openluchtmuseum 
It Damshûs:   €  756,46
Stichting sportgebouw:  €  637,39
Zwembad de Blauwe kamp:  €  918,06
Nijs Beetster:    €  203,62
Blue Boys:    €1.028,63

Namens de deelnemers bedankt voor uw 
stem. Doet u volgend jaar weer mee?

Vrijwilligers De Zonnebloem niet vergeten
Helaas kunnen er nog steeds geen gezel-
lige activiteiten georganiseerd worden 
voor de gasten van de Zonnebloem. Maar 
ze worden zeker niet vergeten. Na een bos 
tulpen in het voorjaar, een mooie zonne-
bloem in de zomer werden de gasten en 
ook de vrijwilligers deze keer verwend met 
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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

KERSTBOMEN	VERKOOP		
NIJ	BEETS	

																																																									
	 	 	 	 					 *			start	1	December	

	 	 	 	 	 *			verschillende	soorten	kerstbomen	
		
																																																								*			van	klein	tot	groot	
		
																																																								*			openings7jden	:	ma	t/m	vrij	:	14.00-20.00	
																																																									 	 	 	zaterdag	:	10.00-17.00  

		
voor	meer	info	en	een	win	ac:e:	
volg	ons	op	www.facebook.com/kerstbomennijbeets	
 
	 
LET	OP	NIEUW	ADRES	:	Domela	Nieuwenhuisweg	45	/	0512-461211	
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een mooi pakket van De Zuivelhoeve met 
een kaartje met een zonnebloem groet.

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2020
Op de loten van de Afdeling Boornbegum 
e.o., welke verkocht zijn in de dorpen 
Boornbergum, Kortehemmen, Beetster-
zwaag, De Wilgen, Nij Beets, Smalle Ee en 
De Veenhoop is dit jaar helaas maar 1 prijs 
gevallen: 
Lotnummer met als laatste 3 eindcijfers 
845:  15 euro

Om onvolkomenheden uit te sluiten: 
bekijkt u ook de volledige trekkingslijst. 
Deze is te raadplegen op de site van de 
Zonnebloem (www.zonnebloem.nl/loterij)
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. 

Sloepen, pramen, speed-
boten.  
Sinterklaas heeft de  
afgelopen tientallen  
jaren in alle soorten 
vaartuigen zijn  
opwachting gemaakt. 
Hier loodst schipper Bart 
Krist de Goedheiligman 
in een wel héél klein 
bootje het dorp in.

Gezien in Nij Beets
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Jaarvergadering Plaatselijk Belang gaat 
niet door 
De strengere maatregelen rondom het co-
vid-19 virus hebben ons doen besluiten om 
de jaarvergadering van 16 november niet 
door te laten gaan. Maar gelukkig hebben 
we de Nijs Beetster nog. Daarom via deze 
weg een uitgebreid jaarverslag 2019/ begin 
2020 en een toelichting op enkele agenda-
punten.  

Staan wij als Plaatselijk Belang alleen? 
Nee, wij hebben in 2019 onder andere ver-
gaderd met de Plaatselijke Belangen van 
de Veenhoop en Tijnje. Wij bespreken geza-
menlijke belangen en wisselen informatie 
uit.

Elk jaar is er een ambtelijk overleg met de 
gemeente Opsterland. Hier worden acties 
uitgezet t.a.v. Groen en Wegen, het Pol-
derhoofdkanaal, woningbouw en andere 
zaken waar wij de steun van de gemeente 
nodig hebben. Naast het ambtelijk over-
leg is er jaarlijks een bestuurlijk overleg 
met de burgemeester, wethouders en de 
gemeentesecretaris. Hier wisselen wij 
plannen en ideeën uit. Het bestuur van PB 
Nij Beets bestond in 2019/ begin 2020 uit 
Astrid Koot (secretaris), Anne Esther Al-
stein, Jolanda Kuper, Rick van Houten, Jan 
de Jong (penningmeester) en Pieter Nauta 
(voorzitter).

Groen en wegen 
De Swynswei is vorig jaar aangepast. Hier-
voor is in juni 2019 een inspreekavond voor 
de bewoners georganiseerd. Deze avond 

werd druk bezocht. Op de Geawei zijn 
enkele stukken aangepakt. De gemeente 
heeft beloofd dat ze steeds blijven monito-
ren en waar nodig de pijnpunten aanpak-
ken. De gemeentelijke begraafplaats is in 
overleg met Plaatselijk Belang opgeknapt. 
Op het fietspad zijn de droogtescheu-
ren van 2018 hersteld en op de Blauwe 
Kampwei is een stuk naar het zwembad 
herstraat. Ter hoogte van Piers Hiem is de 
t-splitsing opgeknapt en het is een 60 km 
zone geworden. Met het kunstwerk, de 
robuuste palen en het rode plein is het een 
mooi geheel geworden.

De Doarpsstrjitte 
Door firma Koopmans en loonbedrijf La-
geveen is de Doarpsstrjitte aangepakt op 
initiatief van Plaatselijk Belang. Er is een 
pleintje voor de Dagwinkel gekomen met 
een aanlegsteiger. In overleg met de aan-
wonenden zijn acht rode esdoorns geplant. 
Dezelfde bomen zijn ook geplant langs de 
Blauwe Kampwei. Het is gefinancierd met 
subsidie uit It Iepen Mienskipsfûns. Het 
plaatsen van ondergrondse containers was 
ook een onderdeel van het Doarpsstrjit-
teplan. Het bleek technisch heel duur te 

                                  Van Plaatselijk Belang                                  Van Plaatselijk Belang
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worden, vandaar dat in samenspraak met 
de gemeente en Omrin gekozen is voor de 
nieuwe locatie bij de Bjirk. 

Wonen 
In 2019 zijn er twee plannen ingediend bij 
de gemeente, door Ruurd Koopmans en de 
Windgroep. Als Plaatselijk Belang zijn wij 
gekend in de plannen en hebben meerdere 
malen de gemeente nadrukkelijk gevraagd 
om in beweging te komen. 

Glasvezel 
In 2019 is begonnen met de aanleg van 
glasvezel in het buitengebied van Nij Beets 
en Opsterland. Kabel Noord is nu bezig met 
de aansluitingen naar de huizen. 

Zonnepanelen 
Op de jaarvergadering van 2019 was er na 
de pauze een presentatie door Groenleven 
over de plannen op de zandwinput.  
Op deze avond kwamen er kritische noten 
naar voren vanuit onze leden. Hierna is het 
een tijdje stil geweest.  
Duidelijk was wel dat de betrokken be-
stuursleden van Plaatselijk Belang en Kri-
gel niet tevreden waren over het participa-
tieproces.  
In augustus is Wim Wierda zich er namens 
de gemeente Opsterland mee gaan be-
moeien. Wij hebben het participatieproces 
opnieuw besproken. Als gevolg hiervan is 
Marike Hoekstra van Groenleven nog een 
keer langs de omwonenden geweest. Ook 
is er een felle discussie ontstaan over het 
door Groenleven toegezegde bedrag van 
€100.000,- voor het Gebiedsfonds. Een 
door ons ingehuurde expert heeft een 
rapport gemaakt en uiteindelijk zijn wij 
overeengekomen dat Groenleven een be-
drag van €300.000, - in een op te richten 
gebiedsfonds zal storten. Dit gebiedsfonds 
wordt door de gemeente, Groenleven, Kri-
gel en Plaatselijk Belang opgericht, met als 

speerpunten ‘Duurzaamheid, leefbaarheid 
en een plus rondom de plas’.

In januari 2020 is een tweede informatie-
avond georganiseerd.  
De zaal in It Trefpunt zat bomvol en er wer-
den veel terechte vragen gesteld.  
In februari is het onderwerp behandeld 
in de gemeenteraad om een Verklaring 
van Geen Bedenkingen te krijgen. Rick van 
Houten heeft hier namens Plaatselijk  
Belang Nij Beets ingesproken. 

Zorg 
Vanaf maart 2020 hebben we te maken 
met maatregelen rondom Corona.  
Zorgen over vereenzaming van ouderen 
en zorgbehoevenden worden met elkaar 
gedeeld. Er is door Marcia (dorpsgenoot), 
Pieter en Jolanda een netwerk van dorps-
genoten opgericht.  
Een lijst met namen van dorpsgenoten die 
zich als hulpverlener beschikbaar stellen 
in deze ‘Coronatijd’ is in het dorp rondge-
bracht. 

Jongerenorganisatie Code Hans is in ge-
sprek met ons over het inventariseren en 
eventueel (helpen) organiseren van activi-
teiten of anders voor jongeren binnen de 
maatregelen van Corona. 

It Trefpunt 
It Trefpunt draaide in 2019/ begin 2020 
naar tevredenheid, er zijn enkele grote 
evenementen geweest en er werden re-
gelmatig ruimtes gehuurd voor een verga-
dering. De avonden van It Skûlhoal in de 
weekenden worden goed bezocht door de 
jongeren uit Nij Beets. 

Sport 
Naar aanleiding van de nieuwjaarsborrel 
in januari 2019 zijn er enkele gezamenlijke 
acties ondernomen.  
Eén ervan is de aanvraag van een informa-
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tiebord voor alle activiteiten aan de  
Blauwe Kamp. Dit is met subsidie van 
de van Teyens fundatie en de Blauwe 
Kampstichting gelukt.

(foto: Bart Ledegang)

Wereldkampioen 
Femke Kok blijft doorgaan met winnen. In 
de winter van 2019/ 2020 heeft ze naast 
vijf wereldtitels bij de junioren ook de 
wereldtitel teamsprint bij de senioren 
gewonnen op het snelle ijs van Salt Lake 
City samen met Jutta Leerdam en Letitia 
de Jong. Helaas kon the Meet en Greet op 
haar oude basisschool in maart niet door-
gaan omdat wij in een lockdown terecht 
kwamen. Wij zijn ontzettend trots dat er 
zo’n groot en sympathiek schaatstalent in 
Nij Beets woon,

(foto: Bart Ledegang)

Polderhoofdkanaal 
Als afronding van het project Oer it Kanaal 
zijn elektriciteitspunten bij drie steigers 
aangelegd. Er zijn in 2019 ondanks de vele 
storingen in het begin van het seizoen 
meer vaargasten door het Polderhoofdka-
naal gegaan dan in 2018. Wel is er meerde-
re keren overleg geweest met de gemeente 
Opsterland over de storingen in de sluis 
en bij de brug. In oktober 2019 hebben wij 
samen met de gemeente besloten om in 
2020 te gaan voor een vaste brugwachter, 
gefinancierd door de gemeente. De vaar-
diepte bij de steigers en de begroeiing in 
het kanaal is een punt van zorg. 

Camperplaatsen 

(foto: Bart Ledegang)  
 
Aan de keukentafel bij Bert en Baukje 
Uninge hoorden wij dat zij van plan waren 
om een camperplek te beginnen. Het is 
mooi dat een ondernemer dit heeft op-
gepakt. Wij hopen dat dit een stimulans 
is voor andere ondernemers om Nij Beets 
nog aantrekkelijker te maken voor toeris-
ten. Er is contact met ‘Het andere Fries-
land’ en op hun website staat informatie 
over Nij Beets. 
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Diversen 
Er zijn op onze aanvraag door de gemeente 
Opsterland twee nieuwe bankjes geplaatst 
in het buitengebied. In goed overleg met 
de commissie crowdfunding Dagwinkel, 
Sjoerd Fennema en Ruurd Koopmans is er 
in januari 2020 een mooie oplossing ge-
vonden om het ingelegde geld vervroegd 
terug te betalen na vier jaar. Hierna is de 
commissie opgeheven. Dank aan Hielkje, 
Martien en Anita voor de tijd die zij hier-
aan hebben besteed.

Dorpsbudget aanvragen 
In 2019 zijn de volgende aanvragen geho-
noreerd: Bijdrage dorpsfeest €750, AED 
€1740, huldiging Femke Kok €400, skûtsje 
€130, oud en nieuw feest €510, de herstart 
van de 50+ €150. In totaal is €3680 besteed. 

Notulen jaarvergadering 2019 
Deze kunt u vinden op onze website www.
nijbeets.info 

Vooruitkijken 
T.a.v. Wonen liggen er nu drie plannen bij 
de gemeente Opsterland.  
Op het bestuurlijk overleg met B&W  
hoorden wij positieve ontwikkelingen.  
Wij hopen u hier binnenkort meer over te 
kunnen vertellen.

Samen met het bestuur van It Trefpunt en 
de gemeente Opsterland zijn wij bezig met 
plannen rondom een ‘dorps’plein bij  
It Trefpunt.  
Rondom het Polderhoofdkanaal blijven wij 
lobbyen om ruimere openingstijden te 
krijgen en willen wij samen met de  
gemeente optrekken om deze mooie vaar-
weg en het dorp Nij Beets beter te promo-
ten. 
 
Wij proberen te kijken met aanwonenden 
waar Bezuinigen in het maaibeleid om te 
kunnen zetten naar Biodiversiteit.  

Over deze en andere plannen en ook infor-
matie over het Gebiedsfonds blijven wij u 
op de hoogte houden in de NijsBeetster. 

Opstalrecht It Bjinstap 
Dit schuiven wij door naar de jaarvergade-
ring van 2021

Bestuursleden 
Astrid Koot is in mei 2020 afgetreden als 
secretaris. Astrid was een erg betrokken 
en actief bestuurslid met oog voor alle in-
woners van Nij Beets. Anne-Esther Alstein 
is nu secretaris en Jolanda Kuper notulist. 
Sjouke Zwaagstra draait intussen al drie 
maanden mee als nieuw bestuurslid.

Financiën  
De kascommissie, Wytse de Haan en Arjen 
Dijkstra, hebben de boeken en rekeningen 
van 2019 nagekeken en akkoord bevonden.

Update Corona 
Dinsdag 3 november zijn de maatregelen 
omtrent Covid-19 weer strenger gewor-
den. Voor jongeren en ook ouderen is het 
allemaal best saai en pittig. Toch roepen 
wij iedereen op om de maatregelen in 
acht te nemen, ook straks bij bijvoorbeeld 
kerst en zeker Oud en Nieuw. Denk graag 
samen creatief na om binnen de dan gel-
dende maatregelen, er mooie feestdagen 
van te maken. Een betrokken NijBeetster 
kwam met het leuke idee om de buurten 
en huizen extra feestelijk te verlichten in 
december! 

Denk goed om jezelf en kijk deze donkere 
maanden eens extra om je heen of er ie-
mand in jouw buurt, jong of oud, eenzaam 
is of behoefte heeft aan hulp. Een spon-
taan kaartje, telefoontje of bezoekje kan 
een moment van plezier en hoop bezorgen.
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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 - 28 32 91

NIJ BEETS
Doarpsstrjitte 10  |  Tel. 0512 - 28 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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Nieuws van Obs De Jasker.
De afgelopen weken werken de kleuters 
van de Jasker aan het thema “De herfst”. 
Dit is een breed thema waar we allerlei 
activiteiten aan verbinden. Zo wordt er 
gerekend met kastanjes en geknutseld met 
bladeren. Een herfstwandeling met de klas 
behoorde ook tot één van de activiteiten 
waarbij de leerlingen op zoek zijn gegaan 
naar diverse herfstbladeren, kastanjes, 
eikeltjes en paddenstoelen.

Iedere vrijdagmiddag volgen de leerlingen 
van de groepen 5 t/m 8 diverse ateliers. 
Schilderen, koken en wetenschappelijke 
proefjes doen, staan voor deze periode op 
het programma. 
Bij het onderdeel schilderen wordt er met 
behulp van een bepaalde schildertechniek 
een stillezen schilderij gemaakt. Bij het 
atelier wetenschappelijke proefjes doen, 
zijn de leerlingen bezig geweest met o.a. 
water, geluid, vuur, zwaartekracht en opti-
sche illusies. Bij dit laatste onderdeel heb-
ben de leerlingen proefjes gedaan waarbij 
ze zichzelf en de ander voor de gek hebben 
weten te houden. 

 

Bij koken hebben de kinderen een high tea, 
diverse gebakjes en een Italiaans pasta-
gerecht bereid. Het leukste was natuurlijk 
dat we alles met elkaar konden opeten.

Gezien in Nij Beets

De stoofperen vallen als rijpe appelen van 
de boom..

(foto: Bart Ledegang)
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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

Wonderlijke herfst…

Het lijkt net

dat je alles verliest.

Maar toch 

geef je ons

het mooiste geschenk

doordat jij,

naast je vrucht,

ook je zaad

verspreidt

die in het voorjaar

nieuw leven brengt:

Het begin…

@kke

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

Zakelijk:
Oplossingen in

Personeelsbeleid en Verandering

Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching

Omdat onze Goedheiligman dit jaar geen 
fysieke intocht maakt, troosten we ons met 
een greep uit de oude doos. Veel schippers 
vervoerden in de loop der jaren Sinterklaas 
over het kanaal. Hier schipper Aize Slange.

Gezien in Nij Beets
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Oliebollenactie Zwembad de Blauwe Kamp.

Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een oliebollenactie. Want ook in 2021 

hebben we jullie hulp weer hard nodig om het zwembad draaiende te houden en onderhoud

te plegen. Wij vragen jullie dan ook om de bestellijst ruimhartig in te vullen.

 We verzoeken u vriendelijk om de bestellijst in te vullen en met gepast geld te 

betalen. Het geld mag ook overgemaakt worden op rekeningnummer 

NL16 RABO 0306 4577 84 t.n.v. Stichting Zwembad de Blauwe Kamp onder 

vermelding van, naam, adres en bestellijst. De bestellijst wordt in de week van 14 t/

m 19 december bij u opgehaald. 

 Wanneer u niet thuis bent als de lijstjes worden opgehaald doen we een briefje bij u 

in de bus, waarop het adres staat waar u uw bestellijst zelf kunt inleveren. Uw 

bestelling wordt vers afgebakken op donderdag 31 december en op dezelfde dag 

tussen 10:00-14:00 uur bij u thuis bezorgd.

Bestelformulier.
Soorten/aantal oliebollen Prijs per stuk Prijs totaal

10 oliebollen zonder krenten. €7,00 €

10 oliebollen met krenten. €8,00 €

4 appelbeignets €7,00 €

Vrijwillige donatie aan het zwembad. € €

Totaalprijs bestelling €

Naam:

Adres:

Betaling contant: Betaling overgemaakt per bank:

Indien u een handje wil helpen met het ophalen van de bestellijsten of bezorgen van de 

oliebollen, dan kunt u zich aanmelden per e-mail via deblauwekamp@gmail.com of een 

belletje of appje naar 0615342731. 

Vele Handen maken licht werk. 

Alvast bedankt van het bestuur van Zwembad de Blauwe Kamp.
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Opgave voor 3 december 2020
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Wist u dat…

Er bij It Bjinstap zo nu en dan last is van 
kleine belachelijke vernielingen?  
Deze vandalen het verpesten voor jonge-
ren en ouderen die er regelmatig gezellig 
zitten? Wanneer de vernielingen doorgaan 
er ‘verboden toegang’ borden moeten ko-
men of cameratoezicht?  
Dit in een dorp als Nij Beets toch niet nodig 
is? Wij samen, jong en oud, toch trots  
kunnen zijn op dit mooie gebouw?

Wist u dat...

De traditionele kerstbroodmaaltijd voor 
ouderen en alleenstaanden dit jaar helaas 
niet doorgaat? Het vanwege corona lastig 
wordt om een gezellig samenzijn te orga-
niseren? De mensen echter niet vergeten 
zullen worden? 

Wist u dat...

Er heuse kaboutertjes in Nij Beets wonen? 
De driejarige Chris van der Leeuw dit zelf 
heeft ontdekt? 

Hij bij De Jasker een klein waslijntje ont-
dekte met héle kleine truitjes eraan? Dit 
wel truitjes van kaboutertjes moeten zijn? 
Chris na zorgvuldig speuren nog 14 andere 
kabouterwaslijntjes in het dorp heeft 
ontdekt? Deze er nog steeds staan, vooral 
rondom de Boppeslach ? Andere kinderen 
in het dorp ook maar eens op onderzoek 
uit moeten gaan?

Wist u dat...?
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Winnen
Het valt me op dat er de laatste tijd op de 
radio weer allerlei spelletjes zijn, waarbij er 
flink geld te winnen is. Het zal wel te maken 
hebben met onderlinge concurrentie, dat als 
de ene zender een lach laat raden, de andere 
zender kiest voor een snipper uit een hit. 
Voor al die spelletjes is er een app en als je 
geluk hebt wordt je gebeld en geef je ook 
nog eens het goede antwoord. De kans is 
dus niet zo groot, maar velen wagen de gok. 
Je zult maar het goede antwoord geven!
Dat idee is waarmee veel loterijen al 
jaren goede zaken doen. Voor het goede 
doel wordt op die manier het nodige geld 
opgehaald, maar de prijzenpot zit ook 
behoorlijk vol. Het juiste nummer op jouw 
lot of de juiste postcode en je bent binnen. 
Zo’n geldbedrag zal maar op jouw rekening 
bijgeschreven worden.
Wie wil er nou niet winnen?

Geven
Ik weet er in ieder geval eentje. Wel van al 
wat langer geleden, dus ik weet niet of er 
toen loterijen waren met zulke geldbedra-
gen. Dan zou het misschien toch anders 
hebben kunnen liggen, maar zegt Paulus 
ergens iets dat doet vermoeden dat hij niet 
zo uit was op winst. Als hij afscheid neemt 
van de mensen in de gemeente van Efeze 
(nu Turkije) haalt hij een uitspraak van Jezus 
aan, die luidt: ‘Geven maakt gelukkiger dan 
ontvangen.’ Een opvallende uitspraak, want 
dat gaat al snel in tegen wat we als mensen 
denken. Wie is er bijvoorbeeld blij met beri-
cht van de belastingdienst, dat er nog een 
nabetaling moet komen? Dan denk je niet 
gelijk en waarschijnlijk helemaal niet: ‘Wat 
word ik hier gelukkig van!’

Een omkering om nog 
eens goed over na te 
denken. De ander wordt 
hiermee het belangri-
jkste uitgangspunt van het leven. De liefde 
voorop zetten is de bedoeling en dat verand-
ert de kijk op het leven en op wat er nodig is 
voor jezelf en de ander.      

Krijgen of geven?
Een wijze les om over na  te denken, alleen 
bedacht ik opeens dat het in deze tijd juist 
niet opgaat. 
Dat geven beter is dan ontvangen telt niet 
als het om het coronavirus gaat. Liever wil je 
het niet krijgen, maar zeker ook niet geven. 
Dat is misschien ook wel de belangrijkste ge-
dachte als het gaat om coronamaatregelen, 
zoals bijvoorbeeld het dragen van de mond-
maskers. Dat laatste is niet bepaald een 
heel populaire maatregel, want het is soms 
lastig en zeker niet comfortabel. Helaas kan 
het zelfs de communicatie tussen mensen 
beperken. Bovendien, waarom zou je zo’n 
ding opdoen als je misschien helemaal niet 
bang bent om het te krijgen?
Wat je in ieder geval doet is de kans verk-
leinen dat je het coronavirus eventueel 
doorgeeft aan een ander. Dan kun je het 
mondkapje dragen uit liefde voor de ander 
en zo laten zien dat de ander jou lief is. 
Zulke zorg uit liefde voor de ander, daar is 
heel veel mee te winnen.

Ds. Jaap Vlasblom 

Het laatste woord

	

(nieuwe	foto	gemaakt	door	Jeroen	Taalman)
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Folkertslân 68 

9244 ED  Beetsterzwaag 

☎ 0512 38 24 15 

📧📧  info@notariskooi.nl 

🌍🌍  www.notariskooi.nl

Eindejaardrukte 
	Tradi%egetrouw	zijn	de	laatste	maanden	van	het	jaar	extra	drukke	maanden.	Zo	ook	op	het	
notariskantoor.	U	vraagt	zich	mogelijk	af	waar	deze	drukte	mee	te	maken	hee=.	De	oorzaken	zijn	heel	
divers	en	verschillen	soms	ook	per	jaar.	Een	paar	oorzaken	wil	ik	benoemen.	

Dit	jaar	zullen	er	nog	veel	huizen	van	eigenaar	veranderen	en	veel	hypotheken	worden	afgesloten	of	
gewijzigd.		Daar	komt	bij	dat	we	rekening	moeten	houden	met	de	voorgenomen	wijziging	van	de	
hoogte	van	de	overdrachtsbelas%ng.	Bij	de	aankoop	van	onroerend	goed	is	in	de	meeste	situa%es	
overdrachtsbelas%ng	verschuldigd	over	de	koopprijs,	waarbij	er	nu	nog	een	onderscheid	is	tussen	
woningen	(2%)	en	overig	onroerend	goed,	zoals	een	perceel	grond	en	bedrijfspanden	(6%).	De	
vrijstellingen	laat	ik	even	buiten	beschouwing.	

Het	nieuwe	wetsvoorstel	houdt	in	dat	beleggers	(iedereen	die	een	woning	koopt	en	daar	niet	zelf	gaat	
wonen)	vanaf	1	januari	a.s.	over	een	aankoop	8%	overdrachtsbelas%ng	moeten	gaan	betalen.	Een	
belegger,	waaronder	dus	ook	wordt	verstaan	de	ouders	die	voor	een	studerend	kind	een	appartement	
kopen,	is	er	dus	bij	gebaat	nog	dit	jaar	de	transac%e	te	laten	plaats	vinden.	

Koop	je	een	woning	voor	eigen	gebruik,	dan	betaal	je	na	1	januari	(als	het	wetsvoorstel	wordt	
aangenomen)	nog	steeds	2%,	tenzij	je	jonger	bent	dan	35	jaar.	Dan	kun	je	een	eenmalig	beroep	doen	
op	een	vrijstelling	en	betaal	je	geen	overdrachtsbelas%ng.	Jonge	starters	kunnen	de	levering	van	de	
woning	beter	nog	even	uitstellen.	Uiteraard	zal	de	verkoper	ook	bereid	moeten	zijn	om	de	datum	van	
levering	uit	te	stellen.	Mogelijk	zal	de	verkoper	een	compensa%e	vragen,	voor	dit	uitstel,	immers	de	
kosten	van	de	woning	lopen	voor	hem	langer	door.	
Ook	de	regels	bij	doorverkoop	van	onroerend	goed	binnen	6	maanden	zullen	zoals	verwacht	enigszins	
wijzigen.	

Een	andere	steeds	terugkerende	oorzaak	van	de	drukte,	is	dat	mensen	meer	%jd	binnenshuis	
doorbrengen	(zeker	nu	!)	en	meer	gaan	nadenken	over	regelingen	als	testamenten,	levenstestamenten	
en	schenkingen.	Regelma%g	terugkerende	vragen	zijn:	zijn	we	nog	bij	de	%jd	met	onze	akten,	kunnen	
we	dit	jaar	nog	een	schenking	op	papier	doen	etc.	

TensloSe	is	er	bij	ondernemers	ook	vaak	nog	reden	om	hun	zaken	nog	in	het	lopende	kalenderjaar	te	
regelen.		

Kortom	er	breekt	naar	alle	waarschijnlijkheid	om	verschillende	redenen	een	drukke	periode	aan.	

Wij	zeSen	als	team	de	schouders	eronder	om	iedereen	van	dienst	te	kunnen	zijn	!
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