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Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren
voor donderdag 8 december bij

Gerrie Roorda (roordagerrie@yahoo.com)

Het team van de Nijs Beetster is een werkgroep van Plaatselijk Belang
We hanteren de volgende regels met betrekking tot de kopij:

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 vanmeer dan 200 woorden
worden geweigerd, tenzij er steekhoudende
redenen voor geschreven aanlevering zijn.

De Nijs Beetste
r online

op www.nijbeets.info

Colofon
Redactie
Bart Ledegang
Peppel 4
T: 462063
E: ledegang@home.nl

Gerrie Roorda:
Doarpsstrjitte 11
Telefoon: 06-25050652
Email: roordagerrie@yahoo.com

Advertenties:
Franke Kooijker
De Greide 21, 9203 EW Drachten
T: :06 1038 6926
E: frankekooijker@gmail.com

Bezorging coördinator:
Jan de Kleine
T: 06-51592248

Druk: Donkel & Donkel, Drachten

Oplage: 740 stuks
Abonnementen buiten Nij Beets
€ 30 per jaar
IBAN: NL11 RABO 03 07 50 34 37

Medewerkers:
Sietske Dijkstra,
Gerrie Roorda,
Aukje Kinderman,
Joyce Gelling,
Martien Ariaans

Vormgeving/opmaak:
Nummer 29 / Oege Kooijker
E: nummer29@gmail.com
T: 06-15682764

Bij de omslagfoto: De voetbalreis van je leven: “Het was intensief maar onvergetelijk.”
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Klein leed
Grote paniek in kinderland even. De
Pakjesboot 12 van Sinterklaas was onder-
weg van Madrid naar Hellevoetsluis water
gaan maken en gezonken. Dat meldde
althans het druk bekeken Sinterklaasjour-
naal. De massaal aan de buis gekluisterde
kinderen in Nederland waren ontroostbaar.
In menig gezin brak blinde paniek uit en
zowel de kleintjes als hun ouders gingen
een slapeloze nacht tegemoet. Alle media
pakten de volgende dag groots uit met de
onheilstijding die de SOS van de Titanic uit
1912 bijna dreigde te overvleugelen. Zelfs
Schuttevaer, het gezaghebbende magazine
voor de binnenvaartschipper, deed mee.
Volgens het blad was er Averij Grosse
uitgeroepen. Alle partijen die lading aan
boord hadden zouden moeten meebetalen
aan de kosten van de verloren gewaande
lading, de berging of schade aan het schip.
De Speld, het podium dat het wereldnieuws
graag op de hak neemt, wendde zich vooral
tot de panikerende kijkertjes. Kinderen die
zich afvragen of de cadeautjes wel gered
kunnen worden, moeten volgens een
woordvoerder van de NTR nodig wat moreel
besef aanleren.

Klein leed is het. Vergeleken met de
oorlogsgruwelen in Oekraïne, de vrouwen-
positie in Iran of het natuurgeweld en de
honger kaalslag in Afrika althans. Voor de
betrokken kijkertjes is het echter niet te
overziene kommer en kwel. In deze Nijs
Beetster kunt u het verhaal van Tjipkje
Lageveen lezen. Een slepende
schouderblessure dwingt haar tot het
opgeven van haar kapsalon en daarmee ook
met haar passie. Noem het klein leed maar
voor degene die het betreft een ingrijpende
en emotionele gebeurtenis. Je zal maar
midden vijftig zijn en nog nieuwe wegen in
het arbeidscircuit moeten vinden. Niet
makkelijk en we wensen Tjipkje hierbij veel
sterkte. In onze serie over de Beetster
boerenfamilies is ook al het nodige kleine

leed boven komen drijven. Regels, regels en
nog een regels halen de vechter in de boer
naar boven. Popke en Klaas Dijkstra boeren
gelukkig nog met vuur en passie en de
natuur, vogels en hun koeien varen er wel
bij. Een verhaal dat gelukkig hoopvol stemt.
Voetbalfanaat Sietze Looijenga bezocht het
voetbal walhalla in Argentinië waar het
leed gelukkig beperkt bleef tot het niet
tijdig slagen in het kopen van een
wedstrijdkaartje.

Over klein leed zei gedragspsycholoog
Chantal van der Leest eens: “Wij
Nederlanders houden niet van klagers. Je
mag niet zeggen dat je honger hebt, want
‘kindjes in Afrika, die hebben pas honger.’

Maar iedereen ervaart zijn gevoelens
anders en je kan geen objectieve lijst
maken van dingen die erg zijn, erger en
aller-allerergst. En ook al is het misschien
klein leed, het voelt nog steeds naar.

Negatieve gevoelens verdwijnen niet als je
ze vergelijkt met iets wat erger is. Het zorgt
ervoor dat mensen hun gevoel inslikken en
geen hulp meer zoeken als ze dat nodig
hebben.” Mooi gezegd door Chantal. Maar
hoe dan? “Liever erken je je gevoelens. Sta
er maar even bij stil en ervaar ze. Of het
nou gaat over nietjes die op zijn of een
ruzie met je collega.”

En gelukkig lost het kleine leed vaak ook
gewoon op uit zichzelf. Zo zagen de
kijkertjes van het Sinterklaasjournaal na
enkele afleveringen dat de Goedheiligman
tóch nog voet aan wal zette in
Hellevoetsluis. Niet met de boot, want die is
allang gezonken, maar met een eigen
privéjet. En dus zal hij ook zaterdagmiddag
19 november a.s. om 14.30 uur gewoon
aankomen in Nij Beets. Op het
Damshûsterrein.

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 Rutten), Vollenhove en Nij Beets

Vragen of aanmelden? Neem contact op:

Telefoon: 0514-562872
E-mail: info@logopedietaalrijk.nl
Website: www.logopedietaalrijk.nl
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Vrienden Sietze en Jan maken voetbalreis van hun leven

Van Beets 2 Buenos

door Bart Ledegang

Als échte Groundhoppers schuimden voetbalvrienden Sietze Looijenga en Jan Arendz begin
deze maand 11 wedstrijden af in het voetbalmekka van Zuid-Amerika: Argentinië. Ze werden
één met de socio’s, maakten vrienden onder fans en voorzitters en bleven ver uit de buurt van
sloppenwijken en Choripans. “Het was intensief maar onvergetelijk.”

Argentijnen zijn voetbalgek. Zo eerlijk moet
je zijn. Er zijn maar liefst 43 betaald
voetbalclubs alleen al in een straal van 25
kilometer rond het hotel in de hoofdstad
waar beide mannen hun kamp gaan
opslaan. Van de 28 clubs in de hoogste
divisie komt driekwart uit Buenos Aires.
Logisch dat de focus van de voetbalvrienden
op deze stad met 13 miljoen inwoners ligt.
“Soms liggen er gewoon twee immense
voetbalstadions pal naast elkaar,” vertelt
Beetster Sietze. Samen met oud-Beetster
Jan bezoekt hij trouw de voetbalwedstrij-
den van sc Heerenveen. Maar voor een
goede voetbalpot over de grens is hij ook
niet bepaald vies. “Een collega van mij
vroeg in januari 2020: Wat staat er nou op
jouw voetbal bucketlist? Ik antwoordde dat
dat de derby’s van Belgrado, Krakow en
Glasgow waren. Hij zei: Je vergeet Buenos
Aires. Voor mij was dat echter net zoiets als
lopen over water: niet haalbaar.” Alsof de
duvel ermee speelt, krijgt hij diezelfde

avond een mail van
Staantribune, een
magazine over
voetbalcultuur.
“Daar werd een
voetbalreis naar
Buenos Aires
aangeboden. Ik heb
meteen geboekt.
Zonder nadenken,”
lacht hij.

Groundhoppers
Niet veel later haakt ook oud-journalist Jan
aan en beginnen de voorbereidingen. Jan:
“Ik was nog nooit in Zuid-Amerika geweest.
Met Argentinië had ik ook wel wat. Het WK
van ‘78 (de paal van Rensenbrink!) had ik
intens meebeleefd en ik had nog een
scriptie geschreven over het Peronisme.” En
zo strijken de Groundhoppers, dat zijn fans
die zoveel mogelijk stadions en wedstrijden
van een bepaalde sport bezoeken, in de
Argentijnse hoofdstad neer waar het dan
volop lente is. In totaal komt het duo op 11
wedstrijden uit.

Beleving
De twee Friezen hebben zich goed
voorbereid op de trip en weten dat ze hun
verwachtingen qua spel danig moeten
bijstellen. “Het voetbal stelt het niet veel
voor,” begint Sietze. “Het is heel hard met
vaak meer rode kaarten dan doelpunten.
Alhoewel het niveau van de scheidsrechters

Op tijd binnen in het enorme stadion van Boca Juniors (Foto Sietze)
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• Huidverbetering

• Huidverzorging

• Tanden bleken

• 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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me reuze meeviel.” Jan knikt instemmend.
“We keken veel meer naar de cultuur en de
beleving. Die is daar wel zó enorm. Bij sc
Heerenveen heb je één vak dat zingt, in
Buenos Aires zingt het hele stadion.
Continu!” Sietze begint te glimlachen. “En
de melodieën zijn dan steevast dezelfde en
klinken aandoenlijk. Maar ondertussen zijn
het teksten waar de honden geen brood van
lusten; over hoe ze de tegenstanders
zouden martelen en wat ze met de vrouw
van de trainer zouden doen.”

Muurschilderingen
In de hectische hoofdstad kijken de twee
hun ogen uit. Vooral de vele muurschilde-
ringen vallen op. Ze markeren vaak het
territorium van de voetbalclub. “De
schilderingen gaan óf over de eigen club óf
over Maradona,” vertelt Jan. “Een mooi
exemplaar betreft een afbeelding van
‘Pluisje’ tussen Argentijnse frontsoldaten.
“Die verwijst naar de zege van Argentinië
op Engeland op het WK van 1986,” etaleert
Jan ook zijn voetbalkennis. Sinds de
Falklandoorlog in 1982 is de relatie tussen
beide landen op een vriespunt gebleven.
Met ‘De hand van God’ scoort Maradona
het winnende doelpunt en zegeviert het
land alsnog over het Verenigd Koninkrijk.
“Deze muurschildering verbeeldt wat
voetbal voor de Argentijnen is: historie,
cultuur, emotie met elkaar versmolten.”

Choripan
Twee Friezen in Buenos Aires. Ging dat
trouwens wel goed? “Ach,” begint Sietze.
“We waren voor twee dingen gewaar-
schuwd: kom niet in de achterbuurten
terecht en waag je niet aan de Choripan.
Dat is een gegrilde chorizoworst op een
knapperig broodje. Alleen schijnen onze
verwende Europese maagjes er niet zo goed
tegen te kunnen.” Jan: “Toch hebben we er
twee gegeten. Maar toen gingen we ook
bijna naar huis.” En dus ging het goed. “We
hebben eigenlijk overal een beetje op de
massa meegedeind” aldus Sietze. Jan: “Bij
de wedstrijd van Argentinos Juniors, de
club van Maradona, hadden we gewoon het
shirt van sc Heerenveen aan. Komt er plots
een man op ons af gelopen die roept
‘Olanda!’ Bleek dat hij het tricot kende van
het FIFA-voetbalspel. Sterker nog, hij
speelde wel eens met SC Heerenveen want
hij vond die shirts met die ‘hartjes’ zo
mooi.” Maar het mooiste aan de anekdote
komt dan nog. “Een paar dagen later
ontmoetten we een shirtjesverkoper die de
pompeblêden ook herkende,” gaat Jan
verder. “Om het te bewijzen toonde hij op
z’n mobiel een foto op Instagram. En wie
stond daarop? Ikzelf!’’

Summum
Op de tribune bij Boca Juniors wordt zelfs
vriendschap gesloten met een familie uit
Rosario. “Die wedstrijd was voor mij het
summum,” roept Jan uit. “We zaten

Dikke maatjes met de ‘buren’ op de tribune

Jan durft wel belletje te trekken in Le Paternal
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Domela Nieuwenhuisweg 45
9245 VB Nĳ Beets
T: (0512) 46 12 11

www.pedicurehendrika.nl

50+ÛT&THÛS

Zin in gezelschap ?
Elke woensdag middag in de even weken
Tijd: 14:30 tot 17:00uur
Locatie: Doarpshûs ‘t Trefpûnt
Entree: € 4,00 inclusief koffie & thee

WOENSDAG 30 november
Sinterklaasspel

wilt u/jij meedoen dan zorgt u zelf voor een
bedrag van € 5,00 voor een cadeautje!

minimaal 1 cadeautje inbrengen
(meer mag ook)

GRAAG EVEN OPGEVEN BIJ BERBER
t/m 25 november 2022

Voor eventuele vragen en/of vervoer
kunt u contact opnemen met:
Berber Nicolai, tel. 06 34 76 63 96

*** Deelname is vrijblijvend
u hoeft niet met dit spel mee te doen ***
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helemaal bovenin,” neemt Sietze over. “We
keken over de stad uit. De zon zakte en de
lucht werd stilaan roze-oranje. Aan
weerskanten van het veld werd vuurwerk
ontstoken. Kippenvel!” Het uiterlijk van het
stadion doet de rest. Zitten Sietze en Jan op
de huizenhoge flank, pal tegenover hen is
de steile tribune als een flatgebouw
opgetrokken. “Daarachter is een woonwijk
dus verder uitbreiden is onmogelijk,” aldus
Jan. “En we konden wuiven naar de familie
van Maradona die daar nog steeds een
ereloge heeft.”

Excursionistas
Niet alleen de topper in de Argentijnse
eredivisie wordt bezocht, juist ook de
laagvliegers mogen zich verheugen op de
komst van de twee Friezen. Zoals Ferro
Carril Oeste, de club van de spoorwegen.
Hier ontmoeten de vrienden de oud-
voorzitter die ze in de clubkroeg tegen het
lijf lopen en die hen pardoes twee
vrijkaartjes toestopt. Excursionistas is een
club die is opgericht door een groep
wandelaars die excursies organiseerde. De
clubkleuren groen en wit staan symbool
voor het gras en de picknickkleedjes. De
wedstrijd volgen Jan en Sietze in een
enorme hoosbui, gehuld in pompeblêden
regenponcho’s. Het kan allemaal.

Sleutelhanger
Breed georiënteerd als beide vrienden zijn,
wordt ook af en toe van het voetbalpad
afgeweken. Zo wordt de presidentswoning,
de Casa Rosada, bezocht net als het graf
van Evita Peron. In de wijk Palermo wordt
geslenterd door de parken en wordt de
paardenracebaan bezocht. Ook de wijk
waar Maradona opgroeide ontbreekt niet
op het programma. “Een saaie wijk, zoals
een buitenwijk in Drachten op een
zondagmiddag,” typeert Sietze het
stadsdeel. En in het stadion El Monumental
wordt de paal bestudeerd die ons in 1978
de wereldbeker ontnam. “Maar ik wilde ook
nog wel een ander land meepakken,”
vertelt Jan. “Pal over de grens, in Uruguay,
wordt dan ook het vestingstadje Kolonia

bezocht. Jan: “Bleek dat de plaatselijke club
in de hoogste divisie speelde. Bij toeval
kwamen we de clubvoorzitter tegen die we
een heuse sc Heerenveen-sleutelhanger
gaven.” Sietze grapt: “De sleutelhangers
hebben ons wel een paar keer uit een
penibele situatie gered.”

Intensief
Op 18 oktober strijken de Groundhoppers
weer neer op vaderlandse bodem. Moe
maar voldaan. Vrienden en familie hebben
dagelijks hun lotgevallen op de
Facebookpagina Beets 2 Buenos op de voet
kunnen volgen. “Het was onvergetelijk,”
typeert Jan het avontuur. “We gaan er
waarschijnlijk niet weer heen. Dit doe je
maar één keer. Het was behoorlijk intensief
ook.” Sietze kan dit alleen maar beamen.
”We hebben elkaar goed leren kennen en
ook andere gesprekken gevoerd dan over
voetbal. Ik heb er 2,5 jaar naartoe geleefd
maar nu kan het van mijn bucketli

Even zwaaien naar de familie Maradona
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GORREDI JK

autobedrĳf
KROE S GORREDIJK

Badweg 54 - 8401 BL Gorredĳk - Tel.: 0513 - 46 19 52
www.autobedrĳfkroes.nl

APKIIkeuringstation!

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

Verhuur van:
BBQ, grote koeken pan,

Easy-up tenten,
Lounge (terras) heater,

Bier en statafels,
Muziek installa�e.

www.bbqverhuurnijbeets.nl
0512 462080 / 06 342 051 49
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Tjipkje Lageveen stopt na 25 jaar met haar eigen kapsalon.

Door: Sietske Dijkstra Postma

Wat te doen als na maanden rust tijdens de lockdown de pijn aan elleboog en schouder
verdwenen zijn maar toch terugkeren. Jezelf nogmaals een paar maanden rust gunnen en
dan weer volop doorgaan of toch de moeilijke beslissing nemen te stoppen met het vak dat je
vanaf je 20ste hebt uitgevoerd. Tjipkje Lageveen stond voor dit dilemmamaar ze heeft de
keuze gemaakt.

En zo sta ik voor
de deur bij
Tjipkje en druk
op de bel.
Normaal loop ik
naar binnen en
sla linksaf naar
de kapsalon
voor een
knipbeurt. Nu
doet Tjipkje de
deur open en
lopen we naar
rechts, naar de
gezellige
keuken van de
familie
Lageveen.

Ik ben hier op
uitnodiging.
Een paar weken
geleden kreeg ik
een telefoontje
van Tjipkje,
waarin ze vroeg
of er nog een
artikel van haar
geplaatst kon
worden. Ze wilde graag een vooraan-
kondiging in de Nijsbeetster over het
sluiten van de kapsalon.

We hebben toen afgesproken dat ik, als
redactrice, maar zeker ook als collega, haar
zou interviewen. En daarvoor zit ik nu aan
de keukentafel.

Opleiding
Hoe is het
allemaal
begonnen?
Tjipkje is
opgegroeid In
Tijnje, op de
Ulesprong. Na de
lagere school is
ze naar de Mavo
gegaan. Ze wilde
graag
verpleegster
worden. Toen ze
bijna klaar was,
kwamen er toch
twijfels. Kon ze
wel tegen veel
bloed en grote
wonden?
Ze las toen
informatie over
het kappersvak
en begon zich
daarvoor te
interesseren.
Haar mentor had
daar echter
andere ideeën

over. Zwaar werk, weinig verdiensten, enz.
En helaas liet Tjipkje zich beïnvloeden. Ze
koos voor de MEAO. Tussentijds bezocht ze
nog wel eens open dagen van de
kappersopleiding, maar men vond haar
eigenlijk te oud.

Samenwonen
Toen ze klaar was met de MEAO ging haar
vriend Heine Lageveen naar Velp voor de

Dat de knoop nu is doorgehakt geeft Tjipkje een zekere mate
van rust. (Foto: Farduw Lageveen)
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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

Kĳk voor ons
speciaal kerstmenu

de advertentie
op pagina 37

Onze zaal is weer geopend voor feesten en partĳen,
kom op afspraak vrĳblĳvend langs voor advies

Volg onze reguliere openingstĳden via www.piershiem.nl

Buurtbemiddeling
Opsterland

Zijner ergernissen of irritaties
tussenuen uw buren?

Stichting Scala, Buurtbemiddeling
t 06 -5435 08 55 /0516-56 7220
e buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl
www.scala-welzijn.nl stichtingscala

• Gratis • Stap voor stap • Vertrouwelijk

sc
al
a

sc
al
a

sc
al
a

sca
lascala

veilig
opsterland

voor

Telefoon 0512-33 1420 | www.nĳboeruitvaartzorg.nl

HindrikRiemersma

Ikben er
voor u.
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opleiding aan de hogere bosbouw en
cultuurtechnische school. Ze besloten
samen in Ellecom woonruimte te zoeken.

Tjipkje ging via uitzendbureaus aan het
werk, maar het bloed kroop waar het niet
kon gaan. Ze zag een artikel over een
eenjarige kappersopleiding in Doetinchem.
Ze heeft deze met goed gevolg doorlopen
en later ook nog het vakbekwaamheids- en
ondernemersdiploma gehaald. Vervolgens
kreeg ze een baan in Arnhem en Dieren. Ze
heeft toen ook nog het diploma in het
herenvak behaald.

Terug naar Nij Beets
Na vijf jaar zijn ze weer naar ons dorp
gekomen en heeft Tjipkje gewerkt als
invalskracht en later bij een kapsalon in
Gorredijk. Ze heeft zeven jaar als ambulant
kapster en in salons gewerkt voordat het
moment kwam dat ze besloot voor zichzelf
te starten. Opnieuw als ambulant kapster
totdat een gedeelte van het huis was
verbouwd en de volgende stap kon worden
gezet: een salon aan huis. Eerst alleen maar
op tijden dat het voor Tjipkje haalbaar was.
In april 2013 besloot ze de salon te starten
zoals het nu nog steeds is. Een andere naam
en logo, behandelingen maar ook verkoop
en vaste openingstijden.

Toen ikzelf in december 2013 stopte, kon ik
mijn klanten met een gerust hart
doorverwijzen. Tjipkje heeft mijn pin en
fietsenrek overgenomen. Nu nog steeds zet
ik mijn fiets daarin!

Blessures
Helaas begon vier jaar geleden haar
elleboog op te spelen. Jammer genoeg
kwam later ook nog de schouder erbij.
Tijdens de eerste lockdown kreeg dit
voldoende rust, waarna kon Tjipkje weer
volop aan de slag kon.

Maar… helaas kwamen na verloop van tijd
de blessures terug. Alle vormen van
therapie heeft ze geprobeerd, maar het
advies bleef: rust! En dat is als zelfstandige

een moeilijke beslissing.

Er is veel gepraat in huize Lageveen. Wat is
verstandig, misschien een paar maanden
dicht en dan weer opnieuw beginnen of
toch de grote stap zetten. Uiteindelijk heeft
ze toch voor het laatste gekozen. Op mijn
vraag of ze blij is dat de knoop nu is
doorgehakt, antwoordt Tjipkje: “it jout
rêst!”

Kappersvak
Mijn volgende vraag is: “wat ga je het
meeste missen?” “It kontakt mei de
klanten, natuerlik ek myn fak, mar de bân
die’t je krije mei de klanten is sa moai.”

De klanten leven ook mee met het gezin.
Het contact is vaak heel persoonlijk en
meelevend. Dat heeft haar ook vaak doen
aarzelen over de beslissing. Op goede
dagen dacht ze, wat laat ik achter me, maar
was daar weer de pijn, dat wist Tjipkje dat
het toch een goede keuze was.

Wat ze wel heel lastig vindt is het feit dat er
niet zomaar opvolging is. Daarom is ze wel
heel blij dat ze kan vertellen dat een nicht
van haar, Petra van der Vaart, een eigen
salon in Gorredijk begint. Vele van ons
zullen Petra kennen. Ze heeft in Nij Beets
gewoond en wil eventueel ook wel bij
ouderen en zieken aan huis komen voor
een knipbeurt. Met een gerust gevoel kan
Tjipkje haar klanten doorverwijzen naar
Petra.

Toekomst
Voor Tjipkje breekt een spannende tijd aan.
Allereerst zijn ze pake en beppe geworden
en gaat ze twee dagen in de week
oppassen. Verder laat ze zich verrassen en
ziet ze wel wat er op haar pad komt. Ze
heeft nog geen idee en vindt dat erg
spannend en leuk.

Eerst genieten van de kleinzoon, “en dêrnei
sjoch ik wol wat op myn wei komt!”
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W W W.WOONCENTRUMSVDBERG.NL

✏Bouwkundig tekenwerk.
✏Omgevingsvergunning (bouwaanvraag)
✏Ontruimingspla�egronden volgens NEN 1414.
✏Inmeten en digitaliseren.
✏Splitsingstekeningen.

Voor par�culieren en bedrijven.
Tekenburo B. Mulder
De Els 2, Nij Beets
06-46610416

www.tekenburo-bmulder.nl
info@tekenburo-bmulder.nl

0655830509
www.tantejansz.nl
info@tantejansz.nl

tante jansz kinderopvang
NĳBeets
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Afscheid
Ze wil heel graag de gelegenheid
geven aan haar klanten om
afscheid te nemen. Op zaterdag 24
december is daar gelegenheid voor
van 14.00 uur tot 16.00 uur.

We hopen dat Tjipkje een mooie
zinvolle toekomst tegemoet gaat
en zullen haar missen als
ondernemer in ons dorp.

Vanaf 1 januari zal de Jouw Stijl
Haarmode-vlag voorgoed gestreken
blijven (Foto: Farduw Lageveen)

Familieberichten
Sa! staat graag dicht bĳ haar lezers.

Het laatste afscheid van een dierbare is een
emotionele tĳd.Naast alle emoties moet
er veel geregeld worden, zoalsde mensen
uit de buurtop de hoogte brengen van het
overlĳden.
Maar hoe bereik je iedereen?
Plaats een advertentie ineen krantdie
graag gelezen wordt doormensen uit de
omgevingvan de overledene. De Sa! is
onderdeel van die lokale maatschappĳen
staat dicht bĳhaar lezers.

Familieberichten in Sa! van rouw,steun, danken geboorte
Vraag naar de mogelĳkheden per mail familieberichten@sa24.nl,
kijk op de website sa24.nl of bel 06 -5224 9855 of 06 -5247 1013.
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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 wordenhoeft geenzorgte zijn”

Onze Mensen Onze Kracht

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

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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SERIE: Boeren in Nij Beets

Popke en Klaas Dijkstra willen eenmooie boerderij achterlaten

voor hun kinderen

Door: Sietske Dijkstra Postma

Hoe gaan de boeren in Nij Beets en De Veenhoop ommet de huidige maatregelen? Hebben ze
nog wel plezier in hun werk? En ligt overname van vader op zoon (of dochter) nog altijd voor
de hand of kiezen de kinderen voor een ander beroep in de maatschappij? En stopt het dan
voor de boerderij? De komende maanden zullen we een aantal boerenfamilies bezoeken en
hen aan het woord laten over het buorkjen anno 2022.

Vandaag
breng ik een
bezoek aan de
boerderij van
Popke
Dijkstra. Hij
woont samen
met zijn
vrouw en
kinderen aan
de Geawei.
Popke heeft
samen met
zijn broer
Klaas en zijn
ouders een
maatschap.

En wat is het dan geweldig redactrice van
de dorpskrant te zijn!

Nietsvermoedend sta je te wachten bij de
voordeur. Plotseling stopt er een trekker
met een laadwagen. Direct bereid mijn
auto aan de kant te zetten kom ik aanlopen.
“Lit mar stean hear, ik bin noch net
hielendal klear, stap mar even yn dan kin ik
trochgean.”

En plotseling zit ik in de trekker en rijden
we achteruit de stal in om te voeren. Een
schitterende ervaring voor mij. Prachtig
zoals de koeien rustig staan te wachten en
lekker gaan eten van de verse kuil.

Wanneer het
voeren klaar is
gaan we de
stal in en
begint mijn les
van Popke over
voeding, CO2,
stikstof,
herkauwen
e.d. Maar
voordat we
ons daar
verder in
verdiepen,
gaan we eerst
terug in de
tijd.

Vier generaties
Honderd jaar geleden begon ‘oerpake’
Lieuwe op deze plek zijn boerderij. Pake
Popke volgde, waarna heit Lieuwe het
overnam.

Nu bestieren beide broers met hun
gezinnen de boerderij. Popke met vrouw en
kinderen op de ouderlijke boerderij en
Klaas met vrouw en kinderen op een later
gekochte boerderij, een paar honderd meter
verderop.

Popke laat mij een koffer zien vol agenda’s
en schriften van zijn pake.
Minutieus heeft hij verhalen geschreven

De koeien leven op van de werkwijze van hun bazen Klaas en Popke
(Foto: Fam. Dijkstra)
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Sem Koopman

Stress & Burn-out | Au�sme | HSP

Leppedyk 9 Nij Beets
06-10233092

www.innergybynature.nl
info@innergybnature.nl

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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over de geschiedenis van familie en
omgeving. Een heel kostbaar bezit voor de
kinderen en kleinkinderen.

Maatschap
Hun ouders, Lieuwe en Klaske, zitten samen
met hen in de maatschap. In de toekomst
zullen de beide broers samen verder gaan.
Heit Lieuwe is nog volop aan het werk op de
boerderij. Daardoor, en een eenvoudige
manier van boeren, kunnen de beide broers
een baan ernaast hebben. Popke is
voeradviseur en Klaas springt regelmatig
bij een loonbedrijf in Aldeboarn. Beide
vinden het heel belangrijk deze banen
naast hun werk op de boerderij te hebben.

Grietje, de vrouw van Popke is thuis met de
kinderen en zorgt dat alles daar goed
verloopt. Tamira, de vrouw van Klaas, heeft
een baan.
Wat de boerderij betreft zitten de broers op
één lijn. Zij willen via de bek van de koe het
stikstofprobleem aanpakken.

Visie
Familie Dijkstra heeft jaren op een
intensievere manier de boerderij geleid,
maar langzamerhand ging dat de broers
erg tegenstaan. Ze waren alleen maar bezig
met het aantal koeien en de liters melk
waar ze totaal paranoia van werden.
Wanneer zou er weer een nieuwe
maatregel komen waardoor hun manier
van werken op de tocht zou komen te
staan? Een proces heeft vaak tien jaar nodig
om effectief te kunnen zijn, maar die tijd
krijgen ze niet. Ze produceren eten en
willen dat zo effectief mogelijk doen. Ze
maakten een plan om hun visie te
verwezenlijken. In het vorige systeem werd
er, om zoveel mogelijk melk te genereren,
relatief veel krachtvoer toegediend. Ook
werd het land met kunstmest verrijkt om
een goede opbrengst voor de kuilbult te
krijgen. Maar: kunnen deze kosten op tegen
het inkomen uit de melk? En vaart de koe
hier wel bij? Ze hadden zo hun twijfels en
gingen anders kijken naar de input en
uitscheiding.

Nieuwe aanpak
Wat nu als we de mengwagen niet meer
gebruiken en de koeien alleen vers gras en
droge kuil voeren? Dit samen met een
kleinere hoeveelheid eiwitarmer krachtvoer
werd onderzocht. Door deze manier van
voeren wordt het herkauwen van de koe
gestimuleerd. Door dat proces gaat een koe
efficiënter om met de voedingsstoffen, dus
ook stikstof. En wat je er niet in stopt komt
er ook niet uit. Ook werd het landbeheer
onder de loep genomen.
Ze hebben verschillende grondsoorten rond
de boerderij. Dit vraagt ook om
verschillende behandelingen. Om de
structuur van de klei op veengrond te
verbeteren, moet het bodemleven zijn werk
kunnen doen. Dit gaat beter als de bovenste
laag met rust wordt gelaten. Ze besloten
om onder andere minder te gaan ploegen,
koeien sneller om te weiden en elk jaar een
kleine gift kalk te strooien. Elk jaar proberen
we twee of drie aanpassingen te doen. Ook
passen ze het maaibeleid aan. De eerste
snee blijft soms iets langer staan waardoor
er structuurrijker gras ontstaat.

We kijken samen naar de kuilbult.
Deze bestaat uit drie lagen. De eerste snee
bevat veel suiker, de tweede snee bevat
structuurrijker gras en de derde snee bevat
meer gemineraliseerd eiwit.
Door dit gecombineerd te voeren heb je een
mooi gemiddeld rantsoen en niet veel
aanvulling nodig is de gedachte.

Natuur
Veel boeren zijn bezig met vogelbeheer. Dat
heeft iedereen in de voorafgaande verhalen
kunnen lezen. Bij Popke en Klaas worden de
vogels aangetrokken door hun manier van
werken. Dit merken ze doordat de vogels
zich ook laten zien op percelen die niet in
het weidevogelbeheer zitten. “Wy beskôgje
dat as in komplimint!” En wat vooral heel
belangrijk is het feit dat de koeien er wel bij
varen. Ze merken dat de koeien
weerbaarder worden. Dit zou zich de
komende jaren moeten uiten in een langere
levensduur. “Se meie hjir âlder wurde.”
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Dorpsagenda Maart

wo. 16 nov. Creatief met papier, Doarpshûs ’t Trefpunt 14.30-17.00 uur

za. 19 nov. Lieve kinderen en ouders van Nijbeets. De Sint komt ook dit jaar weer in
nijbeets en wil jullie graag ontmoeten op zaterdag 19 november om
14.30 uur op het damshûs terrein

za. 19 nov. De Arke de kick-of van de landelijke actie:
Samen de winter door 13.00 uur

za. 19 nov. Soos vanaf klas 1 in ’t Skûlhoal 20.00 uur

za. 19 nov. Klaverjassen in de sportkantine 20.00 uur

za.26 nov. Soos in ’t Skûlhoal 20.00 uur

wo. 30 nov. Sinterklaasspel, Doarpshûs ‘t Trefpunt (opgave t/m 25 nov. 2022)
entree € 4,- inclusief koffie en thee 14.30-17.00 uur

wo 30 nov. Algemene ledenvergadering v.v. Blue Boys 20.00 uur

za. 3 dec. Start kerstbomen verkoop D N Weg 45.

za. 10 dec. Soos in ’t Skûlhoal 20.00 uur

ma. 12 dec. Broodmaaltijd voor 65-plussers in ’t Trefpunt 16.30-circa 19.00 uur

wo. 14 dec. Kerstgroenworkshop (opgave t/m 2 december i.v.m. materiaal)
14.30-17.00 uur

wo. 14 dec. Friese Volksverhalen in het Damshûs 20.00 uur
Toegang: € 6,00

za. 17 dec. Teenoclub ‘Sint/Kerstspecial’ in ’t Skûlhoal 19.30 uur

za. 17 dec. Klaverjassen in de sportkantine 20.00 uur

Kijk voor bijzonderheden elders in deze Nijs Beetster

Save the date: 10 februari 2023 circa 20:00 uur, locatie: Trefpunt. Ondernemersavond
voor alle ondernemers uit Nij Beets. De uitnodiging volgt tzt.
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Kerkdiensten Doarpstsjerke
Actuele informatie kunt u vinden op de website
van de doarpstsjerke www.doarpstsjerke.nl

Luisteren en kijken kan via https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/2489-doarpstsjerke-nij-beets

Zondag 20 november Gedachtenisdienst,
voorganger ds. G. van den Dool uit Vledder

Zondag 27 november voorganger dhr. T. v.d. Wouden uit Groningen
Zondag 4 december voorganger mw. F. Wesseling uit de Tike,

kinderoppas tijdens dienst aanwezig, koffiedrinken na de
dienst.

|Zondag 11 december voorganger dhr. Tj. de Reus uit Nij Beets,
tienerdienst in de Rank

Zondag 18 december voorganger ds. J.F. Mol uit Nijega.
De dienst begint om 11.00 uur.

Stichting Speeltuin Nij Beets zoekt…

Vind jij het belangrijk dat de kinderen in
Nij Beets een leuke plek hebben om te
spelen? Wel, de Stichting Speeltuin Nij
Beets zoekt:

…een bestuurslid. Denk hierbij aan taken
als het inspecteren van de toestellen en
organiseren van acties zoals NL Doet.

…mensen die ongeveer twee keer per jaar
onkruid rondom de toestellen willen
verwijderen.

...iemand die in de zomerperiode
ongeveer eens in de drie weken met
een bos- of kantjesmaaier de kanten
netjes wil maken rond de toestellen en
de bankjes.

Heb je belangstelling of wil je meer
informa�e? Dan horen we graag van je.
Dit kan door te mailen naar:
wietekevanhouten@hotmail.com.
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CĳferMeester Tĳnje
Binne Visser
Riperwei 56, 8406AK Tĳnje
M 0613074 789
T 051357 1519
E b.visser@cĳfermeester.nl
W cijfermeester.nl/tijnje

Administratie
Bedrĳfsadvies
Boekhouding
Jaarrekening
Inkomstenbelasting
Omzetbelasting
Salarissen
Vennootschapbelasting
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“Wy moatte op de natuer passe,” zegt
Grietje. Het feit dat ze op deze manier
minder kunststof kunnen gebruiken is
cruciaal. Voor 1 ton kunstmest is veel gas
nodig. Dat de derogatie eraf gaat helpt niet
voor de kringloop. Zonnepanelen worden
gestimuleerd op de boerderij. We moeten
van het gas af, maar als wij het kunstmest
beleid niet aanpassen dan zijn we
tegenstrijdig bezig. De broers zeggen heel
eerlijk: “wy geane ek wol is op’e bek hjer,
mar wy fiele ús hjir folle better by. Net mear
de stress fan hoefolle molke, mar sjen wat
der oan it ein fan de kringloop oer is, jout in
folle reëler bylt.”

Toekomst
Popke vraagt aan mij, “wol in dreech
ferhaal hè?” Maar dit verhaal stemt mij
positief en blij. De mannen zijn, zoals zoveel
boeren, goed en heel betrokken met hun
vak bezig. Ieder doet het op zijn of haar
manier. Maar er wordt in alles gekeken
naar het welzijn van dier en mens. Ze zijn
zich heel bewust van het feit dat ze bezig

zijn met produceren van voedsel. Maar ze
moeten ook zorgen voor een goed
verdienmodel. Dat dat heel goed samen
kan gaan laten deze beide broers ons zien.

Popke, Lieuwe en Klaas (Foto: Fam. Dijkstra)

In 2024 viert het Sudergemaal haar 100
jarig bestaan. Vanaf 1924 tot 1987 zorgde dit
gemaal voor de bemaling van De Groote
Veenpolder van Opsterland en Smallinger-
land en hield tegelijkertijd de waterstand in
het Polder Hoofd Kanaal op peil. De
Beheercommissie van het Sudergemaal wil
hier in 2024 met een expositie extra
aandacht aan besteden.
We zijn op zoek naar aanvullende
informatie, oude contracten, onbekende
foto’s, etc. die ons nog meer vertellen over
het ontstaan, geschiedenis en de
toekomstige ontwikkeling van het gebied
van bijna 4000 hectare met de gemalen,
zoals van het stoomgemaal De Veenhoop,
het dieselgemaal van de Oostpolder (nabij
de bocht in het PHK), het stoomgemaal

De Boorne (nabij Piers Hiem), het
Noordergemaal (nabij Smalle Ee) en
natuurlijk het Sudergemaal. Deze gemalen
zijn of verdwenen of vervangen. Ook de
vernieuwingen of nieuwbouw zijn voor ons
interessant.
Mocht je nog iets hebben liggen waar we
gebruik van kunnen en mogen maken, laat
het ons dan weten.

Je kunt je reac�e sturen naar:
info@damshus.nl

Namens de Beheercommissie van het
Sudergemaal

Jubilerend Sudergemaal zoekt historisch materiaal
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VOOR AL JOUW
BOUWMATERIALEN! BOUWPARTNERVANDERMEULEN

Swijnswei 2A, 9245HENij Beets
T:0512-460022|info@bpgvandermeulen.nl

MAANDAG T/MVRIJDAG
07:30 -17:30
ZATERDAG
08:30 -12:00
ZONDAG
GESLOTEN

BouwPartner van derMeulen heeft een
compleet assortiment voorbouwprojecten
in en omhet huis. Bĳ ons kunje altĳd rekenen
op persoonlĳke hulp en deskundig advies van
een ervarenmedewerker. Hoedruk het ookis,
het personeel vanBouwPartner van der Meulen
neemt de tĳd voor je.

Tramweg 19, 8456 HC De Knipe
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Even iets beleven buiten Nij Beets?

Weldra is er een Sneeuwklokjesfestijn in Park
Huize Oterterp
Vrijdag 4 november kwamen groep 7 & 8
van OBS de Tille uit Drachten langs in Park
Huize Olterterp om stinzenbollen te
planten tijdens de Natuurwerkdag Junior.
Adjunct-directeur Chris Bakker en
districtshoofd Michel Krol van It Fryske Gea
gaven de kinderen eerst een rondleiding
door het landhuis, tevens het hoofdkantoor
van It Fryske Gea. Buiten in het park werden
de schepjes stevig in de grond geduwd om
de stinzenbollen goed te verstoppen.
Passend bij de natuurlijke ontwerpstijl van
Roodbaard groeien de bolletjes in het
vroege voorjaar uit tot een wit tapijt van
‘sneeuwklokjes’.

De tuin van Park Huize Olterterp is een
ontwerp van tuinarchitect Roodbaard en
eind 18e eeuw aangelegd in de Engelse
landschapsstijl. De grote eiken en beuken
stammen nog uit de tijd van de eerste
aanleg en zijn ruim 200 jaar oud. It Fryske
Gea is trots op dit rijke bezit en wil het park
een gezonde toekomst geven, waar nog vele
generaties van kunnen genieten. Daarom is
op basis van een historisch onderzoek een
herstelplan opgesteld. Voorafgaand aan de
herstelplannen worden nu al grote
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
Bosschages zijn gesnoeid en enkele bomen
die gevaar konden opleveren voor
bezoekers zijn gekapt. Daarvoor in de plaats
zijn nieuwe bomen geplant. Het komende
plantseizoen worden er meer struiken en
bomen geplant. Meer informatie hierover is
te vinden op www.itfryskegea.nl/
herstelplan.

Stinzenfloramonitor
In het voorjaar schieten de
sneeuwklokjes bij Park
Huize Olterterp uit de
grond. Alle kinderen die
vandaag meededen – en
natuurlijk ook andere
bezoekers – kunnen dan
een kijkje komen nemen. Op
www.stinzenflora-monitor.nl staat
aangegeven op welke locaties in Fryslân,
Groningen en Duitsland stinzenflora te zien
zijn.

Buiten is gezond
De Natuurwerkdag Junior is een landelijke
dag met extra aandacht voor de natuur-
werkers van de toekomst. Kinderen uit het
hele land deden vandaag mee met mooie
natuurklussen om samen buiten bezig te
zijn in de natuur en te leren over hun
directe leefomgeving: de planten, dieren en
mensen die met elkaar in een ecosysteem
leven.

Samenwerking
De Natuurwerkdag wordt georganiseerd in
samenwerking met de provinciale Land-
schapsbeheerorganisaties en de Provinciale
Landschappen van LandschappenNL.

De Natuurwerkdag wordt ondersteund
door de Nationale Postcode Loterij,
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten,
met medewerking van Scouting Nederland,
A Rocha, IVN Natuureducatie en de
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie.

Adjunct-directeur Chris Bakker van It Fryske Gea
plant samen met de kinderen de eerste
stinzenbollen(Foto: Fryske Gea)

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

T:051246 22 05 E: info@aepos.nl
I: www.aepos.nl

Zakelijk:
Oplossingen in

Personeelsbeleid en Verandering

Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching

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

voorendoorhetdorp
energieneutraal 2030
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Activiteitenagenda 50+ ÛT &THÛS
De agenda voor de komende weken luidt
als volgt:

Woensdag 16 november:
creatief met papier

Woensdag 30 november:
sinterklaas spel *
Opgave t/m 25 november 2022

Woensdag 14 December:
kerstgroenworkshop
Opgave t/m 2 december 2022 i.v.m.
materiaal

Heb je gewoon even zin in gezelschap? Kom
dan gerust elke woensdagmiddag in de
even weken langs voor een drankje en een
praatje.

Tijd: 14:30 tot 17:00 uur
Locatie: Doarpshûs t Trefpûnt
Entree: € 4,00* inclusief koffie & thee

Voor eventuele vragen en/of vervoer kunt u
contact op nemen met
Berber Nicolai 06 34 76 63 96

Activiteiten zijn gratis en vrijblijvend
* = eigen bijdrage

Update BlomBijBeets

Goed nijs! We hawwe subsydzje krigen fan
it Gebiedsfûns foar bollen en sied foar
mearjierrigen, en dêrneist hat de gemeente
stikken plagd dy ’t noch op de planning
stiene. We kinne as BlomBijBeets dus los
sadré’t dat guod der is en as it goed giet
hawwe bijen en hommels dan fan ’t
maaitiid al betiid nektar.

De list fan plakken dêr’t bollen en/of sied
komt bestiet út de Appèlmeester, turfbult,
stik prikkewei by Sjouke de Groot, beide
brêgen, oergong Swynswei-Krûme
Swynswei, de Bjirk (by glêsbak) en
trijesprong Gietersewei.

In fleurige groet,
Albert, Anders, Hendrik, Lybrich, Thea, Warner,
Wiepkje (Blombijbeets@gmail.com)

Kerstbroodmaaltijd
Op maandag 12 december organiseert de
diaconie Nij Beets weer een gezellige
kerstbroodmaaltijd voor alle 65-plussers uit
Nij-Beets. Iedereen is welkom en er zijn
geen kosten aan verbonden. Wel staat er bij
de uitgang een collectebus voor het Leger
des Heils. In Doarpshûs ’t Trefpunt zullen de
tafels gezellig gedekt zijn. De maaltijd
begint om 16.30 en duurt tot ongeveer
19.00 uur. Wilt u meedoen? Bel dan even
naar Janny Bergsma (06-402 697 69) of
stuur haar een mailtje: sakejanny@live.nl .

Bedankje
Namens de diaconie willen we iedereen
bedanken voor het inzamelen van
producten. We hebben 18 dozen vol bij
voedselbank kunnen brengen. De actie was
een groot succes!!!
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TjipkjeLageveen
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
Vakan�eappartementen

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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Flessen spekken clubkas K&V flink
1 oktober jongstleden organiseerde het
bestuur van gymnastiekvereniging K&V
een flessenactie om de kas te spekken. Dat
hebben we geweten! Uit alle hoeken van Nij
Beets werden enorme hoeveelheden flessen
en kratjes gedoneerd. Zelfs enveloppen met
inhoud werden meegegeven aan alle
toppers die langs de deuren gingen. Dit
resulteerde in een mega opbrengt van
maar liefst € 836,80!

Myrthe Groen was, met behulp van het hele
gezin Groen, de absolute winnaar van deze
succesvolle dag. Zij bracht voor € 101,- euro
aan flessen naar de gymzaal! Als dank
ontving zij een goed gevulde beautycase.
Myrthe en alle andere lopers, nogmaals
ontzettend bedankt. En natuurlijk dank aan
al die gulle Nij Beetsters. Dankzij jullie
kunnen we mooie nieuw materialen
aanschaffen en leuke activiteiten
organiseren voor de kids.

Deze boven
verwachting
succesvolle dag krijgt
volgende jaar zeker
een vervolg. Voor nu
nogmaals dank aan
iedereen die deze dag
zo ontzettend
succesvol heeft
gemaakt.

Bestuur
gymnastiekvereniging
K&V

Een trotse Myrthe showt haar terecht verdiende
beautycase (Foto: K&V)

Nieuws van de Zonnebloem
Op 14 september werd voor de 3e keer de
Onbeperkte 11-Stedentocht georganiseerd
voor mensen met een lichamelijke
beperking. Er waren 111 deelnemers en 40
buddy’s. Voor de Zonnebloem was het de
eerste keer dat er werd meegedaan. Van de
afdeling Boornbergum/Beetsterzwaag e.o.
deden twee gasten mee. Elk met een

fietsbuddy. Op een speciale Zonnebloem-
fiets werd de afstand van 26 km van
Leeuwarden naar Dokkum afgelegd.
Onderweg werd er door de organisatie
gezorgd voor koffie, thee, frisdrank en
versnaperingen. Ook stopten veel
deelnemers even bij de Tegeltjesbrug in
Gytsjerk. Onder veel gejuich werden de
deelnemers uiteindelijk in Dokkum op de
Markt onthaald.

Op 29 september werden de gasten van de
Zonnebloem voor een gezellige middag in ’t
Bynt in Boornbergum ontvangen. Er werd
gestart met patat en een kroket, wat zeer in
de smaak viel. Daarna kwam het duo Tien
voor Twee, die de middag opluisterde met
liedjes van Wim Sonneveld, Frank Sinatra,
Frans Bauer en alles wat er tussen zit. In de
pauze kreeg iedereen nog een lekker
drankje, waarna er om 16.00 uur een eind
aan de gezellige middag kwam.

De Zonnebloem zoekt vrijwilligers!
De Zonnebloem is nog steeds op zoek naar
vrijwilligers. Lijkt het je leuk om onze groep
van vrijwilligers te komen versterken en wil
je informatie, neem dan contact op met
Lenie Rijm, tel.nr: 06-57186981.

Berend en Trijntje op de speciale Zonnebloemfiets

Kun jij de energietoeslag missen? Doneer
die dan aan de Voedselbank Opsterland!
Alle huishoudens in Nederland krijgen €
190,00 korting op hun energierekening
voor de maanden november en december.
Dat is goed nieuws voor veel mensen die



30 De Nijs Beetster 18-3

DELOKALEBAKKER VOORDRACHTEN,
BOORNBURGUMENOMSTREKEN

BESTELOOKVIAWHATSAPP+31627316256

Voordelekkerste versebroden,deheerlijkste chocolade
enniet tevergetenonzehandige

ontbijt-en saucijzenbroodjesservice

Kozĳnen,ramen, deuren
•Houtenkozijnenmet 12jaar geenonderhoud!
•Beglaasd enafgelakt inalle kleurente leveren

Prefab
•Binnenspouwbladenincl. kozijnen&gevelbekleding
•Binnenwanden
•Dakkapellen
•CompleteHSB woningen
•Bergingen
•Alle mogelijkehoutprefabriceringenzijn bespreekbaar

www.timboco.nl
DeKiel 2,9206BGDrachten
0512-510295•info@timboco.nl
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het nodig hebben. Maar er is een deel van
de mensen die dit niet nodig heeft.Minister
Rob Jetten gaf eerder aan dat het mooi zou
zijn om in dat geval het geld weg te geven
aan een goed doel. Hij koos er zelf voor om
aan de Voedselbank te doneren. Dat is nog
es het goede voorbeeld geven!

Afgelopen half jaar groeiden we bij de
Voedselbank Opsterland van 52 naar 73
gezinnen met in totaal zo’n 250 mensen,
waaronder meer dan 120 kinderen in de
schoolgaande leeftijd. Tweehonderdvijftig
mensen die afhankelijk zijn geworden van
de voedselbank. En de verwachting is dat er
zich nog meer zullen aanmelden. Boven-
dien is er steeds minder voedsel beschik-
baar en wordt inkopen van voedsel steeds
duurder vanwege de inflatie. Kortom, finan-
ciële hulp is zeer welkom.

Dus, heeft u het idee dat
een ander de
energiekorting harder
nodig heeft dan uzelf?

Doneer dan aan onze
Voedselbank in Opsterland. Gebruik
bijgaande QR-code om je energie toeslag te
doneren. Wil je vaste donateur worden, dat
kan ook. Kijk dan op onze website
www.voedselbankopsterland.nl en klik op
de rode knop DONEER.

Namens onze klanten en vrijwilligers alvast
hartelijk bedankt !

OPROEP

Heb jij ook het idee dat je de eindjes niet
meer aan elkaar kunt knopen? Meld je aan!
Het kan namelijk iedereen overkomen in
deze tijd. Bel met 06 1059 6926 of stuur een
email naar
aamelding@voedselbankopsterland.nl

Onze vrijwilligers staan klaar om samen
met jou te kijken hoe we kunnen helpen.

Friese Volksverhalen in Damshûs
Op de donkere avond van 14 december
vertelt verhalenvertelster Tryntsje van der
Wal vier spannende volksverhalen.
Verhalen waarin de vrouw de hoofdrol
hee� maar waarin ook de dood of de
duivel een grote of kleinere rol speelt. De
vrouwen zijn ‘anders’, wanhopig, betoverd
of slim en bedenken oplossingen. Het zijn
Friese verhalen, verteld in het Fries, van
langer maar ook van iets minder lang
geleden, maar nog al�jd actueel.

Tryntsje van der Wal is lid van de
vertelkring ‘Vertellers in Fryslân’. Ze vertelt
regelma�g �jdens verschillende ac�viteiten
zoals de Wereldverteldag, de Friese
Verhalenavond en �jdens bijvoorbeeld de
natuurac�viteiten die ze als natuurgids
voor kinderen begeleidt.

Tryntsje vertelt graag verhalen waarin het
hoofdpersonage speciaal is of iets heel
bijzonders meemaakt. Verhalen die
verrassen of ontroeren en waar de
luisteraars veel plezier aan beleven.

It Damshûs Nij Beets
Woensdag 14 december
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 6,00
(inclusief koffie of thee)

Wie Tryntsje hoort vertellen,
hangt aan haar lippen.

Jaarkalender van de Freonen fan ‘t
Damshûs
Ook dit jaar is er weer de jaarlijkse kalender
van de Freonen. Dit jaar met foto’s van
vroegere cafés, met een foto van nu erbij.
Een kalender dus die u niet mag missen.
Met het kopen van deze kalender steunt u
het Openluchtmuseum it Damshûs. De
kalender ligt vanaf begin december in de
Dagwinkel.
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Uitslag van de klaverjasavond
Op de 2e klaverjasavond waren er 26
personen die wel een kaartje wilden leggen
in de Kantine aan de Blauwe Kamp. Helaas
moesten er per keer 2 personen stil zitten
maar dat was geen probleem.
Hier volgen de personen die meer dan 5000
punten scoorden.
- Roel Snip met 5694 punten
- Sieb de Haan met 5563 punten
- Hilbert Hoekstra met 5469 punten
- Wytse de Haan met 5298 punten
- Yolanda Rinzema met 5147 punten
Willem Landmeter ging er deze avond met
de Poedelprijs vandoor met 3578 Punten. De
catering werd deze avond verzorgd door
Geeske en Sharon (bedankt daarvoor).

De volgende klaverjasavond is op 19
november 2022 om 20.00 uur in de
sportkantine.

Namens Sieb, Willem en Sietze.

�

Blue Boys
Door FokkeVeenstra.

THOR onderuit in een
nat Nij Beets
Op zondag 6 november
stond er een derby op het programma
tussen Blue Boys en THOR. Blue Boys, dat
nog steeds op zoek is naar de eerste
overwinning, mocht het opnemen tegen
het vers gedegradeerde THOR uit
Lippenhuizen.

De wedstrijd ging gelijk op in de eerste
minuten, maar vrij is het THOR, die het
balbezit in handen nam. De wedstrijd
begon slordig met weinig kansen aan beide
kanten totdat THOR met een afstandsschot
de lat wist te raken. De blauwhemden
waren hierbij gewaarschuwd en
probeerden wat terug te doen met Lars v/d
Wolf, die met een soloactie een schot kon
lossen, die makkelijk door de keeper van
THOR kon worden opgeraapt. Het was een
harde wedstrijd met vele overtredingen en
vele kaarten.

In de tweede helft was het Blue Boys dat
wat meer ging aandringen met wat druk
naar voren om direct kansen te creëren.
Jelte Mulder kreeg een grote kans vanaf de
rechterkant, maar schoot van dichtbij net
voor langs. THOR was onderhand de grip op
de wedstrijd helemaal kwijt.
Na 78 minuten spelen was het dan eindelijk
raak voor de blauwhemden. Rutger
Lageveen stoomde op aan de rechterkant
en ging een een-tweetje aan met Lars v/d
Wolf. Eerstgenoemde gaf de bal strak voor
op youngster Jasper de Boer en na het
controleren van de bal werkte hij hem
keurig in het hoekje: 1-0. Niet veel later wist
Sander Hoekstra een vrije trap te versieren
op een mooi plekje. Jelte Mulder ging
achter de bal staan en krulde hem
weergaloos over de muur heen in het
hoekje: 2-0. Blue Boys leken de 3 punten in
de zak te hebben, maar THOR zette nog
maar eens aan en wist uit een rebound te
scoren na een goeie redding van keeper
Mark van Dasselaar.
Het bleef 2-1 waardoor Blue Boys voor het
eerst in dit seizoen wordt te winnen en dus
voorlopig verlost is van de laatste plaats.

EINDSTAND 2-1
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WIL JIJ BESPAREN
OP JOUW

ENERGIEREKENING?
KOMOOK!

Beste dorpsbewoner,
Steeds meer mensen hebben moeite met
het betalen van de hoge energierekening.
Samen met meer dan 90 andere Neder-
landse energiecoöperaties komen wij
daarom in actie om onze kennis over
energiebesparende maatregelen met zoveel
mogelijk mensen te delen. Want door slim
om te gaan met energie zorgen we ervoor
dat niemand te veel betaalt. Kom voor de
meest impactvolle tips op 19 november om
13:00 uur naar CBS De Arke

Op zaterdag 19 november organiseren wij
op de Gietersewei 4 een lokaal kick-off
evenement, waarbij we zoveel mogelijk
mensen willen helpen om energie te gaan
besparen.
Men ontvangt van ons kortingsbonnen,

uitleg en een duidelijk overzicht met de tips
die de meeste impact hebben, makkelijk uit
te voeren zijn en niks of heel weinig kosten.

Soms weet je namelijk niet welke tips
betrouwbaar zijn of waar je moet
beginnen. Onze tips komen rechtstreeks uit
de praktijkervaringen van onze onafhan-
kelijke energiecoaches en kennispartners.
Ook zijn de tips kosteloos en geheel
vrijblijvend.
Help jezelf en anderen om energie te
besparen.
We vragen jou om deze tips door te geven
aan minimaal twee bekenden. We zullen
dit heel makkelijk maken om door te geven,
omdat iedereen nu wel wat hulp kan
gebruiken bij het verlagen van de
energierekening. Als zij dat op hun beurt
ook doen, helpen we samen zo veel
mogelijk mensen de winter door!

We hopen je op 19 november te zien!
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Opgave voor 1 december 2022

De Greide 21, 9203 EW Drachten - T: :06 1038 6926 - E: frankekooijker@gmail.com
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Oliebollenactie Blauwe Kamp

Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een oliebollen actie. Want ook in 2022
hebben we uw hulp weer hard nodig om het zwembad draaiende te houden en onderhoud
te plegen. Wij vragen u dan ook om de bestellijst ruimhartig in te vullen. Helaas hebben wij
dit jaar te kampen met een verhoging door de kosten van de energie en de grondstoffen.
Wij hopen op uw begrip en dat u ons toch wilt steunen!

� We verzoeken u vriendelijk om de bestellijst in te vullen en met gepast geld te betalen.
Het geld mag ook overgemaakt worden op rekeningnummer NL16 RABO 0306 4577 84
t.n.v. Stichting Zwembad de Blauwe Kamp onder vermelding van, naam, adres en
bestellijst. De bestellijst wordt in de week van 14 t/m 19 december bij u opgehaald.

� Wanneer u niet thuis bent als de lijstjes worden opgehaald doen we een briefje bij u in
de bus, waarop het adres staat waar u uw bestellijst zelf kunt inleveren. Uw bestelling
wordt vers afgebakken op donderdag 31 december en op dezelfde dag tussen
10:00-14:00 bij u thuisbezorgd.

Bestelformulier

Wilt u ons een handje wil helpen met het ophalen van de bestellijsten of bezorgen van de
oliebollen, dan kunt u zich aanmelden per e-mail via deblauwekamp@gmail.com of een
belletje of appje naar 0640975401.

Vele handen maken ligt werk.
Alvast bedankt namens bestuur van het Zwembad de Blauwe Kamp!

Soorten/aantal oliebollen Prijs per stuk Prijs totaal

10 oliebollen zonder krenten. € 9,00 €

10 oliebollen met krenten. € 10,00 €

4 appelbeignets € 8,00 €

Vrijwillige donatie aan het zwembad. € €
Totaal prijs bestelling €

Naam:

Adres:

Betaling contant: Betaling overgemaakt per bank:
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NIJ BEETS
* start 3 December

* verschillende soorten kerstbomen

* van klein tot groot

* openings�jden : ma t/m vrij : 14.00-20.00
zaterdag : 10.00-17.00

voor meer info en een win ac�e:
volg ons op www.facebook.com/kerstbomennijbeets

Domela Nieuwenhuisweg 45 / 0512-461211

KERSTBOMEN VERKOOP

Restaurant Pierʼs Hiem | Domela Nieuwenhuisweg 114 | 9245 VD Nij-Beets | T: 0512 461900 | info@piershiem.nl | www.piershiem.nl

Feestelĳ ke ontvangst met een amuse vanaf 17:00 uur | Aanvang 5-gangen diner vanaf 17:45 uur

Kerstproeverij
Gemarineerde zalm-mosterddille dressing en

Rundercarpaccio- truff elmayonaise-oude kaas en
Caprese-tomaat-mozzarella-basilicum en

Paté-uienchutney en
Cocktailtje gerookte vis en

Broodje met smeersels

Geurige runderbouillon met tuinkruiden

Verfrissende spoom

Keuze uit hoofdgerechten
Snoekbaars-prosecco beurre blanc saus

Varkenshaas in spek- rode wijn jus
Kalfs lende-kreeft ensaus

Hazenpeper
Geitenkaas in bladerdeeg-honing

Dessert de Noël

Koffi  e met bonbon

Kinder kerst menu

Meloenspiesje

Tomaten crème soep 
met sterren

Kinder champagne

Keuze uit hoofdge-
rechtjes

Visnuggets-friet-appel-
moes-mayonaise

Hamburgertje-friet-appel-
moes-mayonaise

Kip spiesje-ananas-friet-ap-
pelmoes-mayonaise

Kerstt oetje

Verrassing

Kerst menu volwassenen 

€49,25 p.p.
Kerst menu kind 

€ 15,00 p.p.
(3 tot 12 jaar)

Heeft  u dieetwensen, vraag dan 
gerust naar de mogelijkheden

Reserveer uw tafel online 
www.piershiem.nl via reserveer tafel
Of bel 0512 461900

Keuze uit hoofdgerechten
Snoekbaars-prosecco beurre blanc saus

Rundercarpaccio- truff elmayonaise-oude kaas en

Kinder kerst menu

Tomaten crème soep 

Feestelĳ ke ontvangst met een amuse vanaf 17:00 uur | Aanvang 5-gangen diner vanaf 17:45 uurFeestelĳ ke ontvangst met een amuse vanaf 17:00 uur | Aanvang 5-gangen diner vanaf 17:45 uurFeestelĳ ke ontvangst met een amuse vanaf 17:00 uur | Aanvang 5-gangen diner vanaf 17:45 uurFeestelĳ ke ontvangst met een amuse vanaf 17:00 uur | Aanvang 5-gangen diner vanaf 17:45 uurFeestelĳ ke ontvangst met een amuse vanaf 17:00 uur | Aanvang 5-gangen diner vanaf 17:45 uurFeestelĳ ke ontvangst met een amuse vanaf 17:00 uur | Aanvang 5-gangen diner vanaf 17:45 uurFeestelĳ ke ontvangst met een amuse vanaf 17:00 uur | Aanvang 5-gangen diner vanaf 17:45 uurFeestelĳ ke ontvangst met een amuse vanaf 17:00 uur | Aanvang 5-gangen diner vanaf 17:45 uurFeestelĳ ke ontvangst met een amuse vanaf 17:00 uur | Aanvang 5-gangen diner vanaf 17:45 uurFeestelĳ ke ontvangst met een amuse vanaf 17:00 uur | Aanvang 5-gangen diner vanaf 17:45 uurFeestelĳ ke ontvangst met een amuse vanaf 17:00 uur | Aanvang 5-gangen diner vanaf 17:45 uurFeestelĳ ke ontvangst met een amuse vanaf 17:00 uur | Aanvang 5-gangen diner vanaf 17:45 uurFeestelĳ ke ontvangst met een amuse vanaf 17:00 uur | Aanvang 5-gangen diner vanaf 17:45 uurFeestelĳ ke ontvangst met een amuse vanaf 17:00 uur | Aanvang 5-gangen diner vanaf 17:45 uur

Kerst menu volwassenen 

Varkenshaas in spek- rode wijn jus

Geitenkaas in bladerdeeg-honing

Hamburgertje-friet-appel-

Kip spiesje-ananas-friet-ap-
pelmoes-mayonaise

Kom weer gezellig kerst vieren in Pier’s HiemKom weer gezellig kerst vieren in Pier’s Hiem
Eerste en Tweede KerstdagEerste en Tweede Kerstdag
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Een ouwetje: de oldtimer op de foto
verraadt dat het hier om de jaren
’30-’40 van de vorige eeuw gaat. En
we zien de uitspanning De Hoek.
Op de plek staat nu de
huisartsenpraktijk die nog dezelfde
naam in ere heeft gehouden.

(Foto: archief)

Gezien in Nij Beets

Een foto van de boerderij van de
familie Zwart aan de Kanaelwei
Noard 2, later eigendom van de
familie Keuning. In het midden
staat het oude dieselgemaal dat de
Oostpolder erachter bemaalde van
1910-1920. Daarna nam of het
Noordergemaal of Sudergemaal
het over.

(Foto: archief)

Woensdag 7 december Nationale Vrijwilligersdag

Zet een vrijwilliger in het zonnetje!

Overal in Opsterland zijn vrijwilligers actief met enorme inzet. Woensdag 7 december is de dag van
de vrijwilliger. Op deze bijzondere dag zetten wij graag de vrijwilligers in het zonnetje door ze te
verrassen met een bedankje. Kent u iemand, een groep of een organisatie die op Nationale
Vrijwilligersdag een bedankje verdient. Laat het ons weten vóór 30 november. Uit alle inzendingen
trekken we per dorp twee inzendingen die we trakteren op een feestelijke taart. Daarnaast willen we
graag uw bedankje plaatsen in de SA en/of de dorpskrant. Stuur een e-mail naar een van de
onderstaande mailadressen met daarin: uw naam, uw telefoonnummer, de naam van de vrijwilliger,
het dorp waar de vrijwilliger woont en het bedank-tekstje om te plaatsen in de SA. U kunt persoonlijk
een bedankje plaatsen, maar ook namens een organisatie waar de vrijwilliger of vrijwilligers werken.
Geen e-mail? Geen probleem. In alle dorpen liggen op verschillende plekken antwoordkaartjes
waarmee u het bedankje voor uw vrijwilliger kunt doorgeven. In ieder geval liggen de kaartjes in de
dorpshuizen. Aanmelden en meer informatie: Geeske Visser, opbouwwerker gemeente Opsterland,
geeske.visser@opsterland.nl , 06-82770805 | Ria Bron, consulent preventie en welzijn gemeente
Opsterland, Ria.Bron@opsterland.nl , 06-82087555
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Zoals eerder aangegeven is er een dorpsbudget. Dit houdt in dat inwoners van Nij Beets een financiële bijdrage kunnen krijgen

voor een activiteit die wordt georganiseerd. Ga jij binnenkort iets organiseren t.b.v. het dorp dan kun je een mail sturen met de

aanvraag voor een bijdrage voor de (gedeeltelijke) kosten naar pbnijbeets@gmail.com. Het plaatselijk belang beslist dan of een

aanvraag wordt toegekend. Vermeld in de aanvraag ook even waarvoor het is, wat de verwachte kosten zijn en wat de urgentie

is.

Tijdens de algemene ledenvergadering is er al een voorproefje geweest van onze nieuwe dorpssite. Ondertussen is Jeroen van

der Meulen druk bezig geweest om deze te optimaliseren en hopen we dat de site eind november online te

hebben. Nieuwsgierig? Neem dan eind november een kijkje op www.nijbeets.info.

Afgelopen vergadering heeft het bestuur van plaatselijk belang kennisgemaakt met onze nieuwe wijkagent

Joop Bulthuis.

Joop is sinds kort voor ons dorp aanspreekpunt voor als er dingen spelen waarbij je externe hulp bij nodig hebt. Te denken aan

overlast, huiselijk geweld, diefstal of criminaliteit.

Zijn contactgegevens zijn: tel. 0900- 8844; e-mail joop.bulthuis@politie.nl.

Tot slot nog een save the date: 10 februari 2023 circa 20:00 uur, locatie: Trefpunt.

Ondernemersavond voor alle ondernemers uit Nij Beets. De uitnodiging volgt.

Even voorstellen: Wiesje Keizer

Eind vorig jaar ben ik benaderd door het bestuur van Plaatselijk Belang met de vraag of

ik lid zou willen worden van het bestuur.

Aangezien ik afgelopen jaren actief ben geweest als bestuurslid bij vv Blue Boys in het

jeugdbestuur was dit een moment voor mij om plaats te maken voor nieuw bloed en

ruimte te krijgen voor een nieuwe uitdaging bij Plaatselijk belang.

Afgelopen 21 april tijdens de algemene ledenvergadering ben ik na overeenstemming

van de aanwezigen samen met Dea Elshof toegetreden tot het bestuur.

Graag wil ik me langs deze weg voorstellen.

Mijn naam is Wiesje Keizer, ik ben 35 jaar en woon sinds 2014 samen met mijn vriend

Klaas Weening aan de Prikkewei 59 in Nij Beets.

Voor wat betreft mijn taak/functie in het plaatselijk belang: deze zal in de loop van het

jaar wat meer vorm krijgen. Op dit moment spelen er allerlei zaken waarin ik nog

Met een enthousiast bestuur hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen.

Van Plaatselijk Belang
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Tijd voor een nieuwe uitdaging ! 

Na ruim 34 jaar werkzaam te zijn geweest in het 

Notariaat, waarvan ruim 22 jaar als notaris in 

Beetsterzwaag, is het tijd voor een nieuwe 

uitdaging. 

Dankbaar kijk ik terug op een hele boeiende, 

leerzame en waardevolle tijd. 

Het mooiste van mijn vak is het contact met 

mensen. Mensen die mij vertrouwden en veel 

toevertrouwd hebben, die hun levensverhaal, hun 

toekomstplannen, hun passies en hun zorgen met 

mij hebben gedeeld. Ik vind het heel bijzonder dat 

mensen je toelaten in hun leven, dat je een eindje 

mee mag lopen. Daarnaast heb ik het contact met 

makelaars, accountants, tussenpersonen en zo veel 

anderen als heel plezierig ervaren.   

Kortom, het was een voorrecht om dit werk te mogen doen en om zoveel fijne mensen te 

leren kennen. 

Ik ben veel dank verschuldigd aan een geweldig team van medewerkers, waarvan ik veel 

liefde en vriendschap heb ervaren en met wie ik met hart en ziel gewerkt heb voor onze 

klanten. 

Tenslotte ben ik blij dat ik mijn praktijk kan overdragen aan mijn opvolger Hendrik 

Helmer. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij het kantoor goed voort zal zetten. 

Op vrijdagmiddag 16 december a.s. tussen 16.00 uur en 18.00 uur nodig ik u van harte uit 

om een glas met ons te heffen in ons kantoor (Folkertslân 68). 

In verband met de catering een vriendelijk verzoek om uw komst uiterlijk 9 december 

a.s. aan te melden via info@notariskooi.nl of telefonisch 0512-382415. 

Van harte wens ik u alle goeds en eindig ik met een "oant sjen" ! 
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