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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 6 mei 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: We waren het er over eens: hier moet iets moois verrijzen.......

De Nijs Beetster online 

op www.nijbeets.info



De Nijs Beetster 16-8 3

Bouwimpuls

In 28 gemeenten door heel Nederland kun-
nen vanaf nu 44.666 nieuwe woningen 
worden gebouwd. Het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
heeft uit haar beurs € 266 miljoen getrok-
ken vanuit de zogenaamde woningbouw-
impuls. Demissionair minister en ex-ver-
kenner Kajsa Ollongren, u weet wel, van die 
nonchalant wapperende aantekeningen, 
heeft hiervoor hoogstpersoonlijk gezorgd.

Het klinkt wellicht wat apart want Neder-
land is toch al redelijk vol aan het raken, 
maar we hebben klaarblijkelijk een groot 
tekort aan woningen. Tot 2030 moeten er 
zelfs 900.000 woningen bijkomen.  
Opsterland mag tussen 2016 en 2023 in 
totaal 467 woningen laten bouwen. Er is 
zelfs een heuse shortlist samengesteld van 
projecten waarvoor alvast een extra bouw-
volume van circa 195 woningen is toege-
zegd. “Dat wil nog niet zeggen dat deze 
projecten ook allemaal doorgaan”, vertelt 
wethouder Anko Postma in de SA!. 

Deze bouwimpuls houdt voor Nij Beets 
in dat we er ‘ineens’ 23 nieuwe woningen 
bij krijgen. Alhoewel, ineens? In diverse 
kampen werd al jarenlang aan plannen 
gewerkt, of in ieder geval gedacht of  
gedroomd, maar nu komen de dromen 
ineens uit.  
Een privé-plan van Fokke van Houten komt 
aan het licht, net als een kant-en-klaar 
duurzaam bouwinitiatief van de Wind 
Groep. En op het terrein van het vertrokken 
grondverzetbedrijf Koopmans verrijzen 
straks de meeste woningen. Voor starters 
vooral. Zo zal er straks voor elk wat wils 
aan woningbouw ontstaan.  
In deze Nijs Beetster besteden we uitge-
breid aandacht aan de bouwplannen in 

 
 
 
 
ons dorp. En welke rol speelt Plaatselijk 
Belang bij al deze voornemens? Dat vertelt 
Rick van Houten ons. 

Niet alles is al in kannen en kruiken maar 
nieuwbouw in ons dorp is nu dichterbij 
dan ooit. Doordat de huurwoningen lang-
zaam door woningcorporaties verkocht 
werden, verdwenen jarenlang de jongvol-
wassenen uit Nij Beets. Ze zochten elders 
woonruimte maar keerden later terug, 
soms met partner, om gesteund met een 
vast inkomen een huis te kopen in het 
dorp waar ze zijn opgegroeid. Een mooie 
ontwikkeling. Nij Beets heeft dan toch een 
aantrekkingskracht die niet te weerstaan 
is. En het heeft hierdoor meteen ook een 
bovengemiddeld hoog percentage op-
pasopa’s en -oma’s. 

De doelgroep ‘jonge gezinnen’ heeft straks 
de keus uit een mooi palet aan nieuw- 
bouwwoningen. En ook de doorstroming 
komt hiermee op gang omdat aan de  
Geawei zes grote bouwkavels beschikbaar 
komen voor riante woningen uit het ho-
gere segment. Zo kan Nij Beets plots weer 
verder in de vaart der volkeren. Dat staat 
zo vast als een huis…

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  |    

Kanaalweisud 12 (12a), 9245 HD Nij Beets

’t Boerehiem
Vakantieappartementen

Zorgboerderij

www.boerehiemnijbeets.nl
boerehiem@outlook.com

 06 103 052 21

Lyts Boerehiem
Kinderopvang/buitenschoolse opvang/

peutergroep

www.lytsboerehiem.nl
info@lytsboerehiem.nl

06 830 093 60

tel: 0512 - 46 19 91 Nij Beets / Drachten
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Vrienden Fokke en Ubbo over hun droomhuizen:

‘Plan voor nieuwe woningen geeft energie’
door Bart Ledegang

De oude boerderij van Veltman ‘over de brug’ wijkt in de loop van dit jaar voor twee vrij-
staande woningen van Fokke en Ankie van Houten en Ubbo en Marianne Elzinga. Althans, 
dat hopen de twee vrienden. Ze hebben elkaar gevonden in een bouwplan mét natuuront-
wikkeling op de voormalige ijsbaan. “ De bouw in Nij Beets zit al 15 jaar op slot en in het 
jaar dat wij er nu mee bezig zijn, leven ook de andere bouwplannen op. Alles valt nu mooi 
op zijn plek,” aldus Fokke.

Waar een  
tweewekelijks 
autoritje naar 
SC Heerenveen 
wel niet toe kan 
leiden. Het is 
één van deze 
vaste retourtjes 
met vijf voet-
balvrienden 
waar Fokke en 
Ubbo de verou-
derde boerderij 
ter sprake bren-
gen. Fokke:  “De 
boerderij stond 
net te koop en 
we waren het er allemaal over eens: hier 
moest wel iets moois verrijzen want het is 
een centrale plek in het dorp. Op een ge-
geven moment bleek het verkocht en dat 
vonden we eigenlijk wel een beetje jam-
mer. Maar die koop bleek niet door te gaan 
en toen hebben we doorgepakt.” 

In april vorig jaar wordt het perceel defini-
tief gekocht. Het blijkt geen impulsaankoop 
van de van Houtens omdat Fokke in zijn 
vrije tijd al langer bouwschetsen maakt van 
het gebied. Dat de Wind Groep ondertus-
sen niet alleen het perceel van de ijsbaan 
plus het hiem in bezit had maar ook nog 
een kadastraal stukje had bijgekocht tot 
aan het water toe, maakt het tot een inte-
ressant stuk bouwkavel.  

Hofjes 
Zoals het vaak gaat met bouwplannen wijzi-
gen ook de ideeën van Fokke en Ubbo door 

voortschrijdend 
inzicht. “Het eer-
ste idee dat we 
met Wind be-
spraken was het 
idee van een hof-
je,” begint Fokke. 
“Met meerdere 
mensen van 55+ 
samen een 
wooncomplex 
bewonen én 
bewerken. En er 
bleken al wel een 
aantal Beetsters 
belangstelling 

te hebben voor 
dit soort woningen.” Ubbo: “En als zij hun 
woning dan weer verlaten zou dat ook 
weer goed zijn voor de doorstroming in het 
dorp.”

Het hofjesplan behelst uiteindelijk zes 
woningen. Een blok van vier en een blokje 
van twee woningen met een gezamenlijke 
gemeenschapsruimte in het midden. Een 
riante raampartij aan de kanaalkant moest 
voor veel heerlijke verpoosuurtjes bij de 
bewoners zorgen. 

Presentatie 
Dorpsgenoot Heine Lageveen wordt na-
mens Interra betrokken bij de plannen om 
ze goed bij de gemeente te kunnen pre-
senteren. In juni wordt het plan ingediend. 
Ook een door Ubbo geschreven visieplan 
wordt erbij gevoegd. “Je moet toch een 
vereniging van eigenaren hebben,” licht 
de schrijver toe. “Wat is het exacte doel 

 Fokke en Ubbo: “Woningbouwplannen op het goede moment.”  
(foto Bart Ledegang)
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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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van de woningen? Wie zal zich er wel thuis 
voelen en wie niet? Alle voorwaarden voor 
het wonen waren zo uitgeschreven, zoals 
de toezegging dat je elkaar helpt wanneer 
dat nodig is. Alles bedoeld om te zorgen dat 
je mensen in de woningen zou krijgen die 
de gezamenlijke visie delen. Omzien naar 
elkaar moest de kern zijn.” 

Twee 
De presentatie bij twee wethouders en een 
ambtenaar gaat voorspoedig maar na lang 
nadenken koppelt de gemeente terug dat 
het hofjesplan niet mogelijk is. Weer gaan 
beide families terug naar de tekentafel. 
Drie woningen in een U-vorm krijgt van 
beide gezinnen niet de volle 100 punten. 
“Op de schets zou de middelste woning de 
minste zon in huis krijgen. En zelf waren 
we ook niet helemaal enthousiast. Na wat 
berekeningen kwamen we tot de conclusie 
dat het twee woningen moesten worden.” 
Dit voorstel gaat nu naar de gemeente voor 
officieel akkoord. De twee vertrouwen erop 
dat dit niet te veel problemen zal opleve-
ren. 

Saksisch. 
En hoe nu verder? Ubbo: “Zoals het nu 
staat komt onze woning meer met de lange 
kant aan de Geawei en die van Fokke en 
Ankie zal meer aan de kanaalkant komen. 
De architect werkt onze woonwensen nu 
verder uit en beide huizen worden qua  
uiterlijk redelijk op elkaar afgestemd.”  
Fokke knikt. “Ons thema was ooit ‘hout en 
glas,’ met de bekende schuurwoningen als 
voorbeeld. Daar zijn we nu van afgestapt. 
We richten ons nu in de richting van zoge-
naamde Saksische woningen zoals je ze in 
Twente en de Achterhoek ziet. Daar zie je 
dan de boerderij van Veltman ook weer 
een beetje in terug. We hopen dat we in 
de tweede helft van dit jaar écht kunnen 
gaan bouwen.” De twee woningen zullen 
slechts een klein deel van de 1,5 hectare 
grond beslaan. Gelukkig heeft Fokke hier 
over nagedacht. “Ik had het idee om op de 
oude ijsbaan een paar woonarkjes neer te 
zetten.  Of tiny houses. Of chalets. Speciaal 
voor starters want die grond moet in ieder 

geval wel deels voor het dorp bedoeld zijn. 
Niet voor een boer om er twee keer per 
jaar gras af te halen. Ik zie dan liever mooie 
bloemenvelden en wandelpaden waar je 
mooie rondjes kan lopen en in de oksel van 
het kanaal even bij een picknicktafel kunt 
gaan zitten.” Het zijn plannen voor later. 
Eerst moeten de woningen er staan. Al met 
al lopen er nu drie woningprojecten tege-
lijk. Fokke: “Wind heeft flink geïnvesteerd 
in het hele gebied. Ik hoop dat hij zijn wo-
ningbouwproject ook voor een groot deel 
kan realiseren.” 

Energie 
Vraag blijft natuurlijk wat de twee zestigers 
drijft om een dergelijk ingrijpend bouw-
project nog op te pakken. Voor beide is 
het prepensioen immers al lang en breed 
begonnen. Ubbo: “Dit geeft energie! We 
zouden lekker veel met de camper weg 
maar door corona komt het er voorlopig 
niet van. Dus is het prachtig om hierin te 
stappen.” Fokke ziet dat ook zo. “Het komt 
precies op het goede moment. Per januari 
jl. heeft onze zoon het bedrijf overgenomen 
en werk ik nog maar 1 dag per week. Ik 
mag graag bouwen en zie dit als een mooie 
uitdaging. Als het ons gegeven wordt en 
we mogen hier nog twintig jaar zijn, dan is 
“buiten” wonen midden in het dorp met 
oog op ouderdom natuurlijk fantastisch.” 

Het stuk land waar de zes kavels straks bouwrijp  
worden gemaakt...   (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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Het grote perceel, 
dat voorheen van 
Sipke Veltman 
was, meet liefst 
vijf hectare. Eén 
daarvan is ge-
kocht door dorps-
genoot Fokke 
van Houten die 
hier twee ruime 
woningen wil 
bouwen maar 
ook droomt over 
een stukje natuur-
ontwikkeling op het oude ijsbaanstukje. 
“Zelf houden wij dan zo’n vier hectare over 
waarmee we iets willen doen om de wen-
sen van Nij Beets te kunnen bedienen,” 
licht Harmen in zijn kamer op kantoor 
Drachten toe.  “Wonen en duurzame ont-
wikkeling gaan bij ons altijd hand-in-hand, 
gaat hij verder. “Dus als we gaan bouwen 
in Nij Beets denken we meteen ook aan de 
ontwikkeling van de natuur en duurzaam-
heidskansen.” 

Woningen 
De zes bouwkavels komen beschikbaar in 
het vrije segment. Harmen: “Het worden 
diepe kavels van 1000-1100 vierkante me-
ter. Met een bouwvlak erop waar je naar 
eigen inzicht een vrijstaande woning kunt 

bouwen. Alles 
wel binnen een 
beeldkwaliteits-
plan natuurlijk. 
Het moet geen 
bonte kliek 
worden maar 
wel enigszins 
voldoen aan be-
paalde vormen, 
kleuren en mate-
rialen zodat het 

een mooi, rustig 
geheel vormt. Iets 

wat we inhoudelijk nog moeten doorspre-
ken met de gemeente.” Naast de woningen 
van Fokke van Houten komen de zes kavels 
in de vrije sector.  “Omdat we  verwach-
ten dat op het terrein van Koopmans een 
ander type woningen komen zoals rijtjes-
woningen en twee-onder-één-kappers, 
vormen de zes villa’s een compleet palet 
waarmee we de doorstroming in het dorp 
heel mooi kunnen realiseren,” aldus Har-
men. Met het woningplan komt de Wind 
Groep tegemoet aan de vele signalen van 
groeiende woonbehoefte die de laatste 
jaren uit het dorp kwamen. Daarnaast 
waren er de duurzaamheidsambities van 
dorpscoöperatie Krigel. Deze twee wen-
sen komen nu mooi samen. Harmen: “We 
hebben goede gesprekken gevoerd met 

Harmen Wind (algemeen directeur Wind Groep):

‘Wat je nu ontwikkelt moet over 30 jaar ook nog van waarde zijn’
Door Bart Ledegang

 
Ruim twaalf jaar nadat de Wind Groep eigenaar werd van het agrarische perceel van 
vijf hectare in de driehoek Geawei/Doarpsstrjitte/Kanaelwei Noard, gaat er nu toch écht 
gebouwd worden. Zes riante kavels zijn straks te koop voor inwoners van Nij Beets. Maar 
dat niet alleen, ontwikkelaar Harmen Wind wil er meer van maken. “We willen naast zes 
woningen ook een kleinschalig zonneveld en een stukje natuur ontwikkelen. Maar… alleen 
als het dorp het wil.”

Harmen Wind: “Als we gaan bouwen in Nij Beets denken we  
meteen ook aan de ontwikkeling van de natuur en duur-
zaamheidskansen.” (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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Plaatselijk Belang en onze schetsen met 
onze visie gedeeld. Beperkte woningbouw 
aan de Geawei met daarachter 2 hectare 
zonneveld plus natuurontwikkeling. Plaat-
selijk Belang was enthousiast en daarop 
hebben we het plan voor de zes kavels bij 
de gemeente neergelegd. Daar gaan we nu 
voorrang aan geven. En er werd ook een in-
tentieovereenkomst met Krigel gesloten.” 
De ontwikkeling van het zonnepark ligt nu 
opnieuw open voor overleg met het dorp. 

Zonneveld 
Dan is er het zonneveld. Kleinschalig, met 
een capaciteit van 2 Megawatt en een 
oppervlakte van twee hectare inclusief 
een stuk voor natuurontwikkeling. De 
zonnepanelen komen uit het zicht van de 
woningen. “Het idee hiervoor kwam vanuit 
het dorp,” begint Harmen. “Daar hebben 
we in meegedacht. Het nieuwe gebieds-
fonds biedt de mogelijkheid om ook geld te 
investeren in een kleinschalig zonneveld. 
Het dorp kan dan voor de helft eigenaar 
worden van het veld. Zo zou je een deel van 
het fonds nuttig kunnen besteden. Twee 
Megawatt is bovendien goed passend bij 
de schaal van het dorp. En in het wandelge-
bied dat eraan grenst kunnen wandelaars 
straks prachtig rond lopen. Maar goed, 
eerst moet er nog een nieuw bestem-
mingsplan worden gemaakt voor de zes 
kavels en in die periode hebben we alle tijd 
om in overleg met het dorp invulling te 
geven aan het achterland.

Boom 
Na enkele moeilijke jaren, de crisis trof een 
paar jaar geleden de gehele bouw fors, 
gaat het met de Wind Groep nu weer cres-
cendo. In alle vier business units is dat te 
merken. Het eigen architectenbureau telt 
inmiddels 4 ontwerpers, tekenaars, een co-
ordinator en BIM-ers. De laatste verzorgen 
3D-informatiemodellen waarin alle data 

die nodig is voor het ontwerpen,  
bouwen en beheren van bouwwerken 
wordt vastgelegd. Het team ontwerpt 
zowel woningen als scholen en  sportcom-
plexen. Dan is er Wind Design & Build 
waar broer Roelof de scepter zwaait. “Hier 
ontwerpen en realiseren we gebouwen 
voor sport en onderwijs. De omzet is twee 
jaar achter elkaar fors gestegen,” vertelt 
Harmen trots. “We kunnen ons meten met 
de Top van Nederland.”  
Onlangs is door de gebroeders Wind het 
bedrijf Wind Solar BV opgericht. Hierin is 
het zonnepark Blitsaerd Solar opgenomen. 
Een zonneveld van 5MW nabij de woonwijk 
Blitsaerd in Leeuwarden in combinatie met 
1HA natuurontwikkeling. Harmen: “We 
produceren zonnestroom voor ca. 1.600 
huishoudens. Dit project is in eigen beheer 
bedacht, ontwikkeld, gerealiseerd en geëx-
ploiteerd.”  

Gebiedsontwikkeling is de andere  tak. Hier 
wordt de hele transformatie geleid van 
agrarisch naar wonen. Eerder viel ‘Project 
Nij Beets’ onder Vastgoed de Friesche Wou-
den BV, een samenwerkingsverband met 
Van der Wiel. Inmiddels hebben de broers 
die tak overgenomen en ondergebracht in 
het nieuwe bedrijf De Kompanjon BV. Een 
bedrijf dat is opgericht samen met Bennie 
van den Berg en Willem Dijkstra, de eige-
naren van De Waard BV. Daarmee kunnen 
we slagvaardig nieuwe energie steken in 
onder andere Nij Beets. 

Wind mee 
De villawijk in Leeuwarden-noord is mis-
schien wel het beste bewijs dat het Dracht-
ster bedrijf de wind mee heeft. “We ont-
wikkelen het gebied voor 450 woningen 
en we zijn nu met de laatste 100 kavels 
bezig.  “Hier hebben we dus een zonnepark 
van 5 Megawatt gebouwd en ontwikkelen 
we samen met natuurorganisaties een 
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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

Binnenkort weer verkrijgbaar  
verse asperges

Voor het nieuwe drie gangen keuze menu:
zie onze website..

Makkelijk te bestellen via https://afhaal.piershiem.nl
 

Lit it jo smeitsje!

 

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

Buurtbemiddeling 
Opsterland

Zijn er ergernissen of irritaties 
tussen u en uw buren?

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

e buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl

www.scala-welzijn.nl   stichtingscala 

• Gratis • Stap voor stap • Vertrouwelijk

sc
a

la
sc

al
a

sc
al

a
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stukje natuur.” In Lemmer ontwikkelt De 
Kompanjon 25 hectare bouwgrond voor 
circa 200 woningen aan open vaarwater 
met óók een zonnepark van 2 Megawatt. 
Harmen: “We voelen ons dus het beste bij 
kleinschalige zonnevelden en een mooi 
stuk natuurontwikkeling. Daarom past Nij 
Beets ook zo goed bij ons. Je hebt woon-
behoefte, wandelroute, biodiversiteit én 
duurzame energie bij elkaar. Zo voeg je 
echt wat toe aan het dorp!” 

Waardecreatie 
De vraag is nu: Hoe verder? 
“We gaan eerst gesprekken 
voeren met het dorp en de ge-
meente,” legt Harmen uit. “De 
agrarische bestemming die op 
het land rust zal eerst aange-
past moeten worden. Daarna 
moeten we de grond ophogen. 
We willen alles in ieder geval 
heel zorgvuldig en in overleg 
doen met Plaatselijk Belang 
en de direct aanwonenden. 
ik denk dat we een jaar nodig 
hebben en dat we dan in ver-
koop kunnen.” Dat is een mooie opsteker 
voor het dorp. De ontwikkeling van de rest 
van het gebied zal in overleg met het dorp 
worden opgepakt. Dit is een goede tijd om 

plannen te maken en waarde te creëren. 
Waarde creëren zit in ons DNA en het plan 
wat er nu ligt past ons als een jas. Dat 
moet niet alleen over geld gaan. Wat je nu 
ontwikkelt moet over 30 jaar ook nog van 
waarde zijn. En dat is bij dit plan 100% het 
geval.” 

Meer weten over het project?  
Neem dan rechtstreeks contact op met 
Harmen Wind: harmen.wind@windgroep.
nl of mobiel: 06-10891662.
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6 kavels van ca. 
1025 m² 
kavelbreedte 
gemiddeld 18,6 mindien nodig nieuwe 

duiker onder weg door 

sloot aan voorzijde 
terugbrengen tot afvoergreppel

bestaand maaiveld onder 
kavels ca 0,40 cm ophogen

1,10-NAP

De situatieschets voor het plan zoals de Wind Groep 
het voor zich ziet. (foto Wind Groep)

Beste mensen,  
 
Na het overlijden van Auke Veenstra mijn lieve man, heit en pake, hebben wij veel  
reacties van medeleven gekregen vanuit Nij Beets. En wat doet ons dit ontzettend  
goed.  Een groot deel van ons huwelijk en het opgroeien van onze kinderen vond  
plaats in Nij Beets. 

Fijn om na al die jaren nu ik daar niet meer woon dit medeleven te mogen ontvangen.

Bedankt daarvoor.   
Ina Veenstra  
Kinderen en kleinkinderen.
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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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Rick van Houten van Plaatselijk Belang:  

“Wil je graag een kavel? Zorg dan dat je zonder voorbehoud van 
financiering kunt kopen.”
 
Door Bart Ledegang
 
Nu de bouwbal aan het rollen is gebracht, slaakt ook Plaatselijk Belang een zucht van 
opluchting. “Er is al wel 25 jaar lang sprake van nieuwbouw in Nij Beets, met name op het 
terrein van Koopmans aan de Kanaelwei, ” aldus Rick van Houten van Plaatselijk Belang. 
“Er is gewoon al jaren een grote vraag naar extra woningen.”  

“Het moment is 
goed,” onder-
streept Rick nog 
eens. “Als PB 
zijn we con-
stant blijven 
lobbyen bij de 
gemeente voor 
nieuwe wonin-
gen. Maar het 
antwoord was 
lange tijd: ‘Wij 
richten ons op 
de vier grote 
kernen.’ Zo 
staat het ook 
omschreven in 
de Woonvisie 
gemeente Op-
sterland uit 2017. Daar staat te lezen: ‘Het 
concentreren van de woningtoevoegingen 
door nieuwbouw op uitbreidingslocaties 
in de grotere dorpen Gorredijk, Ureterp, 
Beetsterzwaag en Bakkeveen.’ Geen Nij 
Beets dus.  
Wethouder Anko Postma, die over wonen 
gaat, probeert echter ook aan de kleinere 
kernen te denken als hij zegt: “Geen enkel 
dorp zit op slot.” Rick: “De gemeente vroeg 
ons om de enorme vraag naar woningen 
in Nij Beets aan te tonen. Oproepen in de 
Nijs Beetster leverden voldoende respons 

op. Toen drong 
het door bij de 
gemeente en 
zijn er nieuwe 
contingenten 
bij de provincie 
losgepeuterd.  
Voor Nij Beets 
in totaal 23 
woningen.”  

Koopmans-
terrein
En dus kijken 
vele ogen 
weer naar het 
Koopmanster-

rein. Zou daar 
misschien…? 

Rick: “Ruurd Koopmans verhuurde de 
grond op het terrein aan zijn opvolger toen 
hij uit het bedrijf stapte. Nu die weg is en 
het terrein ‘leeg staat’, werden ook bij hem 
de plannen concreter. Meteen heeft Ruurd 
ingezet op 17 woningen. De gemeente deed 
een tegenbod van tien tot twaalf wonin-
gen. Dat bleek voor Ruurd weer wat lastig. 
Maar nu zijn ze eruit en staan alle seinen 
op groen!” Het plan zoals het er nu ligt 
behelst vijf rijtjeswoningen voor starters, 
vier twee-onder-één-kapwoningen en 
acht vrijstaande woningen. Maar… niets 

Rick van Houten: “ Beetsters eerste optie tot koop.”  
(foto Bart Ledegang)
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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.

  
afscheid  
nemen,  

iemand nog  
één keer   

in woorden  
zichtbaar  
maken... 

Tine	de	Kleine  
toespraakverzorging	en	begeleiding	bij	afscheid	

Een persoonlijk afscheid, 
een blijvende herinnering. 

Domela	Nieuwenhuisweg	43,	Nij	Beets 
0512-461520		I		06-43960554 

  
afscheid  
nemen,  

iemand nog  
één keer   

in woorden  
zichtbaar  
maken... 

Tine	de	Kleine  
toespraakverzorging	en	begeleiding	bij	afscheid	

Een persoonlijk afscheid, 
een blijvende herinnering. 

Domela	Nieuwenhuisweg	43,	Nij	Beets 
0512-461520		I		06-43960554 

     www.tinedekleine.nl

 Leaver yn it Frysk? Dat kin Krektlikegoed !
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is nog in beton gegoten, waarschuwt Rick. 
“Aandachtspunt is de ontsluiting naar de 
nieuwe wijk. Hier zullen binnenkort ge-
sprekken over plaatsvinden tussen Ruurd, 
PB, gemeente en de omwonenden.” 
Dit jaar verwacht Rick al enige actie op het 
bouwterrein. Voor wie belangstelling heeft 
voor een kavel heeft hij nog een goede 
tip: “We vinden het belangrijk dat Beet-
sters de eerste opties tot koop krijgen. Of 
mensen die een link met Nij Beets hebben.” 
Kortom: er zijn bijna geen starterswonin-
gen in het dorp en vooral daarom biedt het 
Koopmansterrein hier mooie kansen. 

Centrum
Een leuk dorp, maar het mist een kern. Het 
wordt vaak over Nij Beets gezegd. Als het 
aan Plaatselijk Belang ligt, behoort die op-
merking straks tot het verleden. Allereerst 
is daar het plan van Fokke en Ankie van 
Houten en Ubbo en Marianne Elzinga om 
op het terrein van de oude boerderij van 
Veltman aan de Geawei, bij de brug, twee 
karakteristieke Saksische woningen te 
bouwen. “Het is het centrum van het dorp. 
Dan wil je iemand hebben die er iets moois 
van maakt. Iemand die de kavel opnieuw 
ontwikkelt.” Plaatselijk Belang ziet het 
liefst dat het stuk ‘over het kanaal’ samen 
met het plein rond het oude Rabobankge-

bouw en het Trefpunt verder wordt aange-
pakt. “Het Trefpunt is nu afgebakend met 
een pleintje en een haag. Ons ideaal is om 
er een open plein van te maken waar men-
sen samenkomen. Met bankjes en groen. 
Een speciale werkgroep gaat dit nu oppak-
ken. Ik hoop dat we dit jaar nog een plan 
kunnen presenteren aan omwonenden en 
de financiering snel rond kunnen krijgen.”   

Voorbehoud
Het project met zes grote bouwkavels 
aan de Geawei dat de Wind-groep binnen 
een jaar ter koop wil aanbieden, juicht 
Plaatselijk Belang ook toe. De verwachte 
gegadigden voor deze percelen zullen tot 
een andere doelgroep behoren dan die 
zich melden voor het Koopmansterrein. En 
dat stimuleert de doorstroming. De eerste 
belangstellenden hebben zich al bij de 
Wind Groep gemeld. “Nij Beets krijgt bij 
deze kavels voorrang,” aldus Rick. Die nog 
maar eens zijn waardevolle tip herhaalt: 
“Probeer bij interesse ook zo snel mogelijk 
aan te tonen dat kopen zónder voorbehoud 
van financiering mogelijk is. Dit heeft bij 
de Wind Groep voorrang.” 

Vragen aan Plaatselijk Belang? 
Mail naar: PBnijbeets@gmail.com 

   Het Koopmansterrein biedt 
   straks ruimte voor meer- 
   dere soorten woningen. 
  (foto Bart Ledegang) 
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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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Beetsters in coronatijd 

We ‘dealen’ inmiddels al een jaar met corona. Zo goed en zo kwaad als dat gaat. Vorige 
maand liet Tine de Kleine zien hoe zij in haar privéleven en in haar werk met corona wordt 
geconfronteerd. Deze keer komen Peter en Gonneke Stadt aan het woord. Ook hun leven 
stond ruim een jaar geleden compleet op z’n kop. Kortom: corona in de (huisartsen)praktijk.

Afgelopen jaar is voor iedereen natuurlijk 
lastig geweest. Terugkijkend is er heel wat 
gebeurd en is er veel over ons heen geko-
men. Het jaar is echter omgevlogen, maar 
hoe hebben we alle veranderingen toege-
past. 

De 1e golf
Het begon voor ons, net als voor iedereen, 
met de eerste berichten via de media. 
Iedereen herinnert zich de berichten van 
China. Daarna Italië en de 1e coronapa-
tiënt in Noord Brabant en de studenten 
uit Groningen die met z’n allen in de bus 
terugkwamen van wintersport. Het gevoel 
dat het geen gewoon griepje was, was 
voor ons wel duidelijk. De adviezen van 
desinfecteren, handen wassen en 1,5 meter 
afstand en hoe deze te implementeren; we 
hadden geen idee. Onze assistente had het 
formidabele idee om al veel desinfectans 
in te slaan. Dat was subliem want de 1e 
voorraden bij de groothandel waren al snel 
op. Dat we grote problemen kregen met 
beschermende kleding hadden we echter 
niet voorzien. Mondkapjes (FFP2) waren 
niet te krijgen. We konden er een aantal 
via een bouwmarkt krijgen, maar tegen 
zeer hoge prijzen. Een aantal patiënten 
hadden ons hun eigen voorraadje chirur-
gische maskers gegeven. Daar waren we 
blij mee. Beschermende brillen waren een 
probleem. Handschoenen kwamen mond-
jesmaat binnen. Beschermende kleding 
was al helemaal niet te krijgen en dus heb-
ben we plastic regenjassen besteld, dan 

hadden we tenminste iets. En dan hoor je 
in de media dat de huisartsen goed waren 
voorzien. Nou, dus niet.   

Coronakamer
Dit was alleen nog maar het probleem 
van de beschermende maatregelen. Hoe 
moesten we handelen om verspreiding in 
de praktijk te voorkomen en onszelf te be-
schermen. Gelukkig hadden we de moge-
lijkheid om één kamer tot coronakamer te 
maken. Plastic over de vloerbedekking voor 
het schoonmaken en kijken hoe het zou 
gaan. Spreekuren hebben we aangepast 
van 10 naar 20 minuten en werden beperkt 
tot de urgentere hulpvragen. Er werd meer 
telefonisch afgehandeld zodat er minder 
mensen in de wachtkamer zaten. Ook 
Jitske en Ron hadden minder spreekuren 
en hadden veel telefonisch overleg. Het 
laboratorium kwam niet meer bloed prik-
ken. Mensen moesten voor het bloedprik-
ken nu naar Drachten, alles op afspraak. 

De coronakamer
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Horecabord
Het werd rustig in de praktijk, weinig 
telefoontjes. Mensen dachten dat we dicht 
waren of durfden niet te komen. We kon-
den zo wel rustig wennen aan de nieuwe 
situatie. Dagelijks kregen we informatie 
en dagelijks veranderde er wel wat. Wat 
hebben wij veel informatie uitgedraaid, die 
de volgende dag alweer verouderd was. Als 
wij het al lastig vonden, dan was het voor 
alle patiënten al helemaal onduidelijk. We 
hebben toen maar een horeca-bord aan-
geschaft om buiten al aan te geven wie er 
niet naar binnen mochten komen.  

Het horecabord bewees eerst nog goede dienst...

Dit werkte voor ons goed. Mensen belden 
buiten of ze naar binnen mochten komen. 
Wij konden ze van adviezen voorzien en zo 
toch veel regelen. Ondanks alle veranderin-
gen zijn we de 1e golf relatief goed doorge-
komen. In Friesland deden we het sowieso 
goed. Adviezen werden goed nagevolgd. 
We waren met z’n allen alert en voorzich-
tig. En dat zag je in de aantallen besmet-
tingen.

Vaccinatie
De griepvaccinaties inplannen was ook wel 
anders dan we gewend waren, door de 1,5 
meter beperkte dat ons in het aantal men-
sen dat we in de praktijk konden hebben. 
Gelukkig hebben we meerdere uitgangen 
waardoor we een betere doorstroming 
kregen. Maar voordat je alles goed onder 
controle hebt, gaat er heel wat denkwerk 
aan vooraf. In plaats van een inloop vanaf 
13.00 uur, moest nu alles op tijd worden 
ingepland. Er bleken toen ook nog te 
weinig vaccinaties in Nederland besteld te 
zijn, maar wij hadden gelukkig in april al 
genoeg besteld en ontvingen in oktober de 
juiste hoeveelheid. 
 
De 2e golf
Toen kwam de 2e golf.  Hierop waren we 
al beter voorbereid. De 1e coronakamer 
werd opgeheven en verplaatst naar onze 
kantine. De kantine hebben we nu boven. 
We hebben daar meer ruimte en kunnen 
de 1,5 meter beter handhaven. Inmiddels 
er ook een  nrichtingsverkeer ingesteld. 
De mondkapjes hadden we al ingesteld 
voordat het verplicht werd. Dat voelde al 
snel vertrouwd.  

De knusse kantine biedt voldoende ruimte om  
coronaproof te ontspannen
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De voorraden gaan nu beter (behalve de 
handschoenen, dat blijft lastig). 
Maar wat blijkt. Ook wij wennen aan de 
situatie en hebben de spreekuren nu naar 
15 minuten teruggebracht. Ook Jitske en 
Ron hebben weer volledige spreekuren. Het 
laboratorium komt helemaal niet meer, 
maar onze assistenten nemen nu zelf bloed 
af. Dit betekent dat het in de wachtkamer 
en in de praktijk weer een stuk drukker is.

Laconiek
We merken aan alles dat de lockdown voor 
ons geen lockdown meer is.  
Het is weer volle bak. We moeten nu echter 
extra alert zijn. We blijven adviseren, maar 
hebben het idee dat mensen er minder be-
langstelling voor hebben. We merken dat 
mensen laconieker worden. In quarantaine 
gaan is voor veel mensen ingewikkeld en 
ze houden zich er niet aan. 
Ook in de praktijk zijn al mensen binnen 
geweest die zich hebben laten testen en 
corona blijken te hebben. Het bord buiten 
wordt niet meer gelezen of mensen heb-
ben er lak aan. 

Wij vinden dit zeer lastig om mee om 
te gaan. Als wij ziek worden, dan kan de 
praktijk dicht. Daar zitten wij én u niet op 
te wachten. We merken dat er weer meer 
mensen corona krijgen, de aantallen gaan 
weer omhoog.  
Nu worden we geacht de vaccinaties te 
gaan regelen, maar hebben geen idee hoe 
en wat. Dit is zo anders dan de griep- en 
pneumonievaccinaties. Wat hiervoor ge-
regeld moet worden…, daarmee gaan we 
u niet vermoeien. Ook voor de vaccinaties 
veranderen de regels wekelijks. Inmiddels 
weten we dat we vaccins mogen bestellen 
en daarna kunnen de uitnodigingen de 
deur uit. Waarschijnlijk is dit al gebeurd bij 
het uitbrengen van deze Nijs Beetster. 
Voor iedereen blijft gelden: houd u aan de 
regels! Dit is niet alleen voor uzelf maar 
ook voor de andere medemens belangrijk. 
Wij wensen iedereen het beste toe en een 
gezond 2021.

Peter en Gonneke Stadt
Team de Hoek

De 13-jarige Jesca Veenstra maakt geregeld voor 
het luiden van de avondklok nog een ommetje. 
De zonsondergangen maken in deze tijd nog het 
meeste indruk en dit plaatje stuurde ze dan ook 
op naar de redactie. 
Geplaatst hoor Jesca!

Gezien in Nij Beets
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In verband met vakantie is Huisartsenpraktijk ‘de Hoek’ 
gesloten vanmaandag 10 t/m vrijdag 14 mei

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 17 mei 

belt u Huisartsenpraktijk de Fundatie via tel. 0512-381301.
Bestelde medicijnen kunt u daar 2 dagen later ophalen.

Bij voorbaat dank,
Team de Hoek

                                       

Kerkdiensten Doarpstsjerke

Voor actuele informatie over de kerk-
diensten kunt u terecht op de website van 
de doarpstsjerke www.doarpstsjerke.nl

Dorpsagenda       Maart

di 13 apr Tennisinstuif jeugd 17:00-18:00 uur/volwassenen 19:00-20:00 uur
za. 17 apr Kliuwend Omheech organiseert "Schijt je rijk"; 15:30 uur
di 20 apr Start tennislessen
ma 26 apr en
wo 28 apr Verkoop zwemabonnementen bij het zwembad; 19:30-20:30 uur
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HUISSLACHTING.
In het voorjaar, als de lammeren vijf of zes 
weken oud waren, ging mijn vader met de 
lammeren naar de voorjaarsmarkt naar 
Beetsterzwaag. Daar werden de lammeren 
verkocht en voor 
de opbrengst had 
hij één of twee 
biggen aange-
schaft. Gauke 
mocht ook een 
keer mee naar de 
markt en dat was 
voor mij een grote 
belevenis.
De biggetjes 
werden gevoerd 
met een klein 
beetje schapenmelk, kleine aardappelen 
en een beetje maismeel. Als ze ongeveer 
honderd pond waren, werd één van de 
twee  varkens  weer verkocht en het andere 
vetgemest. Begin december werd het dan 
geslacht. Om financiële redenen (armoede) 
moest het tweede varken soms ook wel 
worden verkocht. Bij een huisslachting 
kwam de slager bij ons thuis. Dat was voor 
ons meestal een feestelijke gebeurtenis. 
Vroeg in de ochtend werden twee grote 
potten met water op het vuur gezet. Een 
slachtbank werd opgesteld. De slager 
kon dan meteen met de slacht beginnen. 
Op zo’n speciale dag moest hij wel meer 
varkens slachten. De slacht van het varken 
duurde niet zo lang. Na de slacht hing het 
varken zonder ingewanden onderste boven 

aan zijn achterpoten aan een ladder die  
tegen een muur werd geplaatst. Het bloed 
werd warm opgevangen om er bloedworst 
van te maken. ’s Avonds kwam de slager 
terug om worst te maken en het vlees te 

pekelen (met zout). 
Bij het uitbenen 
van het beestje 
(botten werden 
verwijderd) werd 
er gewoontege-
trouw wel een 
borrel geschonken. 
Alleen bij deze 
huisslachting 
zorgde mijn vader 
dat er thuis sterke 
drank was. Samen 

dronken ze dan enkele borrels.
De hammen en speklappen gingen naar de 
bakker om te worden gerookt in de oven of 
een rookkamer. Soms werden de hammen 
bij de bakker geruild voor enkele broden.
In de winter hadden wij gepekelde stukken 
varkensvlees in de kruik. Af en toe kregen 
wij soms een stukje varkensvlees bij de 
warme maaltijd.
Aan het einde van de winter was het 
varkensvlees al op en de kruik was dan al 
weer leeg.

Andere tijden in Nij Beets (1895-1920). DEEL 22
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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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 

Tramweg 19, 8456 HC  De Knipe

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

Zakelijk:
Oplossingen in

Personeelsbeleid en Verandering

Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching
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Gebiedsfonds vraagt jong en oud om ideeën:

Wat gaat Nij Beets doen met drie ton???

door Hester Dijkstra

Sytze Zwaagstra, Gerke Bergsma, Benita van der Veer en Wytse de Haan vormen samen het 
bestuur van Stichting Gebiedsfonds Nij Beets. Hun zakken zijn weliswaar niet vergelijkbaar 
met die van minister Wopke Hoekstra, maar toch.... Dat hun fonds vanaf mei aanstaande 
gevuld wordt met bijna drie ton, bijna € 300.000, is niet niks! Heel Nij Beets kan ervan 
mee-profiteren. Het fondsgebied begint bij het viaduct over de A7.

Er zitten twee glunderende bestuursleden 
tegenover me aan de kantinetafel van de 
Janssenstichting no. 12: Sytze Zwaagstra 
en Gerke Bergsma. Geen wonder, want 
'hun' stichting kan vanaf mei aanstaande 
beschikken over een prachtig bedrag, 
waarmee Nij Beets een vrolijke 'boost' kan 
krijgen in een voor velen lastige periode. 
Hoe het allemaal tot stand kwam? Dat 
doen ze graag uit de doeken.

Fonds
Het begon met het veld zonnepanelen dat 
vorig jaar (door GroenLeven) geplaatst 
werd op een deel van het water van de 
zandafgraving tussen Nij Beets en het via-
duct over de A7, daar waar Van der Wiel z'n 
bedrijvigheid uitvoert. De onderhandelin-
gen over dit zonneveld (gemeente Opster-
land, GroenLeven, Plaatselijk Belang, Krigel) 
hebben uiteindelijk tot resultaat gehad, 
dat het zonneveld weliswaar aangelegd 
kon worden, maar dat er voor de omgeving 
'iets tegenover moest staan'. Zo kwam er, 
na stevige gesprekken, een gebiedsfonds 
beschikbaar voor Nij Beets en omgeving. 
'As de stroom op it sinnefjild stiet – en dat 
sil begjin maaie wêze - wurdt der hast trije 
ton oermakke nei de nije stichting', vertelt 
Gerke. Deze nieuwe stichting Gebiedsfonds 
Nij Beets is inmiddels officieel opgericht, 
met steun van de gemeente en onder 

de vleugels van Plaatselijk Belang. Het 
bestuur van Plaatselijk Belang heeft er na-
drukkelijk voor gekozen niet zelf het fonds 
te beheren maar – op objectieve afstand 
– een zelfstandig bestuur te kiezen voor de 
stichting. Momenteel bestaat dat bestuur 
nog uit vier personen, maar dat worden er 
vijf. 

Doel 
Uiteindelijk wil het bestuur omwonenden 
dus laten meeprofiteren van het zonne-
veld. Niet door willekeurig met bedragen 
te gaan strooien, maar door ideeën en 
initiatieven van Beetsters te belonen. Om 
daarmee een bijdrage te leveren aan de 
kernbegrippen leefbaarheid, duurzaam-
heid, sociale samenhang (mienskip). Twee 
aspecten die eveneens aandacht krijgen 
zijn: voldoende draagvlak voor het initi-
atief en het mogelijke toekomstige on-
derhoud. 'Mar goeie ideeën krije fan ús 
genôch romte', zegt Sytze. 
Daarom worden er niet te veel voor-
waarden en beperkingen gehanteerd; de 
kernbegrippen uit de statuten zijn leidend. 
Leeftijdsgrenzen zijn niet van toepassing, 
het bestuur hoopt dat jong en oud en alles 
ertussenin aan de slag gaat met fantase-
ren, brainstormen, dromen, praten…… 'Wy 
ha noch gjin kontakt hân mei de skoallen, 
it is in lêstige tiid, mar dat komt noch wol! 
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Miskien wolle de lytskes wol blommen 
siedzje of kin se harren dreamen tekenje. 
Aldere bern soene ek in projekt kieze kinne 
en d'r bygelyks in presentaasje oer hâlde 
kinne. En wa wit wêr 't de tieners mei 
komme. Wy hoopje dat de jongerein en-
thousjast meidocht. Se ha fêst wol ideeën 
oer wat se wolle, wat se belangryk fine foar 
de takomst'.

Zo hoopt het bestuur dat iedereen mee-
doet. Het gaat immers om de eigen om-
geving, de eigen straat, de eigen buurt. 
Strakke financiële grenzen zijn er niet. 
De ideeën worden per stuk beoordeeld. 
Grotere initiatieven die het hele dorp 
ten goede komen zullen meestal grotere 
investeringen vergen, maar 'wy hoopje 
ek op lytse inisjativen, dêr kin jo faak ek 
in soad minsken bliid mei meitsje', zegt 
Sytze. Bovendien is een deel van het geld 
bestemd voor de verfraaiing van de directe 
omgeving van de zandput.

Werkwijze
Het doel van de stichting, zoals dat in de 
statuten staat, is door het bestuur uitge-
werkt in een fondsenreglement, 
dat in duidelijke taal de spelregels 
uitlegt. Die spelregels vormen on-
derdeel van het formulier, waarmee 
een initiatief of idee aangemeld kan 
worden. Het aanmeldingsformulier 
kan aangevraagd worden door een 
mailtje te sturen naar de stichting 
(gebiedsfondsnijbeets@gmail.com). 
Bij het formulier is een kaartje van 
het gebied waarvoor het fonds 
bedoeld is.
Elk aangemeld idee moet in het 
kort beschreven worden en van een 
kostenplaatje worden voorzien. 

Het stichtingsbestuur beoordeelt de bin-
nenkomende initiatieven en bepaalt welke 
ideeën op kosten van het fonds uitgevoerd 
kunnen worden. Vervolgens ligt de uitvoe-
ring bij de inwoners zelf. Het bestuur kan 
met goede adviezen ondersteunen, maar 
de indiener(s) van het idee moeten er zelf 
voor zorgen dat de klus geklaard wordt. 
'Minsken moatte sels oan'e bak', benadruk-
ken Gerke en Sytze. 

Het bestuur hoopt de komende periode op 
veel ideeën en initiatieven. 'Nij Beets de 
kommende jierren as in bliid brûsplak, wat 
soe dat moai wêze!' Gerke en Sytze zien het 
al voor zich: leefbaar, duurzaam, sociaal. 
'Dêrom freegje wy ek elkenien om mei te 
dwaan. Dat kin troch in mail te stjoeren 
nei gebiedsfondsnijbeets@gmail.com. Dit 
is in geweldige kâns foar ús minsken en ús 
doarp'.

Gerke (links) en Sytze in coronaproof foto-opstelling:  
'Goeie ideeën krije fan ús genôch romte'
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Paul Roorda zal vast niet de enige zijn die blij is dat ondernemers weer wat meer speel-
ruimte krijgen. Zijn blijdschap dat zijn coronacoupe door Jouw Stijl Haarmode weer werd 
teruggebracht tot een fatsoenlijk kapsel wil hij dan ook graag met alle dorpsgenoten 
delen. Vandaar deze foto.

Geknipt in Nij Beets

Ook in vroegere tijden werden de Beetsters geknipt.
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Locatieproductie Nacht van Tryater  
begint online en eindigt bij de voordeur

Vanwege de voortdurende maatregelen rond 
theaterbezoek zag Tryater zichzelf genoodzaakt 
om op korte termijn plannen te wijzigen voor een 
locatieproductie die op 9 april in première gaat. Er 
is een volledig coronaproof concept bedacht, dat 
inhoudelijk dicht op de oorspronkelijke versie staat, 
maar in vorm totaal anders wordt. Nacht begint 
online, en krijgt een één op één live vervolg bij de 
voordeur. Daarmee speelt Tryater heel dicht op 
het publiek, een ankerpunt van het gezelschap en 
tevens een bijzonderheid in deze tijd. De voorstell-
ing - die geregisseerd wordt door Tatiana Pratley en 
Sjoeke Marije Wallendal - speelt van 9 april tot en 
met 1 mei, overal in Fryslân. 

Nacht
De dag loopt op z’n eind. De stilte trekt over Fryslân. 
Een verpleger, een vrouw die voor het eerst na lange 
tijd weer buiten komt, een journaliste: allemaal zijn ze ‘s 
avonds onderweg. Waarom slapen ze niet? En wat doen 
ze zo laat nog buiten? De reis van elk personage begint 
online en eindigt bij een voordeur. In unieke monologen 
nemen ze het publiek in vertrouwen over wat hen wakker 
houdt. Zij zijn getuige van hun tragikomische dromen, 
verlangens, twijfels en angsten. Ze troosten je de nacht 
in. Zodat alles lichter wordt.  
Het afgelopen jaar zijn we veel thuis en slapen we 
slechter. Soms voelt het alsof we in een 
eindeloze nacht zijn beland. In Nacht word je 
even uit de dagelijkse realiteit opgetild door o.a. 
Joke Tjalsma, Nynke Heeg, Bart Harder, Aukje 
Schaafsma, Eva Meijering.
 

Online én live: coronaproof
Voor de nieuwe versie is gezocht naar een 
manier die past binnen de maatregelen van dit 
moment én die aansluit bij het concept van de 
oorspronkelijke versie van Nacht. 
De personages blijven in de nieuwe versie 
bestaan.
De voorstelling begint online, waarbij het publiek 

onder andere kennismaakt met de personages. Elk 
personage reist op zeker moment naar een adres in de 
provincie, om live – bij de voordeur – de voorstelling te 
vervolgen. Welk personage aan de deur komt is een 
verrassing.
 

Dichtbij het publiek
Met Nacht brengt Tryater letterlijk het theater bij het pub-
liek, een vorm die past bij de manier van theatermaken 
van artistiek directeur Tatiana Pratley. Daarmee bouwt 
Tatiana voort op de traditie van het gezelschap: Tryater 
heeft sinds het begin van haar bestaan, meer dan 55 
jaar geleden, een fijnmazig netwerk van speelplekken en 
publiek in de provincie.
 

Ommezwaai
De oorspronkelijke versie van Nacht zou zich afspelen in 
en op een parkeergarage in Leeuwarden. Het publiek zou 
de voorstelling deels over de autoradio, deels op het dak 
van de garage ervaren. Maar de huidige situatie gebood 
anders. Met de nieuwe vorm van Nacht heeft Tryater een 
manier gevonden om de voorstelling bij het publiek te 
brengen.

Er is in deze eentonige tijd behoefte aan poëzie, ver-
beelding en verbinding. Het live-aspect van de voorstell-
ing, persoonlijk en intiem, is een extra; zo kan Tryater in 
contact blijven met het publiek. 
Tatiana Pratley werkt in deze voorstelling met een maker-
scollectief dat we de komende jaren terug gaan zien. 

	
P	E	R	S	B	E	R	I	C	H	T										

Loca%eproduc%e	Nacht	van	Tryater	begint	online	en	eindigt	bij	de	voordeur	

Vanwege	de	voortdurende	maatregelen	rond	theaterbezoek	zag	Tryater	zichzelf	genoodzaakt	om	
op	korte	termijn	plannen	te	wijzigen	voor	een	loca%eproduc%e	die	op	9	april	in	première	gaat.	Er	is	
een	volledig	coronaproof	concept	bedacht,	dat	inhoudelijk	dicht	op	de	oorspronkelijke	versie	staat,	
maar	in	vorm	totaal	anders	wordt.	Nacht	begint	online,	en	krijgt	een	één	op	één	live	vervolg	bij	de	
voordeur.	Daarmee	speelt	Tryater	heel	dicht	op	het	publiek,	een	ankerpunt	van	het	gezelschap	en	
tevens	een	bijzonderheid	in	deze	%jd.	De	voorstelling	-	die	geregisseerd	wordt	door	Ta%ana	Pratley	
en	Sjoeke	Marije	Wallendal	-	speelt	van	9	april	tot	en	met	1	mei,	overal	in	Fryslân.		

Nacht	
De	dag	loopt	op	z’n	eind.	De	s5lte	trekt	over	Fryslân.	Een	verpleger,	een	vrouw	die	voor	het	eerst	na	
lange	5jd	weer	buiten	komt,	een	journaliste:	allemaal	zijn	ze	‘s	avonds	onderweg.	Waarom	slapen	ze	
niet?	En	wat	doen	ze	zo	laat	nog	buiten?		

De	reis	van	elk	personage	begint	online	en	eindigt	bij	een	voordeur.	In	unieke	monologen	nemen	ze	
het	publiek	in	vertrouwen	over	wat	hen	wakker	houdt.	Zij	zijn	getuige	van	hun	tragikomische	dromen,	
verlangens,	twijfels	en	angsten.	Ze	troosten	je	de	nacht	in.	Zodat	alles	lichter	wordt.			

Het	afgelopen	jaar	zijn	we	veel	thuis	en	slapen	we	slechter.	Soms	voelt	het	alsof	we	in	een	eindeloze	
nacht	zijn	beland.	In	Nacht	word	je	even	uit	de	dagelijkse	realiteit	opge5ld	door	o.a.	Joke	Tjalsma,	
Nynke	Heeg,	Bart	Harder,	Aukje	Schaafsma,	Eva	Meijering.	

Online	én	live:	coronaproof	
Voor	de	nieuwe	versie	is	gezocht	naar	een	manier	die	past	binnen	de	maatregelen	van	dit	moment	én	
die	aansluit	bij	het	concept	van	de	oorspronkelijke	versie	van	Nacht.	De	personages	blijven	in	de	
nieuwe	versie	bestaan.	
De	voorstelling	begint	online,	waarbij	het	publiek	onder	andere	kennismaakt	met	de	personages.	Elk	
personage	reist	op	zeker	moment	naar	een	adres	in	de	provincie,	om	live	–	bij	de	voordeur	–	de	
voorstelling	te	vervolgen.	Welk	personage	aan	de	deur	komt	is	een	verrassing.	

Dichtbij	het	publiek	
Met	Nacht	brengt	Tryater	leKerlijk	het	theater	bij	het	publiek,	een	vorm	die	past	bij	de	manier	van	
theatermaken	van	arLsLek	directeur	TaLana	Pratley.	Daarmee	bouwt	TaLana	voort	op	de	tradiLe	van	
het	gezelschap:	Tryater	heeN	sinds	het	begin	van	haar	bestaan,	meer	dan	55	jaar	geleden,	een	
fijnmazig	netwerk	van	speelplekken	en	publiek	in	de	provincie.	

Ommezwaai	
De	oorspronkelijke	versie	van	Nacht	zou	zich	afspelen	in	en	op	een	parkeergarage	in	Leeuwarden.	Het	
publiek	zou	de	voorstelling	deels	over	de	autoradio,	deels	op	het	dak	van	de	garage	ervaren.	Maar	de	
huidige	situaLe	gebood	anders.	Met	de	nieuwe	vorm	van	Nacht	heeN	Tryater	een	manier	gevonden	
om	de	voorstelling	bij	het	publiek	te	brengen.	

Er	is	in	deze	eentonige	Ljd	behoeNe	aan	poëzie,	verbeelding	en	verbinding.	Het	live-aspect	van	de	
voorstelling,	persoonlijk	en	inLem,	is	een	extra;	zo	kan	Tryater	in	contact	blijven	met	het	publiek.		
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Samen zoeken naar een oplossing

Ergernissen, irritaties of ruzie met uw 
buren? Het komt regelmatig voor. Het kan 
gaan om een opeenstapeling van relatief 
kleine voorvallen: geluidsoverlast, rommel 
in de directe omgeving of een menings-
verschil over het parkeren van auto’s in de 
straat.
Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u 
Buurtbemiddeling inschakelen. Getrainde 
vrijwilligers luisteren naar uw verhaal, zijn 
onpartijdig en denken met u mee. Buurt-
bemiddeling is kosteloos.  

Waar we met Buurtbemiddeling aan 
werken:
	•	 het	herstellen	van	de	onderlinge	 
  communicatie, 
	•	 het	bevorderen	van	wederzijds	respect,	
	•	 het	benoemen	van	gezamenlijke	 
   belangen,
	•	 Komen	tot	afspraken	die	voor	beide		 	
  partijen aanvaardbaar zijn.
 
Buurtbemiddeling werkt stap voor stap 
en niet sneller of verder dan u zelf wilt of 
kunt. Alle informatie blijft vertrouwelijk. 
Soms blijken een of twee stappen al vol-
doende te zijn om een oplossing te vinden.

Buurtbemiddeling wordt landelijk in zo’n 
300 gemeenten uitgevoerd.  
Scala-Welzijn voert Buurtbemiddeling uit 
in de gemeenten Ooststellingwerf, West-
stellingwerf en Opsterland.

Voor meer informatie of aanmelding kunt 
u contact opnemen met: 06-54350855 / 
0516-567220 of via buurtbemiddeling@
scala-welzijn.nl 

Kijk voor voorbeelden en tips op  
www.problemenmetjeburen.nl   
en voor een advies op maat op  
www.overlastadvies.nl  

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
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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    

April 2021

Moedertranen:

Wij, die in 

vrijheid leven,

weten niet 

hoe het voelt

om te vluchten

voor oorlog

en geweld.

Laten wij

daarom mild zijn 

in ons oordeel

want moedertranen

zijn overal gelijk

in deze wereld.

@ akke

Nij Beetster Nijs

Werkzaamheden bij It Damshûs
De vrijwilligers hebben het de afgelopen 
tijd druk gehad met onderhoudswerk-
zaamheden bij It Damshûs. Afgelopen win-
ter zijn de knotwilgen al geknot en ook zijn 
sommige huisjes voorzien van een nieuw 
rieten dak. De grootste operatie was wel 
het plaatsen van de nieuwe ondersteu-
ningen van de bruggen naar het petga-
tenlandschap. De oude ondersteuningen 
waren verrot zodat ze vernieuwd moesten 
worden. Voor deze werkzaamheden moes-
ten de bruggen van hun plaats. Door het 
waterpeil te verlagen, kon een kraan van 

Loonbedrijf Lageveen in de petgaten rijden 
om de bruggen van hun plaats te halen en 
de nieuwe ondersteuningen te plaatsen. 
Dit was tevens een mooie gelegenheid om 
de oude turfbok op zijn nieuwe plaats te 
brengen. Hier wordt later dit jaar een nog 
bokwoning van gemaakt. Verder spreken 
de foto’s voor zichzelf.

(foto's Franke Kooijker)
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Oproepje
Elke maandagmorgen is de onderhouds-
ploeg bezig om alles tiptop te houden. 
Hiervoor kunnen we nog wel een aantal 
nieuwe mensen gebruiken. Als vrijwilliger 
bent u niet verplicht om elke week langs te 
komen, ook op projectbasis kan er worden 
geholpen. Als dit u wat lijkt, kom dan een 
keer langs op een maandagmorgen. Om 
9 uur staat de koffie klaar. Of neem even 
contact op met ondergetekende:  
Frankekooijker@gmail.com  

Franke Kooijker

Nieuws van openluchtzwembad  
De Blauwe Kamp

Als zwembadbestuur zijn we alweer volop 
bezig met het komende zwemseizoen. We 
gaan ervanuit dat we met een eventueel 
Coronaprotocol toch weer open kunnen. 
Vorig jaar hebben heel veel mensen gehol-
pen, mede dankzij hen was het mogelijk 
toch open te gaan en hierdoor hebben we 
een mooi zwemseizoen gehad.  Ook voor 
het komende seizoen zijn we weer op zoek 
naar mensen die ons willen helpen bij al-
lerlei werkzaamheden. Het zwembad moet 
“zwemklaar” worden gemaakt wat bete-
kent dat er schoongemaakt moet worden, 
de tuin moet op orde gemaakt en het 
zwembad moet worden schoongespoten. 
Na het schoonspuiten kan er worden beke-
ken of het bad ook geverfd moet worden. Al 
met al is het weer een hele klus, maar vele 
handen maken licht werk! We willen op 8 
mei starten met schoonmaken.
Voor de periode dat we open zijn, zoeken 
we mensen die samen met de toezichthou-

der ervoor zorgen dat het bad veilig open 
kan. Dit zal inhouden dat er per middag in 
ieder geval 2 vrijwilligers aanwezig moe-
ten zijn, bij drukke/warme dagen gaat de 
voorkeur uit naar 3 vrijwilligers. Als we 
’s avonds ook opengaan is ook hiervoor 1 
vrijwilliger nodig. Hopelijk zijn er ook dit 
seizoen voldoende mensen beschikbaar om 
optimaal van het zwembad gebruik te kun-
nen maken.  Dus schroom niet om jezelf op 
te geven! En mocht je gevraagd worden zeg 
dan enthousiast: Ja! Want het zwembad 
heeft je nodig! 
Na een jarenlange zoektocht hebben we 
eindelijk een voorzitter gevonden. Rik Mul-
der is bereid gevonden deze taak op zich te 
nemen. Hier zijn we erg blij mee en we ho-
pen er ook dit jaar weer een mooi seizoen 
van te maken. Het zwembadseizoen start 
met de verkoop van Abonnementen. De 
eerste stap dit jaar naar hopelijk een mooi 
zwemseizoen is de verkoop van zwemabon-
nementen. Op maandag  26 en woensdag 
28 april van 19:30 tot 20:30 uur zullen wij 
klaarzitten bij de kassa om u in te schrijven 
voor een abonnement. 

Hieronder treft u de prijzen aan voor 2021. 
U kunt per bank betalen op rekeningnum-
mer NL16RABO0306457784 of graag gepast 
indien u contant betaalt.
      
2021          voor- 
          verkoop
Kinderen vanaf 3 t/m 15 jaar   € 3,50
Vanaf 16 jaar € 4,00
Avond t/m 15 jaar € 1,25
Avond vanaf 16 jaar € 1,75
10 badenkaarten alle leeftijden € 30,00
Abonnement t/m 15 jaar € 39,50  € 36,00
Abonnement vanaf 16 jaar € 45,00  € 42,50
Gezinskaart ouders € 80,00  € 75,00
Kinderen € 8,50  €  7,50
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Informatie over zwemles kunt u op deze 
avonden krijgen.

Het bestuur

 
 

Tennisseizoen 2021
Geen NL-Doet dit jaar in maart…. Van-
daar dat we als bestuur besloten hebben 
om de tennisbanen zelf maar speelklaar 
maken. Onkruid en mos verwijderen, de 
bovenste laag gravel afschrapen, nieuw 
gravel aanbrengen en slepen en rollen tot 
de baan weer een beetje stevig is. Een hele 
klus, maar als het goed is gaat het lukken 
en kan er vanaf half april weer gespeeld 
worden! Dat is goed nieuws. Want tennis is 
een prachtige buitensport, die ook goed op 
veilige afstand te beoefenen is. 
Wij als bestuur van Tennisvereniging Nij 
Beets vinden het dan ook jammer dat er 
eigenlijk zo weinig gebruik gemaakt wordt 
van onze 2 prachtige gravelbanen aan de 
Blauwe Kampwei… Voor € 55,- per jaar ben 
je al lid, krijg je een eigen sleutel van de 
baan en kun je zo vaak komen tennissen 
als je wilt. Ook worden er op dinsdagavond 
lessen verzorgd door een zeer ervaren 
en enthousiaste tennistrainer. En als het 
even meezit kunnen we misschien later in 
de zomer nog een paar leuke activiteiten 
organiseren, zoals een tossavond, een dor-
pentoernooi of een ouder-kind-toernooi.
Twijfel je nog of tennis iets voor je is? Kom 
het dan vrijblijvend een keer proberen. Op 
13 april kan iedereen die dat wil komen 
kennismaken met tennis op onze instuif. 
Deze is voor de jeugd van 17.00 tot 18.00 

uur en voor volwassenen van 19.00 tot 
20.00 uur. Tennisrackets zijn aanwezig en 
aanmelden is niet nodig. 
De tennislessen starten op 20 april. Aan-
melden kan via de site: www.tennisnij-
beets.nl

Speciaal dit jaar is dat er voor jeugd die 
wil komen lessen geen contributie betaald 
hoeft te worden. 
Wij hopen op een mooi seizoen en zien jul-
lie graag op de baan!

Het bestuur: Jozé, Chiel, Theo en Jelinda

Wie stemde wat?
De Tweede Kamerverkiezingen van 17 
maart kende uiteraard winnaars en verlie-
zers. Zoals altijd. Welke partijen straks de 
regering gaan vormen is nog onwis. Met 
een opkomstpercentage van 74,64% deed 
Nij Beets het niet slecht. Een ‘rood’ dorp 
zijn we allang niet meer, zo blijkt uit de uit-
slag per partij die de redactie van de Nijs 
Beetster van de gemeente ontving. Opval-
lend is verder het hoge aantal stemmen op 
de Boer Burger Beweging (66) en Volt (12). 
VVD 144
PVV (Partij voor de Vrijheid) 68
CDA 152
D66 101
GROENLINKS 35
SP (Socialistische Partij) 89
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 77
ChristenUnie 83
Partij voor de Dieren 41
50PLUS 8
Staatkundig Gereformeerde 
Partij (SGP) 7
DENK 0
Forum voor Democratie 71
BIJ1 4
JA21 17
CODE ORANJE 6
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Volt 12
NIDA 0
Piratenpartij 1
LP (Libertaire Partij) 0
JONG 2
Splinter 5
BBB 66
NLBeter 0
Lijst Henk Krol 0
OPRECHT 1
JEZUS LEEFT 1
Trots op Nederland (TROTS) 1
Vrij en Sociaal Nederland 0
De Groenen 0
Partij voor de Republiek 0
Blanco 1
Ongeldig 2
Opkomst 995
Opgeroepen 1333
Opkomstpercentage 74,64%

(cartoon Evert Kwok)

Gezien in Nij Beets

Een prachtige foto van Siemen Ringersma voor zijn huis aan de Prikkewei. 
Maar wie zijn toch die twee kleine ventjes? (Foto Jochum C. Zwerver)
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Oké, maar hoezo nieuwe start? 
Nou, tweeledig: 
-  al die clubs willen blijven draaien en dus  
 moet er aanwas blijven van leden en   
 vrijwilligers (tenzij je een besloten club- 
 je bent en als je daar tevreden over bent 
 dan moet je dat natuurlijk zo houden) 
-  ongetwijfeld zijn er ook Nij Beetsters   
 die dit lezen en denken: ik heb me hele- 
 maal nergens voor aangemeld. Omdat  
 ik dat niet wil (prima natuurlijk, in Nij  
 Beets gaan we elkaar niks opdringen),  
 maar misschien ook omdat je er nog 
 nooit toe bent gekomen. Of omdat je 
 niet wist dat er toch clubjes zijn waar  
 je best wél belangstelling voor hebt. Of  
 omdat je beperkt bent in vervoer of iets 
 dergelijks. 
Hoe dan ook: Coronaregels gaan ‘ooitenho-
pelijkheelgauw’ ín de prullenbak.  
En dát is een supermoment om Mienskip 
op te pakken en waar te maken. Om je ín te 
schakelen.  
Wij roepen alle (oud en jong!!) Nij Beetsers 
op, als individu én als georganiseerde ver-
eniging/stichting om de komende maand 
na te denken waar jij behoefte aan hebt. 
En we roepen je op om bekend te maken 
als je wat te bieden hebt. Zo kunnen er 
twee lijsten ontstaan: één waar Nij Beet-
sters behoefte aan hebben (van gezel-
schap thuis bij de koffie tot tennisles) en 
daarnaast een inventarisatie van wat er 
allemaal al ís (ook breed: van biljartclub tot 
handwerkgroepje, van motorsleutelaars 

tot supportersclub Heerenveen/Cambuur. 
Want heel veel wéten we niet. Lang verhaal 
kort: komende maand graag onderstaande 
‘brainstorm’ aanvullen:

Bestaand aanbod: 
Voetbalvereniging Blue Boys 
Wandelgroep op de dinsdagmorgen 
Trimgroep 
Koffieuurtje de Rank 
Ouderencafé woensdagmiddag Trefpunt 
Enzovoort

Behoefte aan     
Trimbaan     
Praatcafé (politiek, zingeving, ôfwaaid 
praat, …)   
Vrijwilligers Damshûs      
Filmavond      
Open huis Skûlhoal     
Challenge jong – oud      
Culinaire wandeling 
Volkstuin (gezellig en gezond) 
Vervoer naar …. 
Enzovoort

En waarom ook al weer: 
Omdat Nij Beets een dynamisch dorp wil 
zijn waar jong en oud elkaar ziet staan. 
En met elkaar leeft. Gezond en betrokken. 
Daar wordt ons dorp gelukkig van. Ga je er 
even serieus voor zitten? Alleen of met je 
cluppie?  
Je kunt mailen naar onderstaand adres, 
maar je kunt ook op zo’n geel plakpapier-
tje je idee of aanbod invullen in het speci-

Perspectief 2! 
 
Belofte maakt schuld dus daar zijn we weer. Sterker nog, we krijgen misschien een vaste 
rubriek in De Nijs Beetster, zodat we maandelijks bij kunnen praten. Huh? O ja, nog even 
de aanleiding: Léven na corona. Corona gebruiken als kans om zodra het weer kan en mag 
elkaar weer te zíen! In de breedste zin van het woord. Aansluiten bij het vele wat er al is én 
een nieuwe start. Want velen wandelen al, kaarten, voetballen, lezen, koken... Georgani-
seerd in de verenigingen in ons dorp, maar er gebeurt ook heel veel ongeorganiseerd; acti-
viteiten op allerlei terrein die spontaan zijn ontstaan (soms juist dóór corona). 
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ale hoekje in de Dagwinkel (met dank aan 
Sjoerd!), dan lees je tegelijkertijd welke 
briljante initiatieven al aan het ontstaan 
zijn.  
 
Wil je liever mailen:  
voorzie de mail van je aanbod of idee (mag 
nog heel globaal) en natuurlijk je naam/
contactpersoon bij wie we eventueel te-
recht kunnen voor meer informatie.  
Mail binnen drie weken na verschijnen Nijs 
Beetster naar: perspectief2021@outlook.
com

Succes! Wij zijn razend benieuwd naar jul-
lie reacties. In de volgende Nijs Beetster 
praten we je weer bij, want we hebben ook 
nog een woest idee over ‘Dag 1 ná corona!’

Hartelijke groet en schiet ons maar aan als 
je vragen hebt; 
Atje de Grouw en Thea Wouda (Trefpunt), 
Pieter Nauta, Marianne Elzinga, Peter Stadt 
(Huisarts), Jolanda Kuper (Plaatselijk Be-
lang), Elizabeth Mulder en Minke van Keste-
ren (vrijwilligers jeugdwerk zoals Skûlhoal 
en Code Hans), Ubbo Elzinga.

De boerderij van Hinke en Warner Veltman, later overgenomen door zoon Sipke, in haar gloriejaren. Nu zal 
het definitief moeten wijken voor nieuwbouw. Deze foto is gemaakt door oud-Beetster fotograaf Jochum 
C. Zwerver die op de Facebookpagina Historie van Nij Beets met Foto & Film een deel van zijn collectie 
publiceert. 

Gezien in 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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Wist u dat... 
Otsje Vries graag eieren mag zoeken? Ze 
dat niet alleen met Pasen doet? Zij onlangs 
met haar nicht in één van hun eigen lan-
den aan het omstruinen was? Ze het eier-
zoeken vroeger van haar heit heeft geleerd 
en al regelmatig een ‘broedsje’ gevonden 
heeft? Het vinden van 5 eieren nog veel 
mooier is? De dames die middag zo’n nest 
met 5 kievitseieren gevonden hebben?  

Ze ‘as in 
protter sa 
bliid’ waren 
met deze 
bijzondere 
vondst? 

 
(Foto Fam. Vries)

Wist u dat... 
Leerlingen van Groep 8 van basisschool De 
Arke met recht pechvogels genoemd kun-
nen worden? Ze zowel vorig jaar als leerlin-
gen van groep 7 als dit jaar in groep 8 GEEN 
eindmusical hebben? Hun schoolperiode 
zo wel wat als een nachtkaars uitgaat? We 
met de scholen hopen dat volgend jaar 
weer gewoon eindmusicals mogelijk zijn in 
zalen vol heiten, memmen, pakes en bep-
pes?  

Wist u dat... 
Op maandagavond 12 april de voorpremi-
ère is geweest van de documentaire ‘Van 
schrijflei tot digibord’? Deze film van ruim 
een half uur gemaakt is door Bart Lede-
gang en herinneringen ophaalt aan 100 
jaar christelijk basisonderwijs in Nij Beets? 
De preview speciaal was voor het schoolbe-
stuur van De Arke en de personen die en-
thousiast hebben meegewerkt aan de film? 
Deze later dit jaar nog aan het grote pu-
bliek wordt vertoond? Dit wellicht zelfs nog 
in een jubileumfeestelijke vorm kan zijn? U 
de Facebookpagina ‘Jubileumfeest 100 jaar 
KBS De Arke’ in de gaten moet houden?

Wist u dat...?

Bezoekers bij de voorpremière (foto Bart Ledegang)
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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” 

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

Onze Mensen Onze Kracht

I. www.groenoordbv.nl
E. info@groenoordbv.nl

Zakelijk of particulier
Wij maken uw drukwerk met veel plezier

De Bou 29  - Beetsterzwaag   
Tel. 06 1568 2764

Dierenartsenpraktijk Beetsterzwaag is een moderne 
praktijk voor:

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

Molenlaan 8a Beetsterzwaag
WAAR IEDER DIER TELT!
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  Van Plaatselijk Belang

Jaarvergadering Plaatselijk Belang  

Nij Beets 29 maart 2021

Digitaal aanwezig: 18 leden en 6 bestuursleden

Nadat de leden door de voorzitter welkom worden geheten, 
wordt er kort ingegaan op het bizarre jaar dat achter ons ligt 
en wordt de hoop uitgesproken dat de coronamaatregelen 
binnenkort zullen versoepelen. 

De notulen van de jaarvergadering van 2019 worden door de 
vergadering akkoord bevonden. Het jaarverslag over 2020 
is grotendeels gepubliceerd in de NijsBeetster van novem-
ber 2020.  Er wordt door Pieter Nauta een evaluatie over het 
afgelopen halfjaar gegeven. Deze evaluatie kunt u lezen op 
de website www.nijbeets.info.

Het bestuur van Plaatselijk Belang bestaat uit: Anne-Esther 
Alstein (secretariaat en Wonen), Jolanda Kuper (notulist 
en Zorg en Welzijn), Jan de Jong (penningmeester), Pieter 
Nauta (aftredend voorzitter), Rick van Houten (Wonen en 
Krigel), Sjouke Zwaagstra (Groen en Wegen) en Fokke de 
Roos (beoogd voorzitter en Sport).

De vele vrijwilligers uit Nij Beets worden bedankt door 
Plaatselijk Belang voor hun goede werk en het leefbaar 
houden van ons dorp.

Bij het vooruitkijken wordt het tekort aan woningen be-
noemd. Er zijn door Plaatselijk Belang herhaaldelijk lijsten 
met woningzoekenden bij de gemeente Opsterland inge-
leverd. De afgelopen jaren had de gemeente het beleid dat 
de woningen, die van de provincie in Opsterland gebouwd 
mochten worden, hoofdzakelijk aan de vier kerndorpen 
werden toebedeeld. Door inspanningen van wethouder 
Postma bij de provincie is er ook voor de andere dorpen in 
Opsterland meer ruimte gekomen om te bouwen. Hierdoor 
komt de wens vanuit de dorpsvisie om van 1700 naar in 
ieder geval 1750 - 1800 inwoners door te groeien, weer 
dichterbij.

Rick van Houten informeert de leden over de toezegging 
vanuit de gemeente Opsterland over het bouwen van wo-

ningen op de locatie van Ruurd Koopmans aan de Doarps-
strjitte. Er mogen zeventien woningen worden gebouwd, 
variërend van geschakelde woningen, twee onder één kap 
tot vrijstaande woningen. Op de locatie van de Windgroep 
op de Geawei mogen zes vrijstaande woningen worden 
gebouwd en op de plek van de voormalige boerderij van de 
familie Veltman worden twee huizen gebouwd.

Vanuit de dorpsvisie zijn met It Trefpunt besprekingen 
gevoerd over de wens van een mooi dorpsplein voor het 
dorpshuis. Dit is ook met de gemeente Opsterland bespro-
ken. Zij willen in het proces meedenken. In overleg met het 
bestuur van It Trefpunt, Sietse v/d Berg en Ubbo Elzinga is 
hiervoor een werkgroep ontstaan.  
Ook zijn wij vanzelfsprekend blij met nieuwe ondernemin-
gen, zoals de camperplaats bij de familie Uninge. Wij stre-
ven samen met het ‘Andere Friesland’, Zuid Oost Friesland 
en in ons geval Nij Beets nog meer op de kaart te zetten. 
Ook de gemeente ervaart dat het bevaarbare  
Polderhoofdkanaal een pluspunt is voor het toerisme in 
Opsterland en gaat dit meer promoten. 
De gemeente Opsterland streeft samen met Plaatselijk 
Belang om de openingstijden van het Polderhoofdkanaal te 
verruimen. Zij gaan hierover in gesprek met de gemeente 
Smallingerland.

Sipke Veltman, Rick van Houten en Pieter Nauta hebben de 
statuten voor het gebiedsfonds ondertekend bij de notaris. 
Binnenkort wordt de resterende €290.000,- gestort op de 
bankrekening van het gebiedsfonds.  
Er is een bestuur aangesteld: Sytze Zwaagstra, Gerke 
Bergsma, Wytse de Haan en Benita van der Veer.  
Zij hebben een huishoudelijk reglement gemaakt. In april 
komt er uitleg in de NijsBeetster en een aanvraagformulier. 
De eerste drie aanvragen liggen er al. Thema’s zijn duur-
zaamheid, leefbaarheid en een plus bij de zandwinput.

Vraag van Ubbo Elzinga: ‘Om welk gebied gaat het precies?’  
Antwoord: Het gaat om Nij Beets en de regio tot de A7.

Voorafgaand aan de bouw van It Bjinstap is het Opstalrecht 
niet geregeld.  Dit is een overeenkomst met de gemeente 
Opsterland dat ons opstal It Bjinstap op hun grond mag 
staan en welke verantwoordelijkheden er bij horen.  
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  Van Plaatselijk Belang

De leden hebben deze overeenkomst voor de vergadering 
ter inzage gekregen.

Voorzitter Pieter Nauta vraagt de leden: ‘Kinne jim akkoord 
jaan dat it bestjoer fan Pleatslik Belang ‘het Opstalrecht’ 
ûndertekent?’ De Algemene Ledenvergadering gaat una-
niem akkoord.

Plaatselijk Belang stelt voor om It Bjinstap onder te bren-
gen in een stichting. Er is door Plaatselijk Belang voor deze 
stichting een startbedrag van €20.000,- gereserveerd.
Voorzitter Pieter Nauta vraagt de leden: ‘Binne jim akkoord 
om hjir in aparte stichting foar yn it libben te roppen?’De 
Algemene Ledenvergadering gaat unaniem akkoord. 

Penningmeester Jan de Jong licht het Financieel overzicht 
toe. Er is vorig jaar weinig gebruik gemaakt van het Dorps-
budget. Er waren weinig activiteiten.  Er zijn geen vragen 
over de jaarrekening. Op 12 april worden de boeken gecon-
troleerd door de kascommissie Arjen Dijkstra en Wytse de 
Haan, hierover komt een verslag in de Nijs Beetster.  
De contributie van 2020 wordt begin april geïnd en die van 
2021 in juli van dit jaar.

(Een ieder kan lid worden van de vereniging voor Plaat-
selijk Belang Nij Beets. U betaalt dan 3,50 euro contributie 
per jaar.)

Wytse de Haan wordt bedankt als kascommissielid. Franke 
Kooijker stelt zich beschikbaar om volgend jaar met Arjen 
Dijkstra de kas te controleren. In het jaar 2020 (zonder 
jaarvergadering) hebben wij twee nieuwe bestuursleden 
gevonden. Wij zijn blij dat we als bestuur van Plaatselijk 
Belang weer uit een ploeg van zes leden bestaan. De 
nieuwe leden zijn Sjouke Zwaagstra en Fokke de Roos. 
Pieter Nauta vraagt: ‘Kinne jim akkoord gean om dizze twa 
bestjoersleden offisjeel te beneamen?’ Dit wordt unaniem 
bevestigd door de leden. 

De twee nieuwe bestuursleden stellen zich voor: 
Sjouke Zwaagstra woont tien jaar in Beets en nu vier jaar 
in het dorp.  De Zwaagstra’s hebben een eigen bedrijf in Nij 
Beets. Sjouke wordt contactpersoon voor Groen en Wegen 
en het Polderhoofdkanaal. 

Fokke de Roos woont zijn hele leven in Nij Beets. Fokke 
en Feikje en wonen met hun zoon Harmen aan de Doarps-

strjitte. Fokke en Feikje hebben een slagerij in Gorredijk. 
Ook is Fokke voorzitter van de ijsclub Eendracht. 

Pieter leidt deze jaarvergadering voor de laatste keer 
als bestuurslid van Plaatselijk Belang.  Pieter ontvangt 
als bedankje voor zijn jaren als actief en zeer betrokken 
bestuurslid een goedgevulde hapjesplank en boekenbon. 
Hartelijk dank Pieter!

Rondvraag

Arjen en Sietske Dijkstra: ‘Een boom op het einde van de 
Prikkewei gaat erg heen en weer.’  Advies PB: Zelf ook 
even contact opnemen met de gemeente via de website 
gemeente Opsterland. (De boom is inmiddels gekapt.)

Arjen Bergsma: ‘Zijn de gemeenteraadsfracties uitgeno-
digd?’ Nee. Wethouder Postma is wel uitgenodigd, maar hij 
had een andere afspraak. Arjen is lid van de CU fractie en 
benoemt dat dit bij andere PB’s wel is gebeurd. We geven 
aan dat dit door onder andere het online vergaderen nu 
anders is verlopen. Normaal gesproken krijgt de griffier 
van de gemeente Opsterland ook een uitnodiging. Ze had-
den het wel kunnen lezen in de NijsBeetster.

Leentje en Sietse van den Berg: ‘Welke actie is onderno-
men met de ondiepte voor de steigers?’  Dit is opgemeten 
door de Gemeente Opsterland. De gemeente weet van de 
urgentie en zoekt een oplossing, maar verwijst ook naar  
de provincie die het Polderhoofdkanaal overneemt. De 
betrokken ambtenaar Henk de Boer wordt opnieuw bena-
derd door Sjouke. 

Leentje van den Berg: ‘Het fietspad langs de DN wei is nog 
niet geasfalteerd.’  Dit is wel toegezegd door de gemeente 
Opsterland.  Sjouke pakt dit opnieuw op met de betrokken 
ambtenaar Franciscus Koopman. 

Franke Kooyker: ‘Op de Leppedyk zijn er nog steeds ge-
vaarlijke hoogteverschillen bij de betonblokken.’  
Meld het zelf nog een keer via de gemeenteapp en Sjouke 
meldt het ook weer bij de gemeente. 

Pieter sluit om 21.00 uur de digitale  
vergadering.
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  Van Plaatselijk Belang
Lidmaatschap en toestemmingsverklaring 

Voor het goed functioneren van het Plaatselijk Belang willen wij onze leden graag informeren over verschillende belangen bin-
nen Nij Beets, Gemeente Opsterland.  Voor zowel het verstrekken van deze informatie als voor onze (financiële)ledenadminis-
tratie verwerken wij uw persoonlijke gegevens. Het is voor uw en ons belang dat er veilig met deze gegevens wordt omgegaan. 
Hiertoe maken wij u bewust van de gegevens die wij van u verwerken en hoe deze verwerkt worden.  
Voor het verwerken van deze gegevens en het deelnemen aan Plaatselijk Belang, vragen wij voor de verwerking van deze 
gegevens uw toestemming in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat is privacy 
Heel simpel geformuleerd is privacy “het recht om met rust gelaten te worden”. Een ander mag dus niet zo maar persoonsgege-
vens van iemand anders gebruiken of delen.  

Persoonsgegevens die wij van u verwerken en bewaren: 
- Persoonsgegevens zijn gegevens die tot de identiteit van een persoon kunnen leiden.  
 
Voor onze ledenadministratie vragen wij van u de volgende persoonsgegevens: 
Naam, adres, telefoon of e-mail maar ook lidmaatschapsnummer, bankrekeningnummer. 

Omgang met uw persoonsgegevens: Uw persoonsgegevens worden binnen onze vereniging beheerd door onze vrijwilligers.Als 
medebestuurders van plaatselijk belang dienen zij geheimhouding te betrachten over de persoonsgegevens die zij in functie tot 
zich nemen. Uw gegevens worden naar eer en geweten (digitaal)beschermd. Dat wil zeggen dat de gegevens op de computer 
met toegangscode beveiligd zijn en papieren documentatie in een afgesloten kast bewaard worden.

Ik word lid van Plaatselijk Belang Nij Beets: 

Naam  :

Adres  :

Postcode   :  Woonplaats :

Telefoonnummer :  Banknummer :

Ik geef toestemming gegevens over mij te verwerken ten behoeve van de administratie van Plaatselijk belang.:             Ja  /  Nee 

Ik geef toestemming de contributie (3,50 euro) jaarlijks in april via incasso van mijn bankrekening af te schrijven:                Ja  /  
Nee

Handtekening :

U kunt dit inleveren bij een bestuurslid van Plaatselijk Belang Nij Beets of mailen naar:  pbnijbeets@gmail.com



De Nijs Beetster 16-842

Knooppunt Joure

Wat een verademing is het knooppunt Joure 
toch sinds de fly-overs zijn gebouwd. De 
wegen kruisen elkaar nu zonder problemen 
voor het wegverkeer. Eerder was het altijd 
opletten hoe laat je bij Joure kwam en van 
welke kant. Op het verkeerde tijdstip en 
vanaf de ongunstige kant betekende een 
fors oponthoud, voordat je eindelijk de ro-
tonde kon nemen. De jaren van ombouw 
waren misschien nog wel erger dan de oude 
rotonde. Nu is dat gelukkig opgelost en hoef 
je niet meer te denken, straks komt knoop-
punt Joure.  Een knooppunt is op zich niets 
anders dan de kruising van grote wegen, 
maar meestal betekent het ook problemen 
bij de doorstroom. Raakt het verkeer ook 
daadwerkelijk in de knoop. Zulke knooppun-
ten zitten er ook in het lichaam, tenminste 
volgens de leer van de acupunctuur. Als er 
obstakels zijn kan met de juiste behandeling 
deze knooppunten vrij worden gemaakt. 
Dan kan de energie weer stromen, eigenlijk 
net als het verkeer bij Joure.

Knooppunt Nij Beets 
Wees niet bang, want voor zover ik weet 
zijn er geen plannen voor een verkeers-
knooppunt bij Nij Beets. De doorstroming 
is meestal goed genoeg, maar dat wil niet 
zeggen dat er geen andere knooppunten 
zijn. De huizenmarkt bijvoorbeeld, waarbij 
er te weinig woningen beschikbaar zijn en 
het voor jongeren moeilijk is om in Nij Beets 
te blijven als zij dat willen.  
Goede berichten zijn het daarom dat er 
zicht is op woningbouw. Hopelijk kan het 
knooppunt op de huizenmarkt zo opgelost 
worden. Komt er ruimte en is er weer door-
stroming.

Toch is dat niet het 
enige knooppunt. We 
zitten nog met corona, 
de stikstof problema-
tiek, de vragen rond de 
grootte van de veesta-
pel in Nederland en de gasboringen. Op veel 
terreinen is er helaas geen vrij baan voor 
mensen en raken ook de verschillende belan-
gen in de knoop. Dan kun je dus ook spreken 
over knooppunt Nij Beets.

Het knooppunt zelf 
Knooppunten kunnen er ook zijn op het 
persoonlijk vlak. Met anderen, maar ook 
in jezelf. Een mooi voorbeeld daarvan is te 
vinden in de Bijbel. Wanneer Jezus wordt 
gevangen genomen door de Romeinen zegt 
één van zijn leerlingen dat hij Jezus niet 
kent. Bang om ook opgepakt en veroordeeld 
te worden. Petrus wil een goede vriend zijn 
van Jezus, maar mist toch het lef om hele-
maal met hem mee te gaan.  
Voor Petrus betekent dit een knooppunt in 
zijn leven. Hij heeft Jezus in de steek gela-
ten. Na de opstanding van Jezus wordt dan 
een ontmoeting beschreven tussen Jezus 
en Petrus. Tot drie keer toe vraagt Jezus of 
Petrus van hem houdt. Pijnlijk wordt de 
voorgeschiedenis blootgelegd, maar tegelijk 
komt er ruimte als Jezus hun relatie niet ver-
breekt, maar verrassend genoeg bevestigt. 
De weg is weer vrij naar een gezamenlijke 
toekomst. Het knooppunt is opgeheven, om-
dat zij elkaar in liefde vasthouden en tege-
lijk de ruimte geven.

Wat zou het mooi zijn als we met elkaar in 
staat zijn om ook de knooppunten in het 
leven en het dorp op te lossen.   

    
Ds. Jaap Vlasblom

Het laatste woord

	

(nieuwe	foto	gemaakt	door	Jeroen	Taalman)
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 Wat is een levenstestament? 

S tel, er gebeurt iets met u. U wordt ziek of u krijgt een 

ongeluk waardoor uw leven plotseling verandert. Een 
onverwachte gebeurtenis waarna u zelf geen beslissingen 
meer kunt nemen. Wie mag die dan voor u nemen? Of 
weet u precies wat uw keuzes dan zijn? Dit soort wensen 
kunt u vastleggen in een levenstestament. Want dit is 
niet automatisch geregeld. En als u wacht tot u het écht 
nodig hebt, is het meestal te laat. Een levenstestament 
regelt u via de notaris. En dat geeft een gerust gevoel. 
Vooral in deze toch al onzekere tijden voor iedereen… 
  
W ie behartigt uw belangen als u dat onverwacht 

zelf niet meer kunt? 
De keuzes die u vastlegt in een levenstestament helpen 
uw naasten bij onverwachte situaties in uw leven. Zoals in 
het geval van ziekte of een ongeluk. In een 
levenstestament gaat het bijvoorbeeld over de volgende 
zaken: 
▪ Wie regelt uw beslissingen over uw geldzaken en 

bezittingen (bijvoorbeeld een eigen huis, inboedel of 
het doen van schenkingen) als u dat zelf niet meer 
kunt? 

▪ Wie behartigt uw zaken over medische en 
persoonlijke aangelegenheden als u dat zelf niet meer 
kunt? 

▪ Welke vertrouwenspersoon of -personen zou u willen 
benoemen? 

O ns kantoor kan u hierover volledig adviseren.  
Neem gerust contact met ons op.  

Folkertslân 68 
9244 ED  
Beetsterzwaag 
T 0512 38 24 15 
E info@notariskooi.nl 
I www.notariskooi.nl 
 
Openingstijden: 
 
Maandag tot en met  
donderdag van: 
08:30 tot 17:00 uur 
Vrijdag van: 
08:30 tot 16:00 uur 
 
Op afspraak: 
Woensdag- en 
donderdagavond 
open. 
 
 
Op afspraak in de 
Bibliotheek aan het 
Lijteplein te Ureterp: 
Maandagmiddag 
van: 
13:30 tot 14:30 uur. 
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