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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 10 februari 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:  Dick Zuidema met de schaatsen van 1997......
  
     

De Nijs Beetster online 

op www.nijbeets.info
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Iz
 
Zojuist vernomen dat één van mijn beste 
vrienden is overleden: Ismaël. Longkanker 
stadium 4. Hij mocht maar 46 jaar worden. 
‘Iz’ en ik leerden elkaar kennen bij Omrop 
Fryslân waar hij als cameraman mij terzijde 
stond bij reportages. En documentaires. Het 
meest aangrijpende avontuur in ons beider 
leven maakten we in 2006 mee. Samen wer-
den we naar Texas gestuurd om een vrouw 
uit Harlingen, Maria, te volgen die na twaalf 
jaar correspondentie met de jonge terdood-
veroordeelde Clyde Smith Jr. nu afscheid 
van hem ging nemen. De executie was 
aanstaande. Iz en ik waren erbij en mochten 
als eerste Nederlandse filmmakers in een 
Amerikaanse dodencel filmen en Clyde in-
terviewen. Een zware, mentale beproeving 
temeer omdat Maria mot kreeg met de 
gastvrouw waarbij ze in een trailer vlakbij 
de gevangenis in Livingston zat. Compleet 
uitgeput van alle belevenissen kwamen we 
daags na de executie weer thuis. De trip 
had het fundament gelegd voor een hechte 
vriendschap.

Hechte vriendschappen had Iz trouwens 
te over. Met zijn natuurlijke ‘joie de vivre’ 
liep iedereen met hem weg. Het bracht 
hem veel. Zo werd hij dikke vrienden met 
cabaretier Guido Weijers voor wie hij en-
kele malen het introductiefilmpje voor zijn 
oudejaarsconférences maakte. En hij sloot 
vriendschap met acteur Tom Wilson die de 
meesten nog wel kennen als Biff Tannen in 
de Back to the Future-films  Nu is Wilson 
stand-up comedian en kunstenaar en Iz 
maakte een mooi portret van hem die nu 
nog onder de titel ‘I am famous’ op YouTube 
te bewonderen is. 

Bijna vier jaar geleden bleek de vervelend 
aanhoudende hoest de voorbode van een 
tumor in de longen met diverse uitzaaiin-
gen. Vanaf de diagnose startte Iz voor RTV 

Noord de vlogserie LotzLeeft (https://www.
rtvnoord.nl/lotzleeft) waarin hij zijn dierba-
ren meenam in zijn leven met kanker. Ook 
begon hij zijn kunstproject ‘Are you now’ 
(https://www.areyounow.com/) waarin hij 
mensen uit zijn leven simpelweg drie mi-
nuten in de camera liet kijken zonder iets te 
zeggen. Gewoon één met jezelf. In het nu. 
‘Want nu is het enige dat telt,’ zei hij dan. 
Gelukkig kon hij zijn project nog vertonen in 
het Gronings museum, iets wat ook weini-
gen hem nadoen.

Bij alles wat hij maakte, bleef Iz overigens de 
fenomenale cameraman en editor. Bij velen 
zouden Hollywood-ambities luchtfietserij 
genoemd worden maar niet voor hem. Na-
dat hij met succes zijn eerste bioscoopfilm 
‘Who is Alice?’ had gemaakt, werd hij gebeld 
door de Amerikaanse regisseur Dale Peter-
son. Die was gecharmeerd door zijn werk en 
zocht een Director of Photography voor zijn 
nieuwste film. Eéntje uit Europa met een 
andere kijk op filmen. Maar al gauw bleken 
de slopende draaidagen in Hollywood on-
haalbare kaart. De teleurstelling dat hij zijn 
grote droom niet kon waarmaken was als 
vriend misschien nog wel het moeilijkste 
om te zien. Inmiddels zijn de uitzaaiingen 
in zijn hoofd aangekomen met bestralingen 
en enorme clusterhoofdpijnen tot gevolg. 
Het afscheid nemen komt dichterbij.

Waarom schrijf ik dit alles? Omdat Iz name-
lijk ook de camera gehanteerd heeft bij de 
documentaire ‘Van schrijflei tot digibord’ 
die we in opdracht van De Arke samen 
maakten over 100 jaar christelijk basison-
derwijs in Nij Beets. Ook deed hij de mon-
tage wat uiteindelijk een prachtig resultaat 
heeft opgeleverd. Misschien dat u hier heel 
eventjes bij stil wil staan als de film (hope-
lijk) dit jaar wordt gepresenteerd aan alle 
Beetsters en oud-Beesters…

Bart Ledegang
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Tolbaas 8, 8401 GD in Gorredijk  T: 0512-820996  E: info@bouwdiensten.nl

	

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

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

Vragen	of	aanmelden?	 
Neem	contact	op:	 
Telefoon:	0514-562872  
E-mail:	info@logopedielemmernop.nl	 
Website: 
www.logopedielemmernop.nl		
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Mijmeren over de Elfstedentocht van 1997: 
 
B-rijder Dick Zuidema nog steeds trots op zijn 16e plaats
door Bart Ledegang

In het begin van 2022 leek het in Nederland maar over één ding te gaan: De Elfstedentocht 
van 1997. Het was immers 25 jaar geleden dat de Tocht der Tochten verreden werd. Een paar 
inwoners van Nij Beets namen hier ook aan deel, waaronder Dick Zuidema. Met een 16e 
plaats zorgde hij als B-rijder voor een daverende verrassing. “Op natuurijs kon ik altijd al 
heel goed uit de voeten.”

Onbewust gingen ook bij Dick Zuidema 
(58) op 4 januari onbewust de gedachten 
terug naar die memorabele Elfstedentocht-
editie. “Dan begint het bloed bij mij ook 
weer te stromen hoor,” bekent hij meteen. 
Ook omdat hij even daarvoor nog was uit-
genodigd voor een bijzondere reünie van 
de eerste 25 finishers uit 1997. “Dat was in 
het schaatsmuseum in Hindeloopen. Maar 
later kreeg ik bericht dat alleen de eerste 
twaalf welkom waren vanwege de corona-
maatregelen. Daar baalde ik wel even van.” 

Eerste 
Dan maar terug naar die tocht van 1997. 
“Ik woonde toen nog in Jonkerslân,” begint 
Dick zijn verhaal. Overigens staat hij op 
de wedstrijduitslag als ‘Dicky Zuidema’ 
vermeld. “Dat kwam omdat ik waar-
schijnlijk niet zo groot was en men mij 
daarom maar Dicky was gaan noemen,” 
legt hij uit. “Voor de Tocht was ik inge-
loot wat betekende dat ik de toertocht 
mocht rijden. Maar ik heb me gewoon 
voor de wedstrijd opgegeven en dat vond 
men goed.” Dick kan zich de hele dag 
nog haarscherp voor de geest halen. “We 
waren ’s nachts met vrienden uit Ureterp 
naar Leeuwarden gereden maar kwamen 
vrij laat aan. Daardoor stonden we hele-
maal achter in de kooi. Toen de hekken 
opengingen liep iedereen in een trechter 
er doorheen. Ik kon wel aardig rennen en 

haalde bijna iedereen in. Snel de schaatsen 
onder en met Henri en René Ruitenberg 
was ik als één van de eersten op de Zwette 
weg.” 

Eten 
Na Leeuwarden verlaten te hebben, rijdt 
Dick uren met een eerste groep in het 
pikkedonker. Er wordt onderling weinig 
gesproken. Wel hier en daar een waarschu-
winkje bij slechte stukken maar dat is het 
dan ook. Dick heeft het ritme al gauw te 
pakken. “Ik was als derde in Sneek. Dat had 
ik niet eens zo in de gaten,” blikt hij terug. 
Ook het klunen gaat hem prima af. Maar 
bij het Slotermeer wordt de grote kopgroep 
in twee stukken gesplitst. “Ineens had-

Dick: “Ik was als derde in Sneek. Dat had ik niet eens zo in  
de gaten.” (Foto Bart Ledegang)
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 •	 Huidverbetering
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	 •	 PMU

	 •	 TapParfum

Kanaelwei Noard 9    |  Nij Beets  |  T 06-52 02 56 41  |  www.bellez.nl

    0513 - 46 01 01 
WWW.SIERDMOLL.NL

In ruil voor een 
professioneel 
verkoopadvies!

DEAL?

SAMEN EEN KOPJE 
KOFFIE DRINKEN?
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den we vier minuten achterstand,” vertelt 
Dick. “Wij hadden blijkbaar een omweg 
genomen terwijl de anderen rechtdoor 
waren gegaan. Ja, weet het maar. Je komt 
in het donker aan op het meer en je weet 
absoluut niet waar je heen moet. Dus je 
rijdt maar op de lichtjes af en dat ging dus 
verkeerd.” De camerascooters van de NOS 
zijn er dan ook nog niet bij om wat bij te 
schijnen. Eenmaal in Sloten draait de wind 
die de rijders dan niet meer in de rug heb-
ben. Dick: “Dan zie je ook dat de A-rijders 
een veel hoger tempo rijden dan jij.” De A-
rijders zijn de profs met begeleiders, mas-
seurs en mensen 
voor de ravitail-
lering op de rou-
te. Dick moet als 
B-rijder alles zelf 
regelen. “Ergens 
op de route zou 
de vrouw van 
een vriend staan 
maar die heb ik 
blijkbaar gemist. 
Ik had wel wat 
eten mee maar 
dat was snel op.” 
Een hongerklop 
ligt op de loer als hij gelukkig een halve ge-
vulde koek van Willem Poelstra krijgt. “La-
ter gaf iemand mij nog een tas met eten. 
Pas in Franeker heb ik daarna weer nieuwe 
proviand. Nee, die mensen langs het ijs 
hebben me er wel doorheen gesleept.” 

Natuurijs 
Hebben de A-rijders een hoger beentempo, 
Dick neem zijn ervaring op natuurijs mee. 
Mede daardoor weet hij steeds goed aan te 
klampen. “Op natuurijs voel ik me in mijn 
element. Ik was ook altijd beter op natuur-
ijs dan op de ijsbaan. Met die bochtjes. 
Als ik op het natuurijs stap is het meteen: 
Hoppa. Dan gaat het vanzelf.” Van Sloten 

gaat de tocht naar Stavoren. Meer naar 
boven en dus nóg meer tegenwind. En nog 
steeds is het aardedonker. “Bij Bolsward zei 
iemand: ‘Volgens mij wordt het nooit meer 
licht.’ Toen waren we al op de helft.”  

Kippenvel 
“We reden kop over kop,” gaat hij verder. 
“Als je dan bij Harlingen komt en later Dok-
kum, krijg je écht kippenvel van het gejuich 
van het publiek.” Na Dokkum valt de groep 
van Zuidema uit elkaar. Dick laat de voor-
ste groep gaan en mist de slag. Dat spookt 
lange tijd later nog door zijn hoofd. “Wat 

nou als ik toch 
had aangepikt,” 
mijmert hij 
even. Maar dan 
is hij meteen 
weer realistisch. 
“Mijn voorbe-
reiding was ook 
niet optimaal. 
Mijn vrouw was 
bevallen van 
onze jongste 
dochter en is 
wel drie maan-
den bedlegerig 

geweest. Ik was veel thuis nodig voor de 
kinderen. Daardoor was mijn voorseizoen 
niet geweldig.” Ook krijgt hij problemen 
met zijn nieuwe schaatsen. Ze geven geen 
goede grip doordat ze niet juist zijn gesle-
pen. Spierpijn in de bovenbenen plagen 
hem in aanloop naar de Tocht. “Daags voor 
de Tocht heb ik nog andere ijzers eronder 
gedaan. Als alles nou op z’n plek was geval-
len wat ik misschien hoger geëindigd.”  

Meet 
De finish komt dichterbij. Dick weet on-
dertussen waar in het deelnemersveld 
hij zich bevindt. “Onderweg kreeg ik door 
dat er wat mannen vooruit waren. Toen ik 

Zijn Elfstedenkruisje vond Dick onlangs weer bij het  
opruimen van het huis. (Foto Bart Ledegang)
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Domela Nieuwenhuisweg 45
9245 VB Nij Beets  
T: (0512) 46 12 11   

www.pedicurehendrika.nl
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startte dacht ik: ‘Als ik bij de eerste 100 zit, 
is het mooi.’ Toen ik eenmaal onderweg 
was en de slag te pakken had dacht ik: ‘Ik 
wil wel bij de eerste twintig eindigen. En 
eerlijk is eerlijk: ik zat er ook écht helemaal 
doorheen. Met een groepje van zeven zijn 
we naar de Bonkevaart gereden.” Als Dick 
uiteindelijk als 16e samen met Rene Ruiten-
berg over de meet komt, steekt hij uitzin-
nig van blijdschap zijn handen in de lucht. 
Het shot passeert ook in de televisie-terug-
blik van 4 januari nog uitgebreid de revue. 
“Ik was ook hartstikke blij!” beaamt Dick 
nog maar eens. En terecht want hij eindigt 
nog vóór cracks als Jan Eise Kromkamp, 
Lammert Huitema en Rein Jonker.

Stempel 
Eenmaal over de finish worden de A-rijders 
opgevangen door begeleiders. Dick duikt 
meteen met een vriend de bus in die hen 
naar het FEC in Leeuwarden brengt. “Ik 
hoorde later dat ze nog om mij hadden 
gezocht,” vertelt Dick. De eerste B-rijder 
die over de finish komt op 17 minuten van 
winnaar Henk Angenent, is wel als eerste 
bij de laatste stempelpost. Die staat na-
melijk in het FEC. “Een politieagent hield 
me eerst nog tegen. Ik zei: ‘Ik moet naar 
de stempelpost!’ maar daar wilde hij niets 
van weten. Toen ben ik helemaal om de hal 
heengelopen en daar kreeg ik uiteindelijk 

mijn stempel.” Na een overheerlijke mas-
sage zet hij koers naar huis. Daar staat de 
telefoon roodgloeiend en druppelen con-
tinu kaarten, cadeaus en bloemen binnen. 
Dick: “Dat was echt heel bijzonder. Dan 
zie je toch weer hoezeer de Elfstedentocht 
leeft.” Maar al snel gaat het gewone leven 
weer zijn gang. Dick rijdt nog een jaar bij 
de B’s en later nog even bij de A-rijders. In 
2011 vestigt hij zich met het gezin aan de 
Swynswei in Nij Beets. “Het was altijd ons 
verlangen om kinderen op te vangen. Daar 
vinden we nog steeds heel veel voldoening 
in. En verder heb ik mijn eigen bedrijf in 
houtbouw en geef ik sinds een aantal jaren 
weer schaatstraining in Thialf.” 

Als lid van de Koninklijke Vereniging De 
Friesche Elf Steden mág Dick weer mee-
doen aan de Elfstedentocht. Als die ooit 
nog komt. “Als hij komt doe ik de toertocht. 
Ik ben er klaar voor,” klinkt het vastbera-
den. “En waarom niet? Als we twee tot drie 
weken oostenwind hebben en het vriest 
goed. Dan komt ie vast nog eens!” 

De foto met Dick (linksvoor) haalde zelfs de voorpa-
gina van de Amerikaanse kranten...  
(Foto familie Zuidema)
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APK II keuringstation!

Verkoop van:
Diervoeders, stro en hooi, gas en aardappelen

Openingstijden:
Di t/m Do van 17.00 tot 20.00 uur
Vrijdag van 13.00 tot 20.00 uur

Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

Prikkewei 57 | Nij Beets | 06 407 208 84

	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

Verkoop	van:	
Diervoeders,	
stro	en	hooi,	

gas	en	aardappelen	
	

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

	
Prikkewei	57	Nij	Beets	

06	407	208	84	

Verhuur van:
BBQ, grote koeken pan,

Easy-up tenten,
Lounge (terras) heater,

Bier en statafels,
Muziek installatie.

www.bbqverhuurnijbeets.nl
0512 462080 / 06 342 051 49
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Het laatste artikel van haar hand betreft 
het avontuur van cliënt Sjoerdtje van zorg-
boerderij De Ripen met programmamaker 
Paul de Leeuw. Een mooi slotstuk van 12 
jaar trouwe redactionele dienst. Met haar 
79 jaar heeft Hester ook alle recht om het 
wat rustiger aan te gaan doen. Alhoewel 
het niet in haar aard ligt. Ze wordt in 1942 
geboren in Kollum, in een boerderijtje 
even buiten het dorp. “Ons gezin telde vijf 
kinderen. Mijn moeder overleed toen ik 14 
jaar was. De jongste zusjes waren toen drie 
en vijf. Mijn oudere zus Els deed daarna de 
huishouding. Vader was boer en tegelijk 

melkrijder erbij. Die maakte lange dagen. 
Zowel binnen als buiten werkten we mee. 
Het kon niet anders.” 

Op haar vijftiende vindt de slimme jonge-
dame zich terug op de correctieafdeling 
van de Kollumer Krant. Twee jaar later 
zit ze al in de redactie en ruikt ze aan het 
eerste schrijfwerk. De kiem voor een lange 
journalistieke loopbaan is gelegd. “Maar 
toen ik 18 was wilde ik er tussenuit,” ver-
telt ze in het knusse chalet aan De Ripen. 
“Toen ben ik in 1960 voor twee jaar naar 
Engeland gegaan om de Engelse taal te 

Duizendpoot Hester Dijkstra stopt als redacteur van de Nijs Beetster:

‘Verhalen die het waard zijn verteld te worden’

door Bart Ledegang 

Na twaalf jaar ‘dienstverband’ en ruim 120 verhalen neemt Hester Dijkstra afscheid als ver-
slaggever voor de Beetster dorpskrant. Stilzitten is er voor de creatieve alleskunner echter 
niet bij. “Er verrijst een prachtig stuk natuur vol biodiversiteit achter de zorgboerderij en 
ook op het erf kan ik nog jaren vooruit.”

Foto Wobbe de Vries)
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Bestellen kan tot 15.00 uur op de afhaaldag.
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Buurtbemiddeling 
Opsterland
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Stichting Scala, Buurtbemiddeling
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e buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl
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• Gratis • Stap voor stap • Vertrouwelijk

sc
a

la
sc

al
a

sc
al

a

scalascala

veilig
opsterland

voor 
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leren.’ Lower en Higher Cambridge voltooit 
ze met verve terwijl ze als ‘mothers help’ 
in Rochdale in een gezin meedraait. Zo 
verdient ze haar cursusgeld. Terug in Kol-
lum helpt Hester nog vijf jaar mee om het 
gezin draaiende te houden. Tegelijk kan 
ze zich bij de Kollumer Krant ontwikkelen 
en komen er ook klussen voor het Friesch 
Dagblad bij. 

Divers 
Burgum wordt tien jaar lang de woon-
plaats als Hester trouwt. Daar circuleert 
het advertentiekrantje Actief.  “Samen met 
uitgever Auke Steegstra heb ik een begin 
gemaakt met het redactionele gedeelte en 
kreeg het inhoudelijk body’, vertelt Hester. 
Inmiddels is Actief een veel gelezen streek-
krant. In deze Burgumer periode worden 
ook de drie zonen geboren: Jacob, Ype en 
Paul. Hester knoopt in de volgende jaren 
de baantjes soepel aan elkaar: ze schrijft 
raadsverslagen, runt de jeugdherberg 
Stania State in Oentsjerk, is secretaris van 
de ruilverkaveling Tytsjerksteradiel-noord 
en wordt gemeentevoorlichter in Ooststel-
lingwerf en Dantumadeel’. Hoe divers wil 
je het hebben?

Tussen de bedrijven door schrijft ze ook 
nog boeken. Over de zorg in Noordoost 
Fryslân, over zorgcentrum Berchhiem, de 
Burgumer parochie en het 10-jarig bestaan 
van Stichting Olmenes in Appelscha. 

Fietstocht 
Wanneer zoon Ype in 2006 samen met 
oud-voorzitter van de Friesche Elfsteden 
Henk Kroes naar Ghana fietst, is er geen 
betere kandidaat te bedenken om de com-
municatie van deze bjusterbaarlike expedi-
tie ter hand te nemen dan moeder Hester. 
Veertien fietsers rijden van Bolsward naar 
Accra, een tocht van meer dan 11.000 ki-
lometer. Het is een speciale sponsortocht 

ten bate van het onderwijs in Ghana. In 
100 dagen moet de eindbestemming zijn 
bereikt en Hester zal regelmatig verslag 
uitbrengen op de speciale website. “En ik 
moest het materiaal onderweg verzorgen. 
Ype fietste heel veel. Had een wereldtocht 
naar Nieuw-Zeeland gefietst. Maar hij had 
ook bij Koga Miyata gewerkt en was dus 
een handige fietsenmaker in het gezel-
schap,” licht Hester toe. “Er waren met 
Koga en de bandenleverancier afspraken 
gemaakt om onderweg op de route onder-
delen af te leveren en dat moest natuurlijk 
wel goed gaan.” Ook in Mali was weer 
materiaal nodig. Met de Nederlandse am-
bassadeur ter plaatste regelt Hester een 
feestelijk onthaal van de fietsers. “Alles wat 
Nederlands was had de ambassadeur daar 
opgetrommeld. Er was zelfs iemand bij die 
ooit de Elfstedentocht had geschaatst. Die 
had speciaal voor Henk Kroes zijn kruisje 
opgespeld. Dat was voor iedereen wel één 
van de memorabele hoogtepunten van de 
tocht.” Samen met de hoofdrolspelers stelt 
Hester na afloop het boek ‘Dansend gras in 
de savanne’ samen. 

Zorgboerderij 
Het is 2009 als Hester met partner Wobbe 
in Nij Beets neerstrijkt. Zoon Paul en zijn 
Tineke zijn namelijk op zoek naar een boer-
derij om hun droom: een zorgboerderij, te 
verwezenlijken. Die wordt gevonden aan 
de Ripen. “Er stond een chalet achter de 
boerderij waar de ouders van de vorige 
bewoner woonden,” vertelt Hester. “Het 
werd afzonderlijk van de boerderij ver-
kocht. Wobbe en ik hebben toen Drachten 
verruild tegen deze prachtige plek.’ Een 
speciale stichting De Ripen wordt in het 
leven geroepen om een goede start van 
de zorgboerderij mogelijk te maken. “Er 
moest nog zoveel gebeuren! Niet voor niks 
spraken Paul en Tineke wel eens over hun 
‘kopzorgboerderij’….. Onze stichting kon 
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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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behulpzaam zijn door fondsen te werven 
voor de eerste benodigdheden’’ legt Hester 
uit.  Een duofiets met ondersteuning en 
de rolstoeltoegankelijke zonneboot waren 
latere projecten van de stichting. Daar 
maken zowel ’t Boerehiem als De Ripen 
gebruik van. Dat anno 2022 met Sjoerdtje, 
Bardo en Sjouke nog hulpboeren vanaf het 
begin aan boord van de zorgboerderij zijn, 
bewijst dat ze met iets moois bezig zijn op 
De Ripen. 
Het grote  
theaterpro-
ject in 2019 
waarmee 
het 10-jarig 
bestaan 
werd ge-
vierd en 
waarbij de 
hulpboeren 
schitterden 
op het po-
dium on-
derstreepte 
dit al eer-
der.  

Verhalen 
En tóch 
vond Hes-
ter elke 
maand tijd 
om een 
artikel te 
schrijven 
voor de Nijs 
Beetster. 
Dat avon-
tuur begon 
met een 
ingezon-
den stukje 
over de 
start van de 

zorgboerderij. “Toenmalig eindredacteur 
Sikke Marinus smeedde het ijzer heet en 
vroeg of ik vaker wat wilde schrijven. Voor 
mij was het een hele goede manier om 
mensen te leren kennen en thuis te raken 
in het dorp. Wobbe ging mee voor de foto’s 
en hij bracht de Nijs Beetster daarna ook 
nog rond. En Paul deed de vormgeving. De 
Ripen heeft dus wel z’n steentje bijgedra-
gen” lacht Hester.  Op de vraag waar ze het 

liefst over 
schrijft 
hoeft ze 
niet lang 
na te den-
ken. “Ik heb 
bijna overal 
wel over 
geschre-
ven, van 
rechtszaak 
tot mode-
show, van 
bestem-
mingsplan 
tot evene-
ment. Maar 
het liefst 
schrijf ik 
over men-
sen en dat 
heb ik voor 
de Nijs 
Beetster 
vooral ge-
daan. Ieder 
mens heeft 
een eigen, 
bijzonder 
verhaal. 
Waard om 
naar te 
luisteren 
en over 

Hester: “Ik kreeg vaak hele lieve reacties op m’n artikelen en dat heeft me  
goed gedaan.”(Foto Wobbe de Vries)
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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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te schrijven. Het werk heeft me plezier 
gebracht. Ik kreeg vaak hele lieve reacties 
op m’n artikelen en dat heeft me goed 
gedaan. Zo af en toe zal ik nog wel eens 
schrijven”, verklapt ze. Maar het heilige 
moeten is er af. Welk verhaal haar nog het 
meeste bij staat? “Misschien het verhaal 
over Kor van der Meulen die z’n eigen 
draaiorgel bouwde, plus de muziekboeken 
maakte. Z’n passie voor muziek ging zover, 
dat hij samen met z’n Wietske op de draai-
orgeltonen door de garage zwierde!”

Biodivers 
Naast het schrijven houdt Hester van al-
les wat groeit, bloeit en steeds weer boeit. 
De zorgboerderij heeft een groen erf en 
een flinke moestuin en achter het erf ligt 
een biodiversiteitsproject dat steeds meer 
vorm krijgt. De provincie, diverse fondsen 
en de zorgboerderij hebben de handen 
ineen geslagen en nu is 1 hectare weiland 
omgetoverd tot een grote poel met diverse 
waterniveaus, met glooiende wallen en 
dierenweides met kruidenrijk gras. “We 
zien hier straks heel veel kruiden en wilde 
bloemen groeien. En daarmee neemt het 
aantal insecten, vlinders, vogels toe. Het 
wordt een oase en de hulpboeren gaan, 
samen met een vrijwilliger bijhouden wat 
er vliegt, kruipt, flad-
dert en zwemt”, vertelt 
Hester. In een betonnen 
wand kunnen oever-
zwaluwen en ijsvogel-
tjes nestelen. In het 
voorjaar moeten er nog 
wat klussen uitgevoerd 
worden en tijdens de 
Open Dag in juni wordt 
het project Bioferskaat 
feestelijk geopend.  

Het biodiversiteitsproject krijgt al langzaam vorm.... 
(Foto Bart Legedang)
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voor en door het dorp
 energieneutraal 2030
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Nieuwe bewoners voormalige dokterswoning:

‘Er is rust gekomen in ons gezin’

Door Sietske Dijkstra Postma

De wens van Kris Boyen en Sander Beenen om in een huis te wonen met meerdere slaapka-
mers voor de familie uit België, heeft deze nieuwe dorpsbewoners vanuit Oranjewoud naar 
Nij Beets gebracht. “Hier kunnen we mijn familie een plek bieden om te logeren en daar zijn 
we heel blij mee. Bovendien wilden we graag in een dorp wonen in een mooie omgeving 
maar waar we ons ook vrij kunnen voelen. En dat hebben we hier gevonden”. 

In Coronatijd 
verhuizen is 
al een hele 
uitdaging, 
maar als er 
in een gezin 
ook nog een 
derde kindje 
op komst is 
dan is dat 
helemaal 
pittig. En 
toch gingen 
de nieuwe 
bewoners van 
de voorma-
lige dokters-
woning, deze 
uitdaging aan. Reden voor de Nijs Beetster 
om eens kennis te gaan maken.
Op een gure avond steek ik de weg over om 
onze buren een bezoekje te brengen. We 
hebben al veel contact gehad, maar door 
de maatregelen zijn we nog niet bij elkaar 
thuis geweest.

Zoektocht andere woning
Sinds 14 februari 2020 wonen Kris Boyen 
en Sander Beenen samen met hun twee 
kinderen Magnus en Eleonora aan de Tj. Na-
wijnstraat 25. In april wordt kleine Gustav 
geboren. Hiervoor woonden ze in Oranje-

woud. Een 
prachtige 
omgeving 
met veel 
bos en rust. 
Ze hadden 
het erg naar 
hun zin, 
alleen werd 
het huis een 
beetje te 
klein. Fami-
lie woont 
ver weg en 
een extra 
logeerka-
mer was 
daardoor 

wel erg wenselijk. Toen ook nummer drie 
zich aankondigde, moest er een stap gezet 
worden. Uiteindelijk eindigde de zoektocht 
in Nij Beets. Deze plek voldeed aan alle 
gestelde wensen.

Sander is opgegroeid in Joure, was voorheen 
piloot op een turboprop, later op een jet. 
Toen door de Estlandse vliegmaatschappij 
Nordica een lijnvlucht opgezet werd vanaf 
Eelde naar Kopenhagen ging Sander sollici-
teren. Hiervoor werd hij aangenomen, maar 
tijdens de training in de simulator kwam 
het bericht dat ze de lijn eruit gingen halen. 

Kris en Sander met hun kinderen Magnus, Eleonora en de kleine Gustav
(Foto Sietske Dijkstra)
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Dorpsagenda       Maart

Za. 12 mrt NL-Doet (Oranjefonds) bij It Damshûs, opgeven voor 1 maart bij Sietske   
  Dijkstra via sietskedijkstra@me.com

Do. 17 mrt Lezing Koos van Houdt (€6) in It Damshûs; 20.00 uur

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

Kerkdiensten Doarpstsjerke
Actuele informatie kunt u vinden op de website van de 
doarpstsjerke www.doarpstsjerke.nl

De diensten beginnen om 9.30 uur tenzij anders 
aangegeven. 

Zondag 23 januari is de voorganger ds. C. Bark-Bakker uit Akkrum

Zondag 30 januari  is de voorganger ds. G. van den Dool uit Vledder

Zondag 6 februari is de voorganger ds. A.J. Fraanje uit Drachten

Zondag 13 februari  is de voorganger ds. C.E. Dahmen uit Boornbergum

Zondag 20 februari is de voorganger ds. R. Praamsma uit de Knipe

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

BOORNBERGUM
Westerbuorren 1  |  Tel. 0512 - 38 32 91

www.medifitweb.nl | info@medifitweb.nl
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Hij bleef wel werken bij Nordica en ging met 
de trein naar Schiphol. Van daaruit heeft hij 
door heel Europa gevlogen, maar vooral veel 
in Scandinavië.
Prachtig werk maar heel veel van huis. 
Zeven dagen vliegen en twee dagen vrij. 
Met een jong gezin is dat niet gemakkelijk 
te combineren, daar de vrije dagen flexibel 
waren. Was Sander vrij dan was Kris soms 
gewoon aan het werk. Het was pittig voor 
het gezin.

Kris is geboren in Brussel en opgegroeid 
in Leefdaal. Een dorp tussen Brussel en 
Leuven.  Ze heeft audiologische weten-
schappen gestudeerd in Leuven. Toen ze 
stage moest lopen heeft ze gekozen voor 
Nederland, daar ze hier op dit gebied verder 
waren dan bij onze zuiderburen. In België is 
het op kamers wonen niet zo voor de hand 
liggend. “Wij konden niet op kot..,” vertelt 
Kris. “… omdat ik uit een gezin kom met vier 
kinderen. Dat was te duur en met den bus 
gaan is spotgoedkoop.” Toen ze deze kans 
kreeg, heeft ze de kaart van Nederland ge-
pakt en het verste plekje opgezocht en dat 
bleek Groningen te zijn. Kris is audioloog 
geworden en is gespecialiseerd in oorsuizen. 
Hierop is ze gepromoveerd. 

Heel toevallig studeerde Sander in Gronin-
gen op dat moment biomedische techno-
logie. Daar zijn ze elkaar tegengekomen en 
hebben een relatie gekregen. Ze zijn bijna 
zes jaar geleden getrouwd en hebben een 
gezin gesticht.

Lockdown
En dan de stap naar Nij Beets. Voor de 
familie was het in Oranjewoud een uitda-
ging om de opvang van de kinderen goed te 
regelen met de drukke banen van beide. Ze 
hadden een hele fijne gastouder. De kin-
deren konden daar altijd terecht. Maar de 

oudste werd bijna vier en dan moest er een 
andere opvang komen. Besloten werd in Nij 
Beets een nanny aan te nemen. Zo zou Kris 
meer rust krijgen als Sander weer zeven da-
gen weg was. Maar door de lockdown kwam 
er een brief van Nordica dat er geen werk 
meer was. Natuurlijk zorgde dit voor een 
schok, maar het betekende ook dat ze nu 
zeker waren dat Sander bij de bevalling van 
de derde telg aanwezig kon zijn. Ze hebben 
genoten van het feit dat ze nu echt als een 
gezin konden functioneren. Maar er moest 
natuurlijk wel brood op de plank komen. 
Zou Sander wachten tot de luchtvaart weer 
aan zou trekken of misschien toch een om-
mezwaai maken naar een ander beroep?

Uiteindelijk is hij technisch onderwijsas-
sistent Natuurkunde geworden aan het 
Bornego College in Heerenveen en geeft 
daar inmiddels les als docent natuurkunde. 
Sander had al ervaring met het lesgeven 
opgedaan in de luchtvaart, maar heeft er 
nu zijn beroep van gemaakt. Hij studeert 
verder om ook op hoger niveau les te kun-
nen geven. Verder verzorgt Sander vaak het 
practicum voor leerlingen uit de boven-
bouw. Zij zijn erg blij met zijn knowhow. En 
wat een hele fijne bijkomstigheid is, is het 
feit dat de vakanties nu samenvallen. Kris: 
“Der is safolle mear rêst kommen. En wat 
ook zo plezant is, dat we geen nanny aan 
moesten nemen. De school, opvang en peu-
ter is naast de deur. Wa’ wilde nog meer?” 
klinkt het in plezant Vlaams.

Kris geeft als audioloog les aan de Hanzeho-
geschool in Groningen binnen de opleiding 
voor Logopedie. Daarnaast coördineert ze 
de voltijdopleiding. Door corona vinden alle 
activiteiten bijna constant online plaats. 
Voor de docenten, maar zeker ook voor de 
studenten een hele uitdaging. “De studen-
tentijd is kort, en door de lockdown kunnen 
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“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:
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Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching
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ze deze tijd niet optimaal benutten. Er zijn 
daardoor veel studenten met geestelijke en 
lichamelijke klachten. We doen er alles aan 
hen daarbij te helpen” Ook voor Kris zelf is 
het pittig. Ze werkt veel harder en neemt 
weinig rust. Er is minder afleiding. “Ge 
spreekt nie meer met uw collega’s, en het 
koffiemachien is er niet meer bij”. 
De bedoeling was in de pauzes het hardlo-
pen weer op te pakken, maar tot nog toe 
schiet dat erbij in.
Ze hoopt dit straks weer op te pakken.

Taal
Door Kris haar opleiding is taal in Huize Bee-
nen/Boyen heel belangrijk. Kris heeft bij de 
Afûk Fries geleerd. Zij spreekt Nederlands/
Vlaams met de kinderen en Sander spreekt 
uitsluitend Fries. “Ik ha dat fanôf it begjin 
dien, se prate Frysk tsjin my en tsjin Kris 
Nederlâns. Se prate Nederlâns mei Flaamske 
wurden der tusken.” Op de opvang worden 
voor de kinderen Vlaamse woorden ge-
bruikt door de leidsters. “Laatst zei de juf 
tegen Eleonora, dat ze haar laarzen moest 
pakken. Nee, zei ze, dat zijn Botten! Nu 
gebruiken ze zelf dat woord ook voor haar.” 
En zo is een speen in het Vlaams een tut, 
en ook dat vindt zijn entree in de taal op 
de opvang. “Echt tof dat ze actief die taal 
gebruiken voor onze kinderen.” Kort samen-
gevat spreken de kinderen Nederlands, Fries 
en Vlaams en Magnus 
krijgt op de basisschool ook nog Engels!

Vrije tijd en hobby’s
Kris en Sander hebben veel hobby’s. Ze 
komen er nu nog niet aan toe, maar die tijd 
komt vast wel weer. Sander vertelt dat hij 
vroeger veel geschaatst heeft. “Ik ha mei 
Sven Kramer traind. Ha dat in hiel skoft 
dien, mar hie gjin sin mear oan de trainin-
gen. Doe bin ik stoppe. Doe’t wy yn it Hear-
renfean wennen, gong ik noch wol gauris 

nei Thialf, mar dat lukt no net mear, mar 
ik fyn it noch hieltyd moai om te dwaan”. 
Ook heeft hij in een band gezeten. Sander 
speelt hammond en kerkorgel, gitaar, piano, 
maar heeft ook een studio. “Ik mei graach 
mei musyk piele. As der wer wat mear tiid 
komt, dan bou ik myn studio wer op en 
wol dêr wer mei oan ‘e gong.” Hij zou heel 
graag weer eens in een band willen spe-
len. Misschien is dat in Nij Beets mogelijk, 
hoopt hij. Zijn nieuwste hobby is een pas 
gekochte telescoop. Hij heeft voor school 
ook één aangeschaft. “Magnus kin sommige 
planeten ek al oanwize!” Kris haar hobby’s 
zijn: kinderkleding naaien, brood en taarten 
bakken, maar ook muziek is heel belangrijk 
voor haar. Ze heeft met haar zus vroeger in 
een orkest gespeeld. Ook in Groningen is 
ze daarmee doorgegaan. Ze speelt hobo en 
althobo en een beetje piano. Ook dit wil ze 
wel weer oppakken, maar eerst moeten de 
kinderen iets groter zijn.

Vrijwilligerswerk
Conclusie: de twee voelen zich erg thuis in 
Nij Beets. Het is natuurlijk een dorp, maar 
wel een dorp waar ze veel vrijheid voelen en 
waar ze al best veel mensen kennen. Kris zit 
in de Oudercommissie bij Tante Jantsz en in 
de activiteitencommissie van de Jasker. “Op 
deze manier leer ik veel kinderen en ouders 
kennen.” Kris is al met vrijwilligerswerk be-
gonnen en ook Sander wil dit op den duur 
wel graag oppakken, bijvoorbeeld bij de 
ijsvereniging. Al met al een gezin dat drukke 
werkzaamheden heeft maar zich ook in 
wil zetten om in Nij Beets iets te kunnen 
betekenen. Voor een dorp zijn deze jonge 
gezinnen van cruciaal belang. We hopen 
dat ze zich de komende jaren thuis zullen 
blijven voelen en hun weg vinden in onze 
gemeenschap.
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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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VERVOLG VAN DE VERHUIZING.
In april 1911 verhuisden we naar de nieuwe 
locatie. Het werd toen wel een drukke 
maand, want de werkzaamheden in de 
veenderij moesten ook wel doorgaan. Onze 
broer Klaas kon ook al niet op het turfland 
werken, want hij moest 4 maanden in 
militaire dienst. De verhuizing werd wel 
een groot karwei, want wij namen ons 
vorige oude huis aan de Krûme Swynswei 
ook mee. Dit was wel een groot verschil 
met een andere verhuizing in Beets, want 
die bewoners namen hun “hele hebben 
en houden” mee in een zak op de rug. De 
materialen van ons oude huis hadden wij 
nodig om onze nieuwe woning achter de 
Beetsterfeart te vergroten. Ons gezin be-
stond nu uit acht personen. Met z’n drieën 
in één bed slapen lukte niet meer. Ons 
jongste zusje moest nu ook alleen slapen, 
want zij werd te oud en te groot om bij de 
jongens te slapen. Gelukkig was de zomer 
van 1911 droog en zeer warm. We sliepen 
dan ook wel buiten onder de blote hemel. 
De achterste muur werd uit de woning ge-
haald, waardoor het huis langer kon wor-
den gemaakt. Voor de herfstperiode waren 
de bouwactiviteiten afgerond. Het achter-
huis was nu zelfs zo groot geworden, zodat 
we daar nu konden wonen. Het was een 
tweede woonkamer geworden. ’s Winters 
konden wij in deze ruimte nu ’s avonds ook 
wel een kaartje leggen met onze vrienden. 
Met een paar turfjes in het oude kacheltje 
konden wij de nieuwe kamer verwarmen.

LANDEIGENAAR.
Het oude petgat achter ons huis kon niet 
renteloos blijven liggen. Vader kocht een 
heel mooi watermolentje (Tjasker), dat 
een paar honderd meter achter ons huis 
werd neergezet door een molenmaker. Wij 
kregen dus zelf een eigen “droogmakerij” , 
waarvan we zelf eigenaar waren. We had-
den nu wel een hypotheek nodig. Er was 
in die 26 jaren, dat onze vader en moeder 
getrouwd waren, wel erg veel veranderd in 
hun leven. In 1897 leden we soms honger in 
de “wurkhûzen” aan de Straatweg en nu 
was vader landeigenaar! Toen hadden wij 
geen schuld en nu moesten wij een hypo-
theek aflossen. Desondanks hadden we het 
nu toch beter.
Ons hele gezin werkte nu. De hele familie 
was lid geworden van zgn. “geheelonthou-
dersvereniging” (De Blauw Knoop), behalve 
vader. Wij gebruikten dan ook helemaal 
geen druppel sterke drank! Door dat nieu-
we drooggemalen poldertje hadden wij 
helemaal geen vrije tijd meer. Wij moesten 
het poldertje in cultuur brengen door een 
wijk te graven voor de afwatering. Met 
deze grond werd het land vlak gemaakt. 
Het werd een heel mooi poldertje en een 
best stukje weiland. Het voorste gedeelte 
van het poldertje werd eerst in cultuur 
gebracht. Meer grond was ook nog niet 
nodig, want vader kon als turfmaker in het 
begin toch nog maar één koe kopen.

Andere tijden in Nij Beets (1895-1920). DEEL 29
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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www.mulderbouwbedrijf.nl info@mulderbouwbedrijf.nl

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 

DE LOKALE BAKKER VOOR DRACHTEN, 
BOORNBURGUM EN OMSTREKEN

BESTEL OOK  VIA WHATSAPP+31627316256

Voor de lekkerste verse broden, de heerlijkste chocolade
en niet te vergeten onze handige 

ontbijt- en saucijzenbroodjesservice

Westerbuorren 4 | 9212 PL Boornbergum | 0512 - 381 215  | info@bakkerijbaarsma.nl

WWW.BAKKERIJBAARSMA.NL
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Kort genoten van het gastvrije Nij Beets

In november 2020 zijn wij (Elisabeth, met zoontjes Liam, Dean en Eden) komen wo-
nen op de Gietersewei in Nij Beets. We werden meteen heel erg hartelijk ontvangen, 
met name door Janny van tante Jansz kinderopvang en de school de Jasker. De drie 
jongens hebben heel erg snel hun plek gevonden en ook in de tijd dat ik afgelopen 
jaar te maken heb gekregen met borstkanker, hebben tante Jansz en de Jasker dat 
enorm goed opgevangen. Door een fijne en vertrouwde plek voor de jongens te 
verzorgen hebben ze deze afgelopen zware tijd toch als fijn ervaren. Helaas gaan we 
nu weer vertrekken. We gaan nu verhuizen naar Assen. Voor de jongens een grote 
verandering. Van het veilige, knusse dorpse naar de grote stad. Maar gelukkig heb-
ben ze er heel erg veel zin in en zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet!

Via deze manier wil ik graag het dorp Nij Beets, maar vooral Janny en de Jasker be-
danken voor de fijne tijd! We wensen iedereen alle goeds en komen in de toekomst 
zeker nog eens buurten!

Groeten, Elisabeth van der Spoel

Dit waarschuwingsbord bij de brug heeft een fikse mishandeling ondergaan. 
Bewuste actie van baldadige jeugd of een onhandige van de gemeentelijke snoeiwerkers?

Gezien in Nij Beets
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CijferMeester Tijnje
Binne Visser
Riperwei 56, 8406 AK Tijnje
M 06 130 74 789
T 0513 57 15 19
E b.visser@cijfermeester.nl
W cijfermeester.nl/tijnje

Administratie
Bedrijfsadvies
Boekhouding
Jaarrekening
Inkomstenbelasting
Omzetbelasting
Salarissen
Vennootschapbelasting
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Femke Kok komt langzaam op 
stoom voor Spelen
Onze schaatsende dorpsge- 
note Femke Kok komt langzamerhand in de 
topvorm die nodig is voor een medaille op 
de Olympische Winterspelen van volgende 
maand in China. Femke won op de EK Af-
standen in Thialf namelijk goud op de 500 
meter. De 21-jarige sprintster reed 37,32 en 
bleef daarmee wereldkampioene Angelina 
Golikova (37,43) en Daria Katsjanova (37,58) 
uit Rusland voor.
Femke eindigde in 2020 als vierde op de 
EK afstanden op de 500 meter. Vorig jaar 
pakte ze op die afstand achter Angelina 
Golikova zilver op de WK afstanden in 
Heerenveen. Een dag eerder had Kok zich 
nog met spierklachten afgemeld voor de 

teamsprint. “Ik had tijdens de rit het idee 
dat ik er niet voorbijkwam op de kruising’', 
reageerde ze bij de NOS. ,,Na de finish 
dacht ik: shit, misschien is het niet genoeg. 
Gelukkig was dat het wel, daar ben ik heel 
blij mee.’’ De topprestatie biedt zeker hoop 
voor de Spelen vindt Femke: “Het is mooi 
dat ik dit goede gevoel kan meenemen. 
Hier haal ik wel vertrouwen uit.’’
Op de 1000 meter moest Femke haar 
concurrente Jutta Leerdam voor laten 
gaan. Maar als reserverijder deed ze het als 
vervanger voor Ireen Wüst uitstekend. Met 
een tijd van 1.14,80 zette ze in de eerste rit 
meteen de toon. Alleen Leerdam kwam 
nog onder haar tijd. Femke: “Ik had er wel 
zin in, maar het was wel een rare voorbe-
reiding. Ik moest al in de eerste rit starten 

Langs deze weg willen we graag iedereen bedanken
voor alle telefoontjes, kaarten en bloemen na het

overlijden van mijn lieve dochter, onze zus

Ineke Zwaagstra

Hartverwarmend te weten dat 
zoveel mensen meeleven.

Het heeft ons goed gedaan.

Sietse Zwaagstra
Akkie
Geke
Bea

Nijs Beetster Nijs
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Gun jezelf 
en heel 
Nij Beets 
gratis 
glasvezel!

GunOpsterlandGlasvezel.nl

Bij 25% deelname vóór 2 februari 2022 gaan 
we glasvezel aanleggen. Meld je daarom nu aan 
en bespaar € 650,- aansluitkosten. Je betaalt 
alleen de abonnementskosten bij de deelnemende 
telecomprovider. 

De belangrijkste voordelen van glasvezel:

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

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

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

Meld je 
aan vóór 

2 februari 
2022!
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en heb amper twee rondjes kunnen inrij-
den. Toen moest ik al starten terwijl mijn 
lichaam eigenlijk nog niet warm genoeg 
was.” 
 

Femke kan haar geluk niet op als haar 500 meter de 
snelste van Europa blijkt. (Foto: NOS)

Spontane opruimactie van zwerfafval
Een actie waar de ouderen nog wat van 
kunnen leren: een groep kinderen orga-
niseerde uit eigen beweging een fikse 
opruimactie van zwerfafval. Door mid-
del van zelfgemaakte affiches werden 
vrijwilligers opgeroepen zich bij hen aan 
te sluiten. Uiteindelijk werd de groep in 
de speeltuin overvallen door wethouder 
Rob Jonkman en fotograaf Sietse de Boer 
van de SA! Jonkman had voor alle kin-
deren een kleine attentie meegenomen. 
“In Opsterland zijn we erg blij met zulke 
mooie initiatieven van onze jeugd om 
het zwerfafval op te ruimen. We streven 
ernaar om in ieder dorp een 'himmelploeg' 
te hebben. In Nij Beets is er nog geen 'him-
melploeg', maar met deze jeugd gaat dit 
vast goedkomen. Zij hebben in ieder geval 
de zwerfafvalhandschoen opgepakt,” aldus 
de wethouder. Natuurlijk wilden de jonge 
groene initiatiefnemers wel even poseren 
voor een foto. Het waren Lieke, Nynke, Mir-
the, Ineke, Grieta, Jildou, Sjoerd, Brecht en 
Benjamin. Ook Silke, Fleur, Ingrid en Fenna 
deden nog mee.

De groep van 12 ‘himmeltoppers’ (Foto: Lies Jonker)

Met een heus affiche werd actief opruimers 
geworven (Foto: Lies Jonker).
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Untdek it plesier fan meielkoar muzyk 
meitsje!
Heb je altijd al eens een blaas- of slagwer-
kinstrument willen leren bespelen? Of lijkt 
samen muziek maken je geweldig? Dan is 
dit je kans!

Op zaterdag 26 maart 2022 start Nij Talint 
Orkest Opsterland, een superleuk mu-
ziekproject voor volwassenen. In Nij Talint 
Orkest Opsterland werken de muziekver-
enigingen van Gorredijk, Jonkerslân, Tijnje, 
Ureterp, Beetsterzwaag en Bakkeveen 
samen. We willen je graag laten ervaren 
hoe fantastisch het is om samen muziek 
te maken. De organisatie en inspirerende 
begeleiding is in handen van Guus Pieksma 
en Annewiep Bloem.

Om mee te kunnen doen hoef je geen 
muzikale ervaring te hebben of noten te 
kunnen lezen. De repetities duren twee 
uur en die vliegen voorbij! Natuurlijk is er 
een pauze en belangrijk: het plezier staat 
voorop. We sluiten de periode van tien 
repetities af met een daverend concert.

Dochsto mei?
Dan zorgen wij voor een lessenaar en een 
instrument. Misschien weet je al welk 

instrument je zou willen hebben en anders 
zoek je ter plekke eentje uit. Verder krijg 
je een complete lesmap. Meer dan 700 Nij 
Talint Orkest muzikanten gingen je voor en 
ontdekten een geweldige nieuwe hobby!

Alles wat je moet weten
Startdatum: zaterdag 26 maart 2022
Vervolg: iedere week op de zater - 
  dagmiddag
Tijd:  13.30 – 15.30 uur
Locatie:  MFC De Bining in Hemrik
Kosten:  € 125

Tijdens de repetities gelden de coronamaa-
tregelen van dat moment.

Voor aanmelden, vragen en informatie kun 
je terecht bij:
Annewiep Bloem, telefoon 06-11641742 of 
mail naar nijtalintorkest@gmail.com.

Kijk ook eens op https://www.facebook.
com/nijtalintorkest/ of www.nijtalintork-
est.nl.
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Wat is er te beleven?

Donderdag 17 maart
Lezing Koos van Houdt in It Damshûs
Van Houdt zal spreken over de Europese Unie. Zijn gedachten daarover legde hij neer in 
talloze journalistieke bijdragen in de pers, maar ook in zijn boeken. 'Opstellen rond de 
grondwet voor Europa'.
Van Houdt zal de actuele stand van zaken met de toehoorders doornemen en gaat na-
tuurlijk ook in op specifieke zaken zoals het klimaatbeleid, het landbouwbeleid enz enz.

De lezing begint om 20.00 uur en de toegang bedraagt €6.

Uit de oude doos

Zo af en toe duikelen er pareltjes van foto’s op, zoals deze ansichtkaart van café De Hoek.  
(Foto: Henny van der Duim)
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OPROEP
Redacteuren Nijs Beetster gezocht

Meerdere redacteuren van de Nijs Beetster hebben begin dit seizoen aangegeven 
te stoppen met hun werkzaamheden voor onze dorpskrant. 
Om de toekomst van de Nijs Beetster te waarborgen zijn we op zoek naar mensen 
die één keer per maand een artikel willen schrijven. De onderwerpen worden  
tijdens de maandelijkse vergadering besproken. Zelf ideetjes aandragen is  
natuurlijk helemaal goed. Schrijfervaring is geen vereiste. Je moet belangstelling 
hebben in je dorpsgenoten en een paar uurtjes de tijd over hebben voor een inter-
view, foto en het schrijven van hun verhaal. 

Lijkt het je leuk en wil je meehelpen onze dorpskrant als belangrijk 
bindmiddel van Nij Beets te behouden, stuur dan een mailtje naar 
Bart Ledegang. (eindredacteur): ledegang@home.nl .
 

O ja, het werk voor de Nijs Beetster is een uitstekende 

manier gebleken om het dorp en haar bewoners te 

leren kennen. 

Dus ook nieuwkomers zijn 

van harte welkom!

De redactie
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Dit hekje bij dorpshuis ‘t Trefpunt viel ook ten prooi aan vandalen... (Foto Bart Ledegang)

Gezien in Nij Beets

Een blik vanaf de hoofdbrug op café Borndego dat nu café De Brêge heet. De foto stamt uit 
de jaren zeventig.

Uit de oude doos
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Nij Beets bedankt!

Even een terugblik op de Sinterklaas in-
tocht van 2021! 
Wat waren we blij dat we toch Sinterklaas 
en zijn Pieten konden verwelkomen in ons 
dorp. De Paardenpieten die al vroeg in de 
ochtend onderweg waren om iedereen 
wakker te maken en enthousiast te krijgen 
voor het kinderfeest voor jong en oud. 
Het feest op `t Damshûs terrein was een 
gezellige boel, onder leiding van de DJ Piet.
Er was een hoop sport te beleven, er waren 
gymdansers, en voetbalpieten. Wat was 
iedereen aan het genieten. En een praatje 
of een liedje met de Sint en Hoofdpiet.
Voor de doorstoom werd gezorgd, via de 
wegwijspieten. Langs de grabbelpiet naar 

het vervoermiddel van de sint waar je op 
de foto kon met de trekker en fotopieten. 
Wij bedanken ` t Damshûs voor de locatie 
en de gastvrijheid, de Rank voor het be-
schikbaar stellen van de ruimte en Pier-
shiem voor de catering. 
Daarnaast alle sponsoren die dit feest 
mede mogelijk hebben gemaakt. Ook de 
verkopers en kopers van de pepernoten 
actie niet vergeten!
Onze dank is groot aan iedereen die deze 
intocht onvergetelijk heeft gemaakt. 

De Sinterklaas commissie
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Er zijn niet veel foto’s bekend van de openbare lagere school die ongeveer tegenover de ingang van museum 
It Damshûs aan de Domela Nieuwenhuisweg stond. In de canon van Nij Beets (www.nijbeets.info) lezen 
we: “In april 1884 startte de bouw van de nieuwe stenen school met vier klaslokalen, die op 25 februari 1885 
werd geopend. Een vijfde en zesde lokaal werden er achtereenvolgens bij gebouwd in 1904 en 1913. De open-
bare school in ons dorp telde tussen 1913 en 1935 gemiddeld 220 tot 240 leerlingen. In de zeventiger jaren is 
deze markante school afgebroken.”

Uit de oude doos

Oplossing woordzoeker "Winterpret"

De oplossing van de woordzoeker in de Nijs Beetster van 

december was:
Hoera ijsvrij.

Er zijn 18 goede oplossingen binnen gekomen. 

Uit deze oplossingen is een winnaar gekomen 

die een gevulde tas krijgt, beschikbaar gesteld door 

En de winnaar is Sipke Veltman.
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  Van Plaatselijk Belang

Beste dorpsgenoten;
Allereerst willen wij een ieder een voorspoedig 2022 toe wensen, wij van plaatselijk belang hopen dat het een productief jaar 
mag worden met betrekking tot woningbouw.
Het zou mooi zijn dat de vergevorderde plannen dit jaar tot realisatie zouden komen, vanuit plaatselijk belang heeft het in 
ieder geval grote prioriteit. 
De lockdown is enigszins afgezwakt maar de horeca en evenementen zijn nog steeds de klos.
En dat is nu net waar we aan toe zijn, een borrel en goed gesprek bij de Brège of even lekker uit eten bij Piers Hiem.

Vanuit de gemeente zijn er weer subsidies te krijgen.
Als iemand een goed idee heeft om in om of met het dorp iets te doen, schroom niet en ga er voor.
Wie weet gaat het je lukken en heeft heel het dorp er iets aan.
December is niet de meest drukke maand van PB, daarom we gaan met volle kracht vooruit het nieuwe jaar in.

Bestuur plaatselijk belang Nij Beets.  

"De Hepkema"
15 december 1937

De Hepkema was een 
Nederlands streekblad 
dat tussen 1874 en 1951 
verscheen in Midden- en 
Zuidoost-Friesland. 
Verscheen 2 x per week.
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 Vaststellen erfdelen van kinderen 

Waarom is het van belang om de erfdelen van de kinderen 
te berekenen en vast te leggen in een akte na het 
overlijden van de eerste ouder? Vaak wordt er van 
uitgegaan dat alle vermogen bij de langstlevende ouder 
blijft en dat, behalve het regelen van de zaken bij de bank 
en de belastingdienst,  verdere actie niet nodig is. Toch zijn 
er meerdere redenen waarom het wel verstandig is om het 
één en ander vast te leggen.  

Als de langstlevende ouder komt te overlijden zijn de 
erfdelen een belangrijke aftrekpost voor de erfbelasting. 
Maar om daar aanspraak op te kunnen maken moet het 
bestaan en de hoogte van de erfdelen uit de eerste 
nalatenschap wel worden bewezen. 

In testamenten staat vaak opgenomen dat over de 
erfdelen van de kinderen een rente moet worden vergoed, 
zodat de nalatenschap van de langstlevende ouder zo klein 
mogelijk wordt gemaakt. Om de rentevergoeding te 
kunnen berekenen, is het wel nodig de hoogte van het 
erfdeel te kennen.  

Krijgt de langstlevende ouder te maken met de Wet 

Langdurige Zorg en is er niets geregeld, dan wordt de hele 
erfenis beschouwd als eigen vermogen van de 
langstlevende ouder, waardoor hij/zij deze ook moet 
aanspreken voor de eigen zorgbijdrage. Om dat te 
voorkomen kun je in het testament opnemen of aanvullend 
overeenkomen dat in een dergelijke situatie de erfdelen 
van de kinderen (inzake de nalatenschap van de eerst 
overleden ouder) kunnen worden uitgekeerd. 

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust 
contact op met ons kantoor.   
Telefonisch zijn we overdag bereikbaar. Een afspraak 
bij u thuis is ook altijd mogelijk. 

 
Folkertslân 68 
9244 ED  
Beetsterzwaag 
T 0512 38 24 15 
E info@notariskooi.nl 
I www.notariskooi.nl 
 
Openingstijden: 
 
Maandag tot en met  
donderdag van: 
08:30 tot 17:00 uur 
Vrijdag van: 
08:30 tot 16:00 uur 
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WWW.DONKEL-DONKEL.NL

posters
flyers dorpskranten

almanakken

scriptiesdrukwerk
textielstickers

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


