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Saai

Hebt u dat ook? Dat tijdens je vakantie de tijd 
even stil staat en dan bij terugkomst blijkt dat 
de wereld gewoon is doorgedraaid? Men niet 
op je heeft gewacht? Ik merkte het toen ik na 
zestien dagen weer thuiskwam. Want wat is 
er veel gebeurd deze zomer.
Het Polderhoofdkanaal opende op 15 mei haar 
bruggen voor de vaartoeristen ondanks dat 
er nog een juridische strijd woedde tussen 
een bezwaarmaker en de gemeente over de 
natuurcompensatie en de lengte van vaarsei-
zoen op het kanaal. Het splinternieuwe was- 
en toiletgebouw werd feestelijk geopend en 
van een passende naam voorzien. Openlucht-
zwembad De Blauwe Kamp was op tijd gereed 
voor het nieuwe zwemseizoen. Hete dagen 
wisselden natte dagen af waarbij het vooral 
in de tweede helft van augustus op verschil-
lende fronten flink schipperen was. Soms was 
het te koud om te zwemmen en bleef het bad 
dicht. Ook het tekort aan kassahulpen bleek 
een groot probleem. En af en toe gooiden 
technische storingen roet in het eten. Geluk-
kig had het bad geen last van blauwalg zoals 
veel open wateren in onze provincie. Nieuw 
was de tweehoofdige commissie, bestaande 
uit Monique en Liesan, die extra activiteiten 
organiseerden zoals een badeendjesrace, mijn 
vader is de beste en een Hawaiian party. Ver-
der zwommen op 1 september negen kinderen 
succesvol af voor hun diploma en een dag la-
ter werden alle vrijwilligers bedankt met een 
oergezellige bingoavond. Onze dorpsgenote 
Joséphine is naar Rwanda geweest om haar 
nieuwe paspoort op te halen. Nu ze vijf jaar 
haar verblijfsvergunning heeft, kan ze einde-
lijk het Nederlands staatsburgerschap aanvra-
gen. Hier waren enkele Polen tijdelijk gehuis-
vest op het chaletpark. Ze wisten de weg naar 
Café De Brêge uitstekend te vinden evenals de 
terugweg, desnoods kruipende. In de zomer 
heeft de organisatie van Skimerjûn de puntjes 

nader op de ‘i’ gezet en een prachtig program-
ma neergezet. Vermilion kan in drie putten 
bij Langezwaag gewoon doorgaan met het 
winnen van gas. De Minister heeft met het 
nieuwe winningsplan ingestemd. Welke gevol-
gen heeft dit voor de gemeente Opsterland die 
ook een bezwaarprocedure is gestart tegen 
proefboringen op De Ripen?  De maïsoogst is 
dit jaar zo’n drie weken eerder op gang geko-
men dan andere jaren, las ik. Omdat mais een 
tropisch gewas is, gedijt het uitstekend onder 
de hete zon. Loonbedrijf Lageveen moest hier 
snel op anticiperen. Het droge weer bracht ons 
ook het eerste beregeningsverbod. We merk-
ten het al aan de verminderde waterdruk in 
onze kranen maar nu mochten boeren slechts 
op gezette tijden sproeien. Zelfs particulieren 
werd geadviseerd niet te scheutig te zijn met 
bewateren van gras en planten. Een ‘tropische’ 
Spelweek bracht dit keer 50 kinderen op de 
been. Onder leiding van een grote groep jonge 
vrijwilligers bouwden ze kastelen, bezochten 
ze Sybrandy’s Speelpark in Oudemirdum en 
vulden een Bonte Avond vol spetterende acts. 
Nij Beets domineert ook nog steeds de kalver-
keuringen, zo bleek tijdens de eerste keuring 
van het nieuwe seizoen van Ring Súd. En er 
staat alweer zoveel moois in de steigers: expo-
sities, drankinstructie-avonden, loopgroepen, 
sportwedstrijden, informatieavonden over 
glasvezel en energiebesparingen, lezingen in 
It Damshûs en sprankelende eenakters in ‘t 
Trefpunt. 
Volgens een groep Nederlandse wetenschap-
pers ervaren we de meeste stress bij het 
voorbereiden van de vakantie en direct als we 
weer thuiskomen. Als er weer van alles van 
ons verwacht wordt. Dit kan ik volmondig 
beamen. Want de wereld is gewoon doorge-
draaid tijdens mijn afwezigheid. En die van u. 
Maar saai kun je het gelukkig niet noemen.

Bart Ledegang

Colofon
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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 11 oktober bij Tine

We hanteren de volgende regels met betrekking tot de kopij:

Het team van de Nijs Beetster is een werkgroep van Plaatselijk Belang

nij beet......  (foto Bart Ledegang).

De Nijs Beetster online 

op www.nijbeets.info
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Behandeling volgens afspraak.
Vrije toegankelijkheid( dus zonder 
verwijzing van de huisarts).                        
 
Openingstijden: 
Op ochtend :
ma. t/m vrij. 8.00 -12.30 uur 
Op middag: 
woensdag  14.00-18.00 uur

Nijboer Uitvaartzorg
Uitvaartverzorging • Rouwcentrum • Rouwvervoer

Tillewei 11 A • 9289 HB Drogeham • Tel. 0512 - 33 14 20
info@nijboeruitvaartzorg.nl • www.nijboeruitvaartzorg.nl

Uw uitvaartverzorger voor De Laatste Eer in Nij Beets

voor een nieuwe of gebruikte auto
onderhoud
reparatie
APK keuringen

NIJEWEI 59 
BOORNBERGUM
0512 - 381626

Openingstijden 
maandag t/m vrijdag   
8:00 tot 17:00

GARAGE J.R. PAULUSMA

Astrid en Jan woonden eerder in 
Beetsterzwaag. Jan reisde dan ’s 
morgens af naar z’n werk in Zwolle 
(ICT) en Astrid behartigde logeerhuis 
Krollefier op het recreatieterrein Kol-
lumeroord. Na zeven jaar volgde de 
stap naar een eigen plek en een eigen 
bedrijf aan de Janssen-Stichting. Een 
beslissing die niet lichtvaardig werd 
genomen. ‘Iedereen moest er achter 
kunnen staan. We hebben er dan ook 
twee jaar over gedaan om een goede 
plek te vinden. Onze drie kinderen 
wilden graag op hun eigen scholen 
blijven, voor Jan moest Zwolle goed bereik-
baar zijn en ik wilde graag doorgaan met 
de kinderen die ‘Krollefier’ al gevonden had-
den’. De puzzelstukjes vielen samen, toen 
ze de Janssen-Stichting ontdekten. Deze 
plek bleek voor iedereen goed. Marije en 
Jelmer bezoeken het middelbaar onderwijs 
in Drachten en Tiemen maakt z’n school af 
in Beetsterzwaag. ‘We wonen nu buiten het 
dorp en dat is misschien wel de grootste 
stap voor onze kinderen. Er moeten afspra-
ken gemaakt worden als ze even langs hun 
vrienden willen gaan. Maar dat went snel 
en we wonen hier heerlijk!’ zegt Astrid. In-
middels hebben ze tijdens een gezellige BBQ 
uitgebreid met de buurt kennis gemaakt. 
‘Natuurlijk organiseren we ook nog een 
Open Dag, maar dat doen we als we ook de 
tuin in orde hebben’. 

Logeergroepjes
Astrid behartigt logeerhuis Krollefier samen 
met haar jongste broer Martin. Ze werkt 
met kleine groepen van acht kinderen 
of jongeren in de leeftijd van vier tot en 
met achttien jaar. Momenteel varieert de 
leeftijd van zeven tot en met zestien. ‘Ik 
vind het niet fijn om van kinderen ‘met een 
beperking’ te spreken, maar er is wel wat 
met hun aan de hand. Er kan sprake zijn 
van autisme, angst, ADHD, gedragsproble-
men of andere, soms complexe zaken. Ons 
uitgangspunt is echter niet de beperking, 
maar juist wat er wel mogelijk is. Daarom 
werken we in kleine groepjes, bieden heel 
veel structuur en vooral ook gezelligheid’. 
Astrid en haar medewerkers hebben geko-
zen om met vaste groepen te werken, zodat 

Nieuwe bewoners aan de Janssen-Stichting: 
Logeerhuis Krollefier voor structuur en veel gezelligheid
Door Hester Dijkstra

De Cornelia Hoeve II aan de Janssen Stichting heeft nieuwe bewoners. In het voorhuis wonen 
Astrid Nicolai en Jan de Vries met hun drie kinderen Marije, Jelmer en Tiemen. De schuur is 
prachtig verbouwd tot logeerhuis Krollefier, waar bijzondere kinderen weekends en vakanties 
kunnen doorbrengen. In kleine groepen, in een huiskamer waar een gympaard tot klauteren 
uitnodigt en op een erf waar veel te ontdekken valt. 

Martin en Astrid kijken vooral naar wat kinderen 
wél kunnen. (foto Wobbe de Vries).
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er vriendschappen kunnen ontstaan en 
zelfs buiten de logeerweekeinden contacten 
worden onderhouden. ‘Dat is zo leuk! Vooral 
omdat veel kinderen niet naar plaatselijke 
scholen gaan en minder contacten in eigen 
dorp hebben’. Momenteel zijn er vier groe-
pen die een of twee keer per maand een 
weekend in Krollefier doorbrengen. In alle 
groepen zijn steeds enkele kinderen die wat 
meer zorg of begeleiding nodig hebben. Een 
bewuste keuze: ‘Ze kunnen zich wat op-
trekken aan de andere kinderen’. En vrijwel 
niemand die ook in Kollumeroord van de 
partij was, heeft afgehaakt. ‘Gelukkig bleek 
de afstand geen bezwaar te zijn. We hebben 
iedereen zo goed mogelijk bij de verbou-
wing betrokken en dat heeft de overgang 
gemakkelijker gemaakt’, is Astrids ervaring. 

Buiten
Net voor de zomer zijn Astrid, Martin en en-
kele parttimemedewerkers aan de Janssen-
Stichting van start gegaan. In de vakantie-
periode werd logeer-opvang geboden en nu 
het vakantie-logeren voorbij is, begint de 
regelmaat van de weekeinden weer. Vanaf 
vrijdag 17.00 uur tot zondagmiddag 16.00 
uur kunnen de kinderen hier terecht. Om de 
ouders de mogelijkheid te bieden nieuwe 
energie op te doen en om de kinderen aan 
de hand van vaste programma’s een actief 
en gezellig weekeinde te bezorgen. In de 
rust, de ruimte en het groen van de Janssen-
Stichting. Want dat natuurlijk buitenspelen 
goed is voor angstige of onrustige kinderen, 
daarvan is het Krollefier-team overtuigd!

Gezien in Nij Beets

Voor sommige mensen is het altijd vakantie. Zoals voor het echtpaar Veenstra uit Drachten. Lekker yn’e smoute 
langs het kanaal. Met een hengel, een boekje en de hond. .  (foto Bart Ledegang).

Gezien in Nij Beets

De Spelweek timmerde in de laatste week van de zomervakantie weer flink aan de weg. Traditiegetrouw stond 
op dag één het huttenbouwen op de agenda. En dit prachtexemplaar mét haar makers verdient beslist een 
plekje in de Nijs Beetster.(foto Spelweek). 
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Drie jaar geleden vond de laatste Skimerjûn 
plaats en daarna werd het stil. Te stil vond 
een groep muziekliefh ebbers, bestaande 
uit Annet van der Meulen, Anneke Nauta 
en Elly Hoogeveen. Ze staken de hoofden 
bij elkaar en een doorstart van het unieke, 
kleinschalige muziekfestival lonkte al gauw. 
Er werd direct contact gelegd met een aan-
tal bands en acts en al snel raakte de line up 
gevuld. Vooral Annet van der Meulen was 
hier met haar contacten in de muziekwe-
reld goud waard en nu staan 13 artiesten te 
trappelen om op te treden. Elly Hoogeveen: 
‘Wouter van der Wal is al eens op Skimerjûn 
geweest,’ begint ze. ‘Zijn repertoire bestaat 
hoofdzakelijk uit zelfgeschreven melodieu-
ze, poëtische en fantasierijke nummers, met 

een vrolijke, fi losofi sche, sprookjesachtige of 
realistische insteek. Elk lied is een verhaal, 
een wereld op zichzelf.’ Ook L’chaim is er. 
De band speelt klesjmer muziek of zoals ze 
het zelf noemen ‘Fresh Balkan with a twist.’ 
De zeven blije zigeuners zetten sinds 2006 
overal hun muzikale circustent op. Op haar 
website prijkt tussen optredens op het 
Festival Internacional Cervantino – Guana-
juato in Mexico en het Uitfestival in Den 
Haag toch maar mooi ‘Skimerjûn Nij beets.’ 
Baragan speelt pop, folk en travel music 
waarbij je verlangt naar het onbekende en 
naar verre landen achter de heuvels. En dan 
is er nog Reizger. De Fryske folkband maakt 
Friese en Engelstalige muziek dat licht 
leunt op bluegrass en Ierse en Engelse folk. 

www.mulderbouwbedrijf.nl info@mulderbouwbedrijf.nl

De Fryske bakkery voor al uw
brood, koek, banket en koekjes.

Onze specialiteit: Friese
streekproducten zoals:
oranjekoek, duimpjes,

suikerbrood en kruidkoek.

Fryske bakkery
Westerbuorrren 4

Boornbergum
0512-381215.

Tel: 0512–461287
Fax: 0512–461840
info@loonbedrijfl ageveen.nl

Swynswei 32
9245 HG Nij Beets
www.loonbedrijfl ageveen.nl

Voor al uw agrarische werkzaamheden
grondwerk & kraanverhuur

OONBEDRIJF 

AGEVEEN VCA*

Andersoortige artiesten krijgen plek bij Skimerjûn 2.0 
Door Bart Ledegang

Elly Hoogeveen: ‘Als iedereen het festival verlaat en zegt: “Dit was leuk!” dan is Skimerjûn geslaagd.’. 
(foto Bart Ledegang).

Met een prikkelend programma vol nieuwe en bekende artiesten trekt de organisatie van het 
Skimerjûn festival alle registers open om op vrijdag 28 september een onvergetelijke happe-
ning te creëren. ‘Willen we van Skimerjûn een succesvol periodiek terugkerend festival maken, 
dan moeten we inzetten om ook andersoortige artiesten aan ons te binden,’ aldus Elly Hoog-
eveen van de organisatie.  
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Kortom: een muzikale potpourri van hoog 
niveau.

Andersoortig
Gedurende de avond vaart ook de Snikke 
in het petgat op en neer en telkens stapt er 
een artiest met zijn gehoor in. Dat kan Bara-
gan zijn, of Timo de Jong of Ruud Fieten. Een 
zeer uiteenlopend aanbod dus maar…. daar 
blijft het niet bij. Elly: ‘Als het loopt en we 
hebben genoten dan gaan we er alles aan 
doen om er een vervolg aan te geven. Dan 
gaan we verder. Maar dan ook met ander-
soortige artiesten om zo een breder publiek 
te prikkelen. Zo’n voorproefj e hebben we 
nu al.’ Op het terrein staat namelijk ook een 
Yurt (Mongoolse tent). Hier zit René van der 
Stok met zijn E.H.B.O.E. oftewel Eerste Hulp 
Bij Onbeschrijfl ijke Emoties. Op zijn website 
legt hij het uit. ‘Ergens geen worden voor? 
Perspectief nodig met betrekking tot uw 
zielenroerselen? De Eerste Hulp Bij Onbe-
schrijfl ijke Emoties (EHBOE) biedt een luis-
terend oor en advies op maat. Tijdens deze 
avond zit de E.H.B.OE. klaar voor een goed 
gesprek, liefdes- en levensconsult of een 
stevige fi losofeersessie met betrekking tot 
uw gevoelsleven. Je krijgt een nostalgisch 
verslag en/of advies mee naar huis.’ 

Gemist
Dat Nij Beets Skimerjûn toch wel wat 
gemist heeft, blijkt uit de kaartverkoop. De 
helft van de 400 beschikbare kaarten zijn al 
verkocht. ‘Met alle vrijwilligers en muzikan-
ten kunnen er straks 500 mensen over het 
terrein lopen en genieten,’ blikt Elly hoopvol 
vooruit. Wie nog wil aansluiten moet snel 
zijn. Via www.damshus.nl of bij de Lekker 
Makkelijk zijn kaarten à €15 te bestellen. 
‘Freonen van It Damshûs en vrijwilligers 
krijgen korting in de vorm van extra con-
sumptiemuntjes,’ verduidelijkt Elly. Elke be-
zoeker krijgt bij de entree een plattegrond 

met wie waar speelt. Voor onduidelijkheden 
of overige informatie zijn de vrijwilligers ter 
plaatse aanspreekbaar en te herkennen aan 
zwarte t-shirts met een fraai logo dat door 
Paul Roorda is ontworpen. 

De ideale avond kan er dus als volgt uitzien: 
de bezoeker arriveert om 18.00 uur als het 
terrein haar hekken opent. Op diverse plek-
jes kan hij zich dan alvast tegoed doen aan 
een hapje en drankje en tegelijk een route 
op de plattegrond bepalen langs de arties-
ten van zijn keuze. Om 19.00 uur begint dan 
het muzikale gedeelte dat dan tot uiterlijk 
22.00 uur duurt. 
Gevraagd aan gasten die het eerder mee-
maakten is het vooral de sfeer, die vroege 
‘skimer’ die tussen de sfeervolle gebouwtjes 
van It Damshûs hangt, die Skimerjûn zo 
bijzonder maakt. Na een zomer die weer 
voorbij is willen ze nog even nagenieten, 
nog even dromen en napraten voordat de 
wind weer over de weilanden gaat gieren. 
U hebt nog een kleine week om kaarten te 
kopen en dit te ervaren.

“t Kiemke 7 Gorredijk 0513-460518 
WWW.JOHANHOEN.NL 
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Verkoop	van:	
Diervoeders,	
stro	en	hooi,	

gas	en	aardappelen	
	

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

	
Prikkewei	57	Nij	Beets	

06	407	208	84	

www.friesewouden.nl

De Friese Wouden werkt samen 
met u aan de beste zorg
Bezoek ons wijkkantoor: Stationsweg 78, 8401 DT Gorredijk

Maak kennis met ons wijkteam op onze wijkpagina: 

www.friesewouden.nl/gorredijk-buitendorpen

Thuis in de beste zorg

Team 
Gorredijk 

Buitendorpen

Tel. 088 512 53 16

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!

Spetterende zwemvierdaagse 
Van 10 t/m 14 juli is er door vele deelnemers 
vier avonden baantjes gezwommen voor 
de felbegeerde medaille. Er waren leuke 
activiteiten zoals demonstratie synchroon-
zwemmen door HZPZ en de buikglijwed-
strijd. Tijdens de vrijdagavond werd de 
zwemvierdaagse feestelijk afgesloten met 
een 16 meter lange 
stormbaan in het 
water en de bad-
eendjesrace. Het 
eendje van de fa-
milie Feenstra tikte 
als eerste de kant 
aan: zij wonnen een 
gezinsabonnement 
voor het volgende 
zwemseizoen. Gefe-
liciteerd! Daarnaast 
waren er nog vijf 
prijswinnaars.

Zwemactiviteiten
Zondag 2 septem-
ber is het zwem-
seizoen afgesloten 
met een zonnige 
Hawaii-party. Dit 
seizoen waren 
er verschillende 
activiteiten in het 
zwembad, zoals 
muntjes duiken, 
zeemeermin zwem-
men, duikinstructie 
en midzomeravond 
zwemmen. Ook vol-

gend jaar worden er weer vele mooie activi-
teiten georganiseerd! Wie ideeën heeft voor 
leuke activiteiten, is welkom bij het bestuur. 
Leuk om verder nog even te vertellen, nu het 
zwembadseizoen erop zit: deze zomer heb-
ben we veel plezier gehad van onze nieuwe 
duikpop. We hebben vooral met de lessen 
survival veel met deze duikpop geoefend, 

vooral bij het naspelen 
van reddingsacties. We 
zijn ontzettend blij dat 
deze nieuwe duikpop 
de oude kon vervangen, 
dankzij sponsoring van 
Foveo zorg- en dienst-
verlening uit ons eigen 
dorp. Op de foto poseert 
Jesca Veenstra met de 
nieuwste aanwinst.

Bedankt allemaal!
Aan het einde van 
het seizoen willen we 
iedereen bedanken die 
op welke wijze dan ook 
betrokken is geweest 
bij het zwembad. Het 
bestuur bedankt alle 
vrijwilligers en spon-
sors. Bij de start van het 
zwemseizoen is door 
wethouder Postma een 
drietal borden onthuld 
met de namen van 44 
bedrijven uit Nij Beets 
en omgeving. Hen was 
gevraagd om een be-
drag te geven voor het  

Openluchtzwembad De Blauwe Kamp blikt terug

Het zwemseizoen zit erop. Het zwembad heeft zijn poorten gesloten. De lange, warme zomer 
trok ongeveer 5600 badgasten naar de Blauwe Kamp. Ze konden ongedwongen zwemmen en 
plonsen of deelnemen aan de vele activiteiten..
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Van Eedenstrjitte 7   
9245 HL Nij Beets   
T: (0512) 46 12 11   

www.pedicurehendrika.nl

opzetten van extra activiteiten bij het bad 
de komende drie jaar waarbij ze in totaal 
€5000 euro hebben toegezegd. Op deze 
manier hoeven zij niet elk jaar opnieuw be-
naderd te worden. Samen met subsidie van 
de gemeente, de giften van donateurs en de 
opbrengst van de potgrond- en oliebollen-
actie, ziet de toekomst van het bad er weer 
een stuk hoopvoller uit. 

Welkom nieuw personeel
Voor volgend jaar zijn we nu alvast op zoek 
naar nieuwe mensen die ons team kunnen 
aanvullen. Wie heeft een kennis of familie-
lid die in bezit is van de juiste diploma’s om 
badmeester te kunnen zijn? Laat het ons 
weten‼ !

Voorzitter zwembad gezocht…
Voor volgend seizoen missen we één belang-
rijke functie in het bestuur: een voorzitter! 
Alle andere functies zijn bezet en iedereen 
is enthousiast en actief. Maar we hebben 
ook echt nog een voorzitter nodig: hopelijk 
voel jij je aangesproken of weet je iemand 
anders. Fijn als je het ons leven laat weten!

Namens het zwembadbestuur: Shirley, 
Durk, Leon, Surella, Siska, Bindina, Liesan, 
Monique

OPSLAGRUIMTE NODIG?

Boxenverhuur van 10m3 en 13m3

Tolhekbuurt 4
9245 HX Nij Beets
Tel.: 06 525 930 08

www.dijkstraopslag.nl

Wethouder Anko Postma krijgt van Surella Tolsma-
Merien van het zwembad een mooie bos bloemen 
overhandigd.

gekweekt in Nij Beets

De politie heeft maandagochtend 17 september een hennepkwekerij opgerold aan de Tj. Nawijnstraat. 
De kwekerij bevond zich op de zolder van de woning. Volgens de politie bestond er acuut brandgevaar en 
moest er direct worden ingegrepen. Deze week is de politie extra alert op illegale hennepteelt en ze valt 
direct panden binnen waar het vermoeden bestaat dat het goedje wordt gekweekt. Alle basisteams in 
Noord-Nederland leveren deze week agenten om vervolgens panden binnen te vallen.(foto Bart Ledegang)
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rondgebreid. En Plaatselijk Belang behield 
bij dit alles de regie. Ook het overleg met de 
bewoners van de Doarpsstrjitte, die er im-
mers dagelijks zicht op hebben, verliep zeer 
positief. Met de papieren getekend en alle 
seinen op groen, gingen vijf Beetster bedrij-
ven in ééndrachtige samenwerking aan de 
slag: Koopmans, Lageveen, Rinzema, Mulder 
en Keuning. Ook anderen zoals Fokke van 
der Wolf hielpen mee. Wethouder Jonkman 
benadrukt nog eens hoe uiterst plezierig 
de samenwerking met alle betrokkenen is 
geweest. 
En nu staat It Bjinstap te stralen aan de 
waterkant. Letterlijk soms, want het alu-
miniumdak weerkaatst het zonlicht tot 
verblindens toe bij wandelaars langs de 
ijsbaan. Er zijn twee douches, twee toiletten 
en een grote spoelbak waaraan meerdere 
afwassen tegelijk kunnen worden gedaan 
of de tanden kunnen worden gepoetst. De 
drie nieuwe aanlegsteigers krijgen straks 
nog eigen water- en stroomvoorzieningen 
en de overkapping ligt vol met zonnepane-
len. De stroom die ze opwekken gaat naar 
het openluchtmuseum. In ruil daarvoor 
lopen de leidingen van de riolering, water 
en elektra via het museumterrein. Een 
handig dealtje. Cliënten van zorgboerderij 
De Ripen zullen het complex op gezette 
tijden schoonmaken. It Bjinstap krijgt met 
de schoolvakanties en de bouwvak meteen 
haar vuurdoop. De laatste weken hebben 
meerdere passanten al geprobeerd om een 
kijkje te nemen in het gebouwtje maar de 
deuren waren nog gesloten. Ook nu ligt een 
enkele boot al ongeduldig aan de steiger 
te wachten. Onder de tientallen aanwezi-
gen zijn ook Hennie en Heily Nieman uit 
Emmen. Ze nippen vrolijk aan een glaasje 
Champagne die door cateraars Douwe en 
José Wiersma zijn uitgedeeld. De Brêges-
jongers uit Opeinde zingen op een praam 
uit volle borst. ‘We vallen met de neus in de 

boter,’ lacht Heily (65). Haar man: ‘We liggen 
momenteel in de Veenhoop en zijn een 
dagje aan het fietsen. We hebben net het 
museum bezocht. We kennen de historie. 
Het Veenpark in Barger-Compascuum ligt 
zes kilometer bij ons vandaan. Het armoe-
dige bestaan van toen grijpt je aan. En hoe 
jong de mensen stierven.’ Hennie (66) nipt 
weer even aan zijn glaasje. ‘We varen al 
dertig jaar door Friesland maar we zijn hier 
nog nooit geweest. We kenden Nij Beets 
ook niet.’’ Zijn echtgenote valt hem meteen 
bij: ‘Maar nu we dit gezien hebben gaan wij 
hier morgen ook liggen.’ It Bjinstap doet al 
meteen van zich spreken. 

Liefst 30 inzendingen 
ontving Plaatselijk Belang 
voor de prijsvraag om een 
passende naam voor het 
was- en toiletgebouw te 
bedenken. ‘De Leeuwar-
der Courant noemt het 
een watersporthalte. Dat 
vind ik eigenlijk wel heel 
mooi,’ laat Pieter Nauta 
van Plaatselijk Belang 
weten. Annie Bergsma 
bedacht de winnende 
naam: it Bjinstap. ‘Zo 
heette vroeger de spoel-
plaats aan het water waar 
men zichzelf en ook de kleren waste,’ legt 
Pieter uit. ‘Een hele mooie link van de histo-
rie achter het gebouw, waar nog woninkjes 
met échte bjinstappen staan, naar de mo-
derne wasgelegenheid van nu.’ Voor haar 
lumineuze naamsuggestie wordt winnares 
Annie verblijd met een kaaspakket. 
Met de realisatie van it Bjinstap toont Nij 
Beets werderom haar kracht om ‘van onder 
op’ projecten te laten slagen. Dit keer waren 
toenmalig PB-voorzitter Anko Postma, 
Heine Lageveen en Rinze Herrema met hun 
expertise en geestdrift de aanjagers van 
Oer it Kanael. Het is dan 2014 en Plaatselijk 
Belang ziet kansen om het gebied tussen 
het Polderhoofdkanaal en openluchtmu-
seum It Damshûs aantrekkelijker te maken 
voor toeristen. Helaas blijkt de subsidiepot 
voor het Friese Meren project leeg. Hier-

mee kon voorheen nog wel een aantal 
prachtige recreatieve voorzieningen worden 
betaald. Gelukkig kan dan altijd nog een 
beroep worden gedaan op de Van Teyens 
Fundatie. Het fonds bestaat zo’n 160 jaar en 
krijgt tegenwoordig nog steeds inkomsten 
uit landerijen, erfpachtgronden en verhuur. 
Negentig procent hiervan moet echter 
weer naar projecten in de regio vloeien. Zo 
werd in Nij Beets eerder het zwembad, het 
Sudergemaal en deze zomer het Moeraspro-
ject gesteund. ‘Het tilt de streek naar een 
hoger niveau,’ verduidelijkt Henk Hoen van 
de Fundatie de keuze om ook het sanitairge-
bouw langs de oude Beetster vaart van geld 
te voorzien. In goede samenwerking met It 
Damshûs, de gemeente, de provincie, Van 
Teyens Fundatie en de Cornelia Stichting 
werd het project van €350.000 financieel 

‘Watersporthalte’ It Bjinstap al meteen in trek
Door Bart Ledegang

Wethouder Rob Jonkman en Henk Hoen toosten er terecht op los.
(foto Bart Ledegang).

Met de feestelijke opening van het sanitairgebouw voor de vaartoeristen is op vrijdag 13 juli 
de kers op de taart gezet van het project Oer it kanael. Wethouder Rob Jonkman en Henk 
Hoen van gulle schenker Van Teyens onthulden het naambordje van het gebouw dat voort-
aan als ‘it Bjinstap’ door het leven zal gaan. 

Het echtpaar Nieman viel met de neus in de boter.
(foto Bart Ledegang).

Genoeg potten-kijkers...(foto Bart Ledegang).
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Jikke loopt marathon van Berlijn
Het is gelukt! Jikke van den Berg van de Ri-
pen  heeft zaterdag (15-9)  de marathon van 
Berlijn gelopen. Ze liep het zware traject 
(ruim 42 kilometer) in een tijd van 3 uur, 
38 minuten en 33 seconden, een prachtige 
prestatie! Jikke had graag zeven minuten 
sneller gelopen, maar na 27 kilometer werd 
duidelijk dat dat niet helemaal zou lukken. 
Jikke: ‘Toen heb ik de streeftijd losgelaten 
en ben ik vooral gaan genieten. Het was 
immers m’n eerste buitenlandse mara-
thon!’ Eerder liep Jikke de eerste marathon 
van Sneek en twee keer de marathon van 
Rotterdam. Op de foto toont Jikke haar 
forse Berliner plak.

Nij Beetster kalveren succesvol in Gorredijk
De kalverkeuring (Dei fan it Kealtsje) werd 
dit jaar op zaterdag 8 september gehouden 
op een weiland op Loevestein, aan de rand 
van Gorredijk. Door het prachtige weer, 
de ruime keuringsring en het vele publiek 
lieten de kalveren zich goed tonen. De 
meeste voorbrengers hadden ook zelf hun 
kalfj e gewassen, gepoetst en lieten hun 
sterren geconcentreerd showen. Meteen 
in de eerste rubriek kwam KD Style Ardice 
8 van familie Kooijker en voorgebracht 
door Jildert van der Velde op kop en nam 
ze gelijk met haar fraaie skelet een grote 
voorsprong op haar leeftijdsgenoten. 
Kampioen bedrijfsgroepen kwam uit de 
Domela stal van familie Vries. Toen het 2e 
en 3e kalf waren omgewisseld werden zij 
overtuigend kampioen met een drietal 
sterke en zeer uniforme kalveren. De beste 
voorbrenger 2018 werd Ivan Lageveen die 
zijn kalf Domela Vriesia 149 Meg (fam. 
Vries) keurig en correct had voorgebracht. 

Kampioen jongere kalveren is Domela 
Vriesia 21 Cin geworden (fam. Vries) en 
voorgebracht door Ivan Lageveen. Een zeer 
melktypisch kalf dat veel kracht uitstraal-
de. Kampioen middengroep werd Snowine 
424 van Nathan van der Leeuw. Een kalf 
met veel macht en kracht. Kampioen ou-
dere kalveren werd KD Style Ardice 8 (fam. 
Kooijker) voorgebracht door Jildert van der 
Velde. Toen stonden de bovengenoemde 
kampioenskalveren uit Nij Beets in het 
defi lé, heel bijzonder! 
Algemeen Kampioen werd KD Style Ardice 
8. Een superkalf, fraai skelet met veel diep-
te in de ribben en een zeer correct  been-
werk. De overige deelnemers met het beste 
voorbrengen waren: Mare Wouters, Roan 
Landmeter, Benthe en Djurre Kooistra.

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

Nijs Beetster Nijs

De eerste buitenlandse marathon smaakt voor Jikke 
naar meer. (foto Jikke van den Berg).
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samen maken we er werk van!

Postbus 332, 9200 AH Drachten

De Meerpaal 11, 9206 AJ Drachten

Telefoon 0512 - 58 62 25

www.vanderwiel.nl

Van der Wiel Transport BV 

Van der Wiel Infra & Milieu BV

Van der Wiel Biogas BV

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

voor en door het dorp
 energieneutraal 2030

Kruispunt Domela Nieuwenhuisweg/De 
Gearen op de schop
Samen met Plaatselijk Belang en omwo-
nenden heeft de gemeente Opsterland een 
verbeterplan gemaakt voor het gevaarlijke 
kruispunt op de doorgaande weg naar 
Aldeboarn. Een van de maatregelen is het 
verlagen van de maximumsnelheid van 
80 naar 60 km per uur. Wethouder Anko 
Postma, die als inwoner van Nij Beets gere-
geld de kruising passeert, kent de gevaren: 
‘Maar door het kruispunt opnieuw in te 
richten hopen wij hiermee de verkeers-
veiligheid voor fi etser te verbeteren.’ Wat 
gaat er precies gebeuren? Het kruispunt 
wordt zo aangepakt dat fi etsers veiliger 
kunnen oversteken van en naar De Gearen. 
Het fi etspad wordt onder andere verhoogd 
om het oversteken makkelijker te maken. 
Ook het zicht vanaf de Gearen op het 
autoverkeer dat door de bocht vanuit Nij 
Beets komt is een verbeterpunt. Zowel de 
provincie als de gemeente hebben hiervoor 

€45.000 gereserveerd. Overigens kunnen 
inwoners zich altijd bij Plaatselijk Belang 
melden wanneer zij verkeersonveilige 
situaties constateren. De werkzaamheden 
starten binnenkort. De aannemer zal, voor 
er met het werk wordt begonnen, een 
informatiebijeenkomst houden over de 
exacte plannen.

Nijs Beetster Nijs

(foto Bart Ledegang).

Overige uitslagen:
1a KD Style Ardice 8 (vader  Toc-Farm Fitz), Jildert van der Velde (mts. Kooijker)
1a Snowine 424 (vader Snow), Nathan van der Leeuw
1a KD Rita 33 (vader Cinderdoor), Cees Meter (mts. Kooijker)
1a Froukje 279 (vader Carnival), Peke  Hoekstra
1a Domela Vriesia 21  (vader Cinderdoor), Benthe Kooistra (fam. Vries)
1b Domela Vriesia 39  (vader Phoenix), Mare Wouters (fam. Vries)
1b KD Lore 143 (vader Control), Iris Oding (mts. Kooijker)
1b Domela Vriesia 149  (vader Megasire), Ivan Lageveen (fam. Vries)
1b Domela Dikkie 2 (vader Cinderdoor), Djurre Kooistra (fam. Vries)
1c Domela Vriesia 154 (vader Phoenix), Hinke de Boer (fam. Vries)
1c Nrp Lucky (vader Zimmerview Lucky), Bente van der Leeuw
1d Domela Debby 108 (vader Phoenix), Mare Wouters (fam. Vries)
1E Emmas Johan 280 (vader Carnival), Lute Hoekstra
1E Beetster fi nd Survi Emma (vader Finder), Roan Landmeter (mts. Stoker)
1F Bintje 111 (vader Carnival) Hindrik Hoekstra
1F Jolie 124 (vader Galapagos), Nathan van der Leeuw
1F Beetster Come Pein ALB (vader Come on), Thomas Roskammer (mts. Stoker)
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Kerkdiensten Doarpstsjerke

9.30 uur Ds. J. Vlasblom - Startzondag

9.30 uur  Ds. J. Vlasblom - Avondmaal 

9.30 uur  Praisedienst 
19.30 uur  Ds. J. Vlasblom - Gespreksdienst 

9.30 uur Ds. J. Vlasblom  

9.30 uur Dhr. K. Dijkshoorn

9.30 uur Da. A. Klomp-Hogeterp 

zo. 23 sept

zo. 30 sept

zo. 7 okt 

zo. 14 okt

zo. 21 okt

zo. 28 okt

Klaverjassen in de voetbalkantine van de VV Blue Boys; 20.00 uur

Sudergemaal, varen over Koningsdiep, reserveren 06-30628818

Informatieavond glasvezelverbinding Kabel Noord in Pier’s Hiem; 19.00-
21.00 uur

Buurkrachtvergadering in ‘t Trefpunt mmv firma’s Schuil en DroCom en 
Energieservice Friesland; 20.00 uur

Skimerjûn op Damshûsterrein

Open Dag Zorgboerderij ’t Boerehiem en Kinderopvang Lyts Boerehiem; 
11.00-16.00 uur

Sudergemaal, varen over Koningsdiep, reserveren 06-30628818

Lezing Ontstaansgeschiedenis Koningsdiep in It Damshûs door Dennis 
Worst; 19.30 uur 

Sudergemaal, varen over Koningsdiep, reserveren 06-30628818

Bierproeverij in Pier’s Hiem; 14.30 uur

Sudergemaal, varen over Koningsdiep, reserveren 06-30628818

Passage in de Rank mmv dhr. Mulder (ons voedsel en bodemgezondheid); 
19.45 uur

Sudergemaal, varen over Koningsdiep, reserveren 06-30628818

50+ middag in ’t Trefpunt mmv Marga en Peter Jannenga (filmbeelden 
reis Zuidpool); 14.00 uur 

Klaverjassen in de voetbalkantine van de VV Blue Boys; 20.00 uur

Halloween party in Pier’s Hiem; 15.00 uur

Wild eten in Pier’s Hiem; 16.00 uur

za. 22 sept

zo. 23 sept

ma. 24 sept

wo. 26 sept

vr. 28 sept

za. 29 sept

za. 29 sept

do. 4 okt

zo. 7 okt 

zo. 14 okt

zo. 14 okt 

do. 18 okt

za. 20 okt

wo. 24 okt

za. 27 okt

zo. 28 okt

zo. 18 nov

Dorpsagenda

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

Gezien in Nij Beets

Zo vol nostalgie en romantiek zou het kanaal er eigenlijk de hele zomer bij moeten liggen. (foto Bart Ledegang).
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Het Gangboord 35 in Drachten  T: 0512-820996  E: info@bouwdiensten.nl

Aankondiging pepernotenactie 
Het duurt nog even voordat de Sint weer in 
Nederland én in Nij Beets aankomt, maar 
bij deze willen we graag van de gelegen-
heid gebruik maken om een vooraankon-
diging te doen voor de pepernotenactie 
die we dit jaar wederom organiseren om 
geld in te zamelen. Mede door jullie royale 
afname van de pepernoten, was het vorig 
jaar mogelijk om er een mooie intocht van 
te maken en dat willen we dit jaar graag 
weer herhalen. De pepernotenactie zal 
plaatsvinden in de tijdsperiode van 29 
oktober tot 11 november. Dit jaar komen we 
meteen met de pepernoten langs zodat u 
er direct van kunt genieten! Ook is het mo-
gelijk om via een bestelformulier, te vinden 
in de volgende Nijs Beetster, bij de commis-
sieleden zelf te bestellen. Meer informatie 
volgt in oktober. 

Lopers van Beets, sluit gerust aan!                                                                                                                              
Begin september zijn we weer begonnen 
aan een nieuw seizoen. Je ziet ons mis-
schien niet meer rennen door het dorp. 
Klopt, we rennen door het bos van Beet-
sterzwaag. Nu hoor ik wel eens dat men-
sen niet meer durven aan te sluiten bij 
onze loopgroepen. Omdat wij al een aantal 
jaren bezig zijn… Nou, dat is zo. Maar je 
kan altijd aansluiten! Iedereen kan op zijn 
eigen tempo meedoen. We starten altijd 
met een rustige warming up en lenig-
heid. Dan komt een er een interval, duur 
of ander programmaatje, iedere week 
anders. Vaak voeren we dat uit op een 
rondje. Zo blijven we bij elkaar. Afsluitend 
een rustige cool down. We zijn niet eng. 
Wees niet bevreesd en kom gerust een keer 
meedoen. Voor meer info kun je contact 
opnemen met Petra Grimbergen (K&V): 
06-24256069.

Meer activiteiten in ’t Trefpunt
Na even een korte zomerstop zijn we weer 
volop in actie. Zo wordt ‘t Trefpunt mo-
menteel voorzien van een fris kleurtje en 
zijn de eerste gesprekken met de vaste 
gebruikers/huurders ingepland om hun 
wensen in kaart te brengen en afspraken 
op papier te zetten. Ook wordt er gewerkt 
aan een website waarmee we Nij Beets 
willen informeren over de mogelijkheden 
en activiteiten van ‘t Trefpunt. Ons doel is 
natuurlijk om meer activiteiten te orga-
niseren in en rondom het trefpunt en dit 
kunnen wij natuurlijk niet alleen! 
Lijkt het jou leuk om een leuke activiteit te 
organiseren, denk hierbij bijvoorbeeld aan 
bingo, workshop, vrijdagmiddagcafé of 
gewoon een leuk feestje, of wil je gewoon 
een keer helpen achter de bar of met an-
dere klusjes in/rondom ‘t Trefpunt, bijvoor-
beeld schoonmaak, onderhoud enz., kun 
je contact opnemen met Atsje de Grouw 
via trefpuntnijbeets@gmail.com  of 06 
52105796. Alle hulp en ideeën zijn welkom.
Door de schilderswerkzaamheden is er 
op het moment maar beperkte vergader-
ruimte, maar vanaf week 40 verwachten 
wij weer volledig te kunnen beschikken 
over alle ruimtes en is er weer ruimte voor 
alle bestaande en nieuwe activiteiten. Voor 
reserveringen of informatie over de mo-
gelijkheden kun je contact opnemen met 
Thea Wouda via trefpuntnijbeets@gmail.
com of 06 23891500. 

Yogacentrum Samsara
Even aantal mensen uit Nij Beets en omge-
ving heeft mij gevraagd of er een mogelijk-
heid is voor een yogales op de ochtend. Dit 
is zeker mogelijk, mits er een groep van 
acht deelnemers is. Graag hoor ik wie hier 
graag aan deel zou willen nemen. Het gaat 

Nijs Beetster NijsGezien in Nij Beets

Naast de geur van gebakken aardappelen ging er deze zomer bij Pier’s Hiem ook een ballon de lucht in  
(foto Paul Roorda).
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dan om in totaal acht lessen van oktober 
t/m december op een nog nader te bepa-
len dag. De tijd is van 19.15 tot 10.30 uur en 
de leslocatie is dokterspraktijk De Hoek in 
Nij Beets. Belangstellenden kunnen bellen 
naar Marijke de Jong op 462260 of mailen 
naar marijkemassage@gmail.com .

Beachvolleybal 2018
In de maanden mei en juni waren beide 
beachvelden op de Blauwe Kamp vaak be-
zet aangezien er druk geoefend werd voor 
het Nij Beetster beachvolleybaltoernooi. 
Er werd op 23 juni gespeeld in een A- en 
een B-poule. In de B-poule streden negen 
ploegen om de eeuwige roem. Nieuw dit 
jaar waren twee ploegen uit Gersloot, aan-
gevuld met enkele dames uit Nij Beets. Eén 
van deze twee ploegen kwam in de  fi nale. 
Ze moesten hier spelen tegen de kampi-
oenen van vorig jaar, met de toepassende 
naam The Champions. The Champions 
(Norwin, Sieger, Ruben en Fardau) werden 
voor de tweede keer kampioen. 

In de A-poule streden vier ploegen om de 
titel. In deze poule werd gespeeld volgens 
de beachvolleybalregels (eerste en derde 
bal hard contact). Veel spelers uit de A-pou-
le spelen in de zomerperiode op verschil-
lende beachvolleybaltoernooien in Fries-
land en Drenthe en vaak worden ze hier 
kampioen. Het niveau van de vier ploegen 
is dus erg hoog! Ze waren in de poule-
wedstrijden goed aan elkaar gewaagd en 
het bleef tot het einde spannend. Er werd 
super fanatiek gespeeld om in de fi nale te 
komen. De fi nale werd helaas in de derde 
en beslissende set gestopt door een bles-
sure. Kampioen van 2018 is geworden ‘Je 
Vardi’ (Sharon, Greta, Yme en Pieter).

Tijdens de afsluitende barbecue was er veel 
te bespreken en werden er al weer grootse 
plannen voor volgend jaar gemaakt. De 
barbecue werd even onderbroken voor 
een tv-ploeg van het programma Hunted. 
Er werd gefi lmd en Pieter en Elger van de 
organisatie werden stevig ondervraagd of 
ze bepaalde personen hadden gezien in Nij 
Beets. Nee, dus. De velden zijn inmiddels 
weer opgeruimd. Veel liefh ebbers kunnen 
niet wachten tot april volgend jaar. Dan 
mogen zij weer in het zand spelen.

Een aandeel in elkaar

Download nu de Rabo Bankieren App.

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook.
Met de Rabo Bankieren App heeft u snel inzicht in bij- en afschrijving-
en, kunt u geld overmaken zonder Rabo Scanner en nog veel meer.

De Rabo Bankieren App

Waar u
ook bent.

Bankzaken
regelen met

de app.

Transparant werken met goede samenwerking van 
scholen en andere vormen van zorgverlening zijn 
voor mij de sleutel tot succes bij het behandelen 
van logopedische problemen van “jong en oud”.

OMFT (Logopedie & tandheelkunde) | Slikken 
| Spraak | Adem | Stem | Taal | Auditi eve 
verwerking | Lees- & spellingsproblemen | 
Dyslexie  (Onderzoek & Behandeling)

Mw. J. Kuper-Gjaltema
Prakti jkadressen:
Mr. C.J. Trompstraat 35a, 8561 BA Balk
Dorpsstraat 10, 9245 HP Nij Beets
Telefoonnummer: 06 42 119970

www.logopedieinfriesland.nl.
info@logopedieinfriesland.nl.

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

Herfstprogramma (zie pag 22)
Doorgang vind plaats bĳ  voldoende deelname. 

Reserveren is gewenst.

vanaf oktober
Maandag tot en met woensdag geopend voor 

gezelschappen vanaf 10 personen
Donderdag tot en met zaterdag geopend vanaf

16.00 uur. Keuken gesloten om 20.30 uur.
Zondag geopend vanaf 12.00 uur. 

Keuken gesloten om 20.30 uur.

Nijs Beetster Nijs

Het winnende team van Poule A: Je Vardi

Het winnende team van Poule B: The Champions



De Nijs Beetster 13 - 10De Nijs Beetster 13 - 10 2928

zaterdag 22 september - 21 oktober
Expositie in Sudergemaal: nagenieten van 
prachtige Koningsdiep
Wie denkt dat met het einde van de succes-
volle TOCHT de belangstelling voor het Ald-
djip (Koningsdiep) is verdwenen, heeft het 
mis. Het Sudergemaal geeft er in september 
en oktober een vervolg aan met een exposi-
tie, een bootarrangement en een lezing in It 
Damshûs.
In het kader van LF2018 werden in juni 
bustochten en culturele activiteiten geor-
ganiseerd in het prachtige gebied langs het 
Koningsdiep en de Boarn, van Bakkeveen tot 
aan Jirnsum. Vanaf 8 september (tot 21 ok-
tober) is er een foto-expositie van dit gebied 
in het historische Sudergemaal bij Nij Beets. 
De voorzitter van Stichting Beekdalland-
schap Koningsdiep, Piet Dijkstra verricht 
de opening. Er zijn veelzeggende foto’s van 
Hans Brandsma (Aldeboarn) en nieuwe (dro-
ne-)opnames van Fred Kok met daarnaast 
historisch kaartmateriaal en informerende 
verhalen. Tijdens de openingsuren laten 
vrijwilligers de indrukwekkende pompen 
van het gemaal draaien. 
Er is bovendien een bootarrangement sa-
mengesteld om een bijzonder stukje Ald-
djip te verkennen dat doorgaans alleen per 
schaats of met een kano/roeiboot bereik-
baar is. Een gids vertelt over de loop van en 
de begroeiing langs het water. Het varen 
wordt gecombineerd met een bezoekje aan 
Pier’s Hiem (23 en 29 september, 7, 14 en 20 
oktober). De boottochten vinden plaats op 
23 en 29 september en op 7, 14 en 20 oktober. 

13:00 uur: bezichtiging tentoonstelling in 
het Sudergemaal (pompen draaien!)
14:00 uur: vertrek boottocht vanaf het Su-
dergemaal
15:15 uur: onderbreking in Pier’s Hiem

17:00 uur: aankomst bij het Sudergemaal.
Nadere informatie en opgeven voor deze 
tochten bij de heer Arjen Dijkstra via tel. 06-
30628818. Voor de tochten is een minimale 
deelname van 8 personen nodig. Reserveren 
verplicht.
Kosten: €12,50 voor volwassenen en €7,50 
voor kinderen, inclusief een consumptie in 
Pier’s Hiem.
Op 4 oktober volgt in It Damshûs een lezing 
over de ontstaansgeschiedenis van het Ko-
ningsdiep door Dennis Worst, promovendus 
bij de Fryske Akademy. 
Het Sudergemaal aan de Ripen vormt een 
onderdeel van het openluchtmuseum It 
Damshûs en wordt gedragen door vrijwil-
ligers. De belangstelling voor het gemaal, 
de exposities en de activiteiten neemt toe. 
Dit zomerseizoen hebben al meer dan 1000 
mensen een bezoek gebracht aan deze bij-
zondere plek waar het Polderhoofdkanaal 
de Nieuwe Vaart binnenstroomt.
Openingstijden Sudergemaal en fototen-
toonstelling: elke zaterdag- en zondagmid-
dag van 13.30–16.30 uur. Voor het bootarran-
gement en overige informatie: 
www.damshus.nl.

Terugblik op een bewogen vaarseizoen

Veel boten hebben het afgelopen vaarseizoen aangemeerd in Nij Beets. Het 
was genieten van de bruine vloot en de vele kruisers die één of meer nachten in Nij Beets 
bleven liggen. Veel complimenten waren er over het oevergebouw It Bjinstap. Er werd niet 
alleen door de vaargasten gebruik gemaakt van de douches en wc’s, ook fietsers en wan-
delaars gebruikten de toiletten voor een sanitaire stop. Op het terras van café De Brêge 
zaten regelmatig (vaar)toeristen die er wat kwamen drinken of een hapje eten. En mooi om 
te zien was de armada van bootjes gevuld met instructeurs en leerlingen van de zeilschool 
uit De Veenhoop, die een paar ochtenden naar het zwembad De Blauwe Kamp gingen. 
Verschillende keren moest er in onze supermarkt Lekker Makkelijk Duits worden gesproken 
en ook gasten van Camping De Veenhoop kwamen boodschappen halen in Nij Beets. 
Bij de Schouwstraslûs zat het ‘Henk de Glee bankje’ bijna altijd vol en ook werd er veelvul-
dig gebruik gemaakt van de twee picknicktafels. En bij de trailerhelling bij de Nieuwe vaart 
was het constant druk en ook als camperplaats was deze plek geliefd.

Toch waren er vragen en zelfs ergernissen. ‘Kan er een afvalbak komen bij It Bjinstap?’, 
‘Wanneer komen de elekticiteitspunten bij de steigers?’ of ‘Kunnen er nog meer bankjes 
rondom Nij Beets worden geplaatst?’ Over een afvalbak wordt nagedacht en volgend 
jaar liggen er bij de steigers elektriciteitspunten. Over meer bankjes zijn wij in overleg 
met de gemeente. Ook wordt er bij twee steigers langs de Doarpsstrjitte, waar het nu erg 
ondiep is, gebaggerd. Hierdoor kunnen ook de boten met 1 meter diepgang hier in 2019 
aanleggen. De veel te hard varende bootjes van de dorpsjeugd waren de grootste erger-
nis. Veel toeristen, maar ook Nij Beetsters met boten aan de kade waren hier niet blij mee. 
(Hiernaast is het erg slecht voor de oevers waar geen beschoeiing is!) Er werd wel gewaar-
schuwd, maar de meeste jongeren waren hardleers. Wij hebben de gemeente gevraagd 
om de maximum snelheid van 6 km volgend jaar beter te handhaven en de jongeren te 
beboeten. Ook hopen wij dat de ouders hun kinderen hier op aanspreken.

In het najaar starten wij met een PR-groep om te kijken hoe wij Nij Beets volgend jaar nog 
beter op de kaart kunnen zetten en promoten. En wij hopen dat er meer ondernemers 
inspelen op de kansen die de vaar-, fiets- en wandeltoeristen met zich meebrengen. 

Wanneer u tips voor ons hebt, horen wij dat graag op pbnijbeets@gmail.com!

                                  Van Plaatselijk Belang Wat is er te beleven?

Het meanderende Koningsdiep vanuit de lucht 
gezien.(foto Fred Kok).fotoPieterNauta
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v.o.f. H van der Molen
 Timmerbedrijf

 Kr. Swynswei 4
 9245 HC  Nij Beets
 Tel.  (0512) 461623

nieuwbouw | verbouw | onderhoud

M: (06) 208 54 390 
T: (0513) 57 15 19

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

Riperwei 56, 8406 AK  TYNJE

Administratiekantoor

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

prachtige eenheid van deze ceremonie….’

Ripen 11
9245 VG Nij Beets

Nederland

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

ritueelbegeleider bij afscheid Sparstrjitte 5

8495 JV Aldeboarn

0566 632 377

maandag 24 september                                                                                                                       
Kabelnoord organiseert informatiebijeen-
komst over glasvezel
Alle inwoners van Opsterland (lees: Nij 
Beets) die door Kabel Noord zijn aange-
schreven kunnen zich vanaf nu inschrijven 
voor een abonnement op het nieuw aan te 
leggen glasvezelnetwerk in de gemeente. 
Het gaat in totaal om 2400 adressen in 
het buitengebied van Opsterland. Wan-
neer minimaal 60% van de aangeschreven 
bewoners zich aanmeldt voor een glasveze-
labonnement gaat de aanleg van glasvezel 
in het buitengebied door. Dat betekent dat 
voor alle inwoners aan de DN-wei, Lege 
Wei, Krûme Swynswei snel internet nu echt 
binnen handbereik ligt. Alle snelle beslissers 
die zich vóór 19 november 2018 aanmelden 
voor een snel internet, televisie en/of telefo-
nie abonnement krijgen de basisinstallatie 
(aansluiten van 1 computer, televisie en 
telefoon) t.w.v. € 50 gratis. Aanmeldingen 
die na de sluitingsdatum binnenkomen, 
moeten rekening houden met extra kosten 
van minimaal €500 voor aanpassingen in 
de planning van de aannemer.
Kabelnoord heeft iedereen in het buiten-
gebied een informatiekrant gestuurd. Wie 
deze tussen 17 en 23 september in de bus 
krijgt, komt in aanmerking voor een glas-
vezelaansluiting. Door de postcodecheck 
te doen en je aan te melden voor een glas-
vezelaansluiting kan een abonnement bij 
Kabelnoord worden aangevraagd. Om alle 
vragen te kunnen beantwoorden komt Ka-
belnoord zelfs naar Nij Beets toe. Op maan-
dag 24 september bent u dan ook welkom 
bij Pier’s Hiem aan de Domela Nieuwen-
huisweg 114. De inloop is vanaf 19.00 uur 
en de presentatie start om 19.30 uur. Aan-
sluitend is er ook nog een informatiemarkt 
waarbij medewerkers van Kabel Noord 

klaar staan om uw abonnement naar keuze 
samen te stellen. Hebt u toch al brandende 
vragen? Dan is Kabelnoord bereikbaar op 
werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur onder 
telefoonnummer 0519-701701.

woensdag 26 september
dorpsmeeting Buurkracht 
Om Nij Beets in 2030 energieneutraal 
te maken, zijn er nog vele wegen die be-
wandeld moeten worden. Op 7 maart van 
dit jaar hebben we onze laatste dorpsbij-
eenkomst gehad en nu willen we verder 
bouwen op het succes van de afgelopen 
periode. Vorig jaar zijn we met ons team bij 
verschillende woningen langs geweest. Met 
behulp van de warmtecamera werd duide-
lijk waar warmteverlies was en de isolatie 
niet optimaal is. Om energiezuinig te wor-
den, is de eerste stap isolatie. Mede door 
de beelden van de warmtecamera, hebben 
verschillende bewoners HR++-glas, vloer- en 
muurisolatie aan laten brengen. Daarnaast 
hebben we ingezet op het plaatsen van zon-
nepanelen. Hier is positief op gereageerd en 
er zijn in Nij Beets al vele daken voorzien. 
We willen nu de rest van het dorp enthousi-
asmeren. We hebben daarom in ‘t Trefpunt 
op woensdag 26 september a.s. vanaf 20.00 
uur weer een avond gepland met de fi rma’s 
Schuil en DroCom: muur- en vloerisolatie 
bedrijven. Tevens hebben we Energieservice 
Friesland uitgenodigd om ons te adviseren 
over alle energiemogelijkheden. Energieser-
vice Friesland heeft een eigen demonstra-
tieopstelling in Heerenveen. Mocht er op de 
bijeenkomst genoeg belangstelling zijn, dan 
kunnen we een middag of avond organise-
ren om hiernaar toe te gaan. Ook hebben 
we op deze avond weer de mogelijkheid om 
in te schrijven voor een check met de warm-

Wat is er te beleven?
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T: 0512 46 22 05    E: info@aepos.nl 
I: www.galerieaepos.nl

Vergaderruimte
Flexwerkplekken

Exposities

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

Zakelijk:
Oplossingen in

Personeelsbeleid en Verandering

Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching

Tenten - Catering 
Sarah & Abraham

Karaoke- Accessoires

www.partytentverhuurnijbeets.nl

0512-461868 / 06-28486017

tecamera. Genoeg redenen om op 26 sep-
tember naar het Trefpunt te komen, vooral 
nu de energiekosten weer omhoog gaan.

zaterdag 29 september
Open Dag & Pompoenfair Zorgboerderij ’t 
Boerehiem en Kinderopvang Lyts Boerehiem
Een dubbelslag slaan door zowel het reilen 
en zeilen op een zorgboerderij te bewonde-
ren als een kinderopvang op een boerenerf 
te bezoeken met aandacht voor grote en 
kleine dieren?  Dat kan op de gecombi-
neerde Open Dag van Boerehiem en Lyts 
Boerehiem. Van ‘s morgens 11.00 uur tot 
16.00 uur staan de deuren aan de Kanaal-
wei Sud 12 voor jong en oud open. De koffi  e 
en limonade staan klaar. Voor een goed 
gevulde pompoensoep kunt u enkele fraaie 
exemplaren op de kop tikken. Meer infor-
matie vindt u op www.lytsboerehiem.nl en                          
www.boerehiemnijbeets.nl 

Zaterdag 7 oktober
Kledingbeurs
De diaconie van de Doarpstsjerke organi-
seert een kledingbeurs voor de mensen van 
de Voedselbank Opsterland  en Akkrum. ’s 
Ochtends is de beurs bestemd voor de men-
sen van de voedselbank. ’s Middags vanaf 
13 uur is een ieder van harte welkom. Voor 
de beurs zijn we op zoek naar mooie en 
schone kleding, jassen, schoenen maar ook 

sjaaltjes, sieraden, riemen e.d. zijn welkom. 
In alle soorten en maten en voor kinderen, 
mannen en vrouwen. U kunt de kleding in-
leveren bij Minke Rinzema, D. Nieuwenhuis-
weg 11, telefoon 461298 of Elisabeth Mulder, 
De Els 7, telefoon 461304. Ook staat er een 
verzameldoos in de hal van de Doarpstsjer-
ke. Wel kleding maar niet in staat om het te 
brengen? Dan halen we het bij op. Bel dan 
even met Sake Bergsma, telefoon 461718.
Tenslotte zijn we nog op zoek naar vrijwilli-
gers die ons kunnen helpen bij het sorteren 
van de kleding. U kunt zich opgeven via de 
mail:  geartsje@deblauwekamp.nl of tele-
foon: 383176.

Zaterdag 13 oktober                                                            
Ienakterfestifal Kliuwend Omheech
Hâlde jo de jûntiid fan sneon 13 oktober mar 
frij want ús toanielferieniging Kliuwend 
Omheech sil jimme dan ferrasse mei in 
ienakterfestifal; opset mei in oare ynstek as 
wy wend binne.
Us jongerein, besteande út: Hankie de Reus, 
Marc Meester, Joran v.d. Molen, Jelmer v. 
Houten, Xander v. Houten, Janne Herrema 
en Mette Herrema,  sil op orizjinele wize 
harren talinten sjen litte. Se hawwe it stik: 
”Hopeloze liefde“ sels skreaun en spylje it 
stik ûnder rezjy fan Thea Wouda en Pieter 
Nauta. En as it waar meiwurket sil dizze 
ienakter útfi erd wurde op in bûtenlokaasje.
Hjirnei sil ûnder muzikale begelieding fan 
Jan Simon Smedes it publyk nei de oare 
lokaasje brocht wurde, wêr’t wy Renny 
Brouwer te sjen krije mei in monolooch oer 
it libben fan Iris. Hjir sille wy ûnderdompele 
wurde yn in totaal oare sfear:
Troch ferfelende omstannichheden rekket 
Iris yn it kleaster. Jierren letter beslút hja in 
nij libben te begjinnen. Sy swalket troch it 
hiele lân. Wêrom? ‘Dat giet gjinien wat oan’. 
Foar dit stik hat Sietske Dijkstra de rezjy op 
har namme en Margriet Ledegang en Jan 

Ook kinderopvang Lyts Boerehiem opent haar deuren.
(foto Bart Ledegang).
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ü A en B in 1 jaar! 
 
ü SurvivalABC 

 
ü Vrijzwemmen 

	  

MijnZwemschool	  VIZ	  Beetsterzwaag	  
	  
Tel:	  058-‐2667093	  
	  
beetsterzwaag@mijnzwemschool.nl	  
	  

www.mijnzwemschool.nl	  
	  

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” 

De Roef 2a, 9206 AK Drachten
T 0512 543 350  F 0512 543 701  E info@donkel-donkel.nl

of online: www.donkel-donkel.nl 

Snel en scherp
printen

posters
flyers
dorpskranten
almanakken
scripties
drukwerk

Simon soargje foar fokale en ynstrumintale 
begelieding!
Foar de lêste ienakter: ”Terrasklanten”, rinne 
wy nei ‘t Trefpunt. 
It ferline is net in jas dyt’st samar even útlû-
ke kinst. Nuver eins, dat dy bylden fan earti-
ids, samar ynienen wer by dy opkomme. De 
takomst bestiet net. Dy duorret mar even en 
is samar wer ‘it ferline’… Spilers binne: Jetje 
Meter, Piet Groen, Wytze de Haan, Rixt Mud 
en Marc Meester. Under rezjy fan Marjan 
Pool. It sil grif in mooie jûn wurde!  

Kaarten binne foar €10 te bestellen by  
kliuwendomheech@gmail.com. Jo krije hjir 
in konsumpsje by! (Jongerein oant en mei 
15 jier: €7,50).  De earsten dy’t in kaartsje 
keapje, kinne by de earste ienakter in plakje 
krije yn in pream!
Wy sjogge jimme graach op 13 oktober!

zaterdag 13 oktober
Test uw gezondheid 
Op zaterdag 13 oktober tussen 14.30 en 21.00 
uur kunnen inwoners van Langezwaag, 
Luxwoude, Tijnje, Terwispel en Nij Beets 
hun gezondheid in kaart brengen. Dit ge-
beurt door het invullen van een vragenlijst 
alvorens u een aantal testen bij langs gaat. 
Middels een brief worden de inwoners uit-
genodigd, hier staat ook in hoe u zich kunt 
aanmelden. De fi ttest vindt plaats in dorps-

huis ’t Paradyske in Lange-
zwaag. 
De testen zijn:
- Meten van de bloeddruk
- Lengte en gewicht, BMI, vetpercentage en 
spiermassa
- Knijpkracht en oog-hand-coördinatie 
- Lopen en keren, beenkracht en een wan-
deltest
Mocht u nu niet willen deelnemen, dan is 
er ook nog een mogelijkheid om deze dag 
te helpen. Wanneer u dan komt helpen is er 
een gratis warme maaltijd. Helpen in dag-
delen is ook een mogelijkheid. 
Voor meer informatie of aanmelden als 
vrijwilliger kunt u contact opnemen met 
Geerte Kwant, geerte@sportfryslan.nl of 
06-57040151. 

Maandag 29 oktober
Instructie verantwoord alcohol schenken 
(IVA)
Barvrijwilligers zorgen ervoor dat bezoekers 
van de kantine of het dorpshuis gezellig sa-
men van een hapje en een drankje kunnen 
genieten, maar dat brengt een grote verant-
woordelijkheid voor hen met zich mee.
Zoals: Alcoholgebruik door jongeren onder 
de 18 jaar, alcoholmisbruik, rijden onder 
invloed enz. Dit willen we hoe dan ook voor-
komen door een IVA-trainng te organiseren. 
Het volgen van deze training levert een 
landelijk certifi caat op. De IVA-instructie is 
voor barvrijwilligers en verstrekt informa-
tie over: Drank- en Horecawet, alcohol en 
alcoholgebruik, verantwoord schenken en 
de BOB-campagne. In deze training raak je 
bekend met de wetgeving rondom alcohol-
verstrekking.  Er wordt ook gekeken naar de 
dagelijkse gang van zaken en de beroeps-
dilemma’s die daarbij spelen, zoals indirect 
schenken. En er wordt ingegaan op het 
omgaan met lastige klanten.
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Wat heeft Halte Leppedijk te bieden 
 
Een heerlijke plek om even bij te komen tijdens  een fiets of wandeltocht.    
Koffie,thee met huisgemaakt gebak, een ijsje of een kleine lunch. 
 

Fiets of wandelarrangement met een op maat gemaakte route. 
High Tea vanaf 4 personen  
Cadeaubon of theepakketjes om weg te geven. 
 

Diverse soorten gebak op bestelling  voor informatie bel 06-20834213 
 
Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 18.30 uur  

 Zondags vanaf 11.00 uur tot 18.30 uur. Op afspraak kunnen de openingstijden worden verruimt. 
Ook in de wintermaanden geopend,  in” De Halte” brandt dan de houtkachel. 
 

Halte Leppedijk.  Leppedijk 9,  9245 HB Nij Beets   tel 06-20834213  www.halteleppedijk.nl 
 

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

Resultaat:
•  Adequaat kunnen omgaan met pro-

bleemgedrag van gasten 
•  Kennis van gesprekstechniek “NEE 

verkopen”
•  Kennis van alcohol

Na afl oop ontvang je een certifi caat op 
naam, conform de richtlijnen Drank- en 
Horecawet.
Voor wie?
Vrijwilligers en bestuurders van (sport)
verenigingen die werkzaam zijn in kantines 
en dorpshuizen, horecamedewerkers.
Wanneer?
Op maandagavond 29 oktober 2018; aan-
vang 19.30 uur. 
Waar?
In sportkantine De Blauwe Kamp, Blauwe 
Kampwei 10a.

Door wie?
Sport Fryslân, info@vafryslan.nl, 058-
3030134.
Trainer: Johan de Boer.
Duur: Een avond.
Maximaal 30 personen.
Kosten: €20. Met voucher is deze cursus 
gratis.

Aanmelden op: www.vrijwilligersacade-
miefryslan.nl/trainings/instructie-verant-
woord-alcohol-schenken-iva-2/

Lief en leed
Nieuws van het KWF kankerbestrijding

Dankzij KWF leveren honderden wetenschappers hun bijdrage in de strijd tegen kanker. 
De kwaliteit van leven is hierdoor veel groter door o.a. een snellere diagnose en betere 
medicijnen. In de landelijke collecteweek van 3 t/m 8 september is in Nij Beets door de 
vele vrijwilligers in totaal maar liefst €1233,50 opgehaald.
Hiermee is er een belangrijke bijdrage geleverd aan de KFW kankerbestrijding in Ned-
erland. Hartelijk dank voor de inzet van de collectanten, bewoners en natuurlijk familie 
Mulder (haarden) en familie de Raaf (‘t Trefpunt) voor het plaatsen van de vlaggen.

Liesbeth Hoekstra
Coördinator KWF Nij Beets



De Nijs Beetster 13 - 10De Nijs Beetster 13 - 10 3938

Winnaar fotowedstrijd

Peter Busstra reisde met partner en twee dochters naar IJsland voor een welverdiende 
zomervakantie. ‘Een bijzonder land. Fantastische natuur om te bekijken en we hebben 
met veel plezier op verschillende plekken foto’s genomen voor de fotowedstrijd. We 
denken dat dit de mooiste was. We zaten bij het Jokulsarlon gletschermeer op zuid 
IJsland, een gletschertong van de Vatnajokullgletscher. De ijsschotsen breken van de 
gletscher af en drijven als kleine ijsbergen in het meer richting de oceaan. Heel indruk-
wekkend en een toeristisch hoogtepunt waar we een hele dag hebben rondgekeken. Alle 
tijd om even in de Nijs Beetster te lezen.’ 
Ongetwijfeld is dit de verste uithoek ter wereld waar onze dorpskrant vooralsnog 
gelezen is. Het fraaie plaatje is dan ook de verdiende winnaar van de zomerfotoprijs-
vraag. De Lekker Makkelijk waardebon van €25 euro komt jullie kant op!

 (foto Familie Busstra).

Gezien in Nij Beets

Wild landz goat adventure experience op zorgboederij de Ripen in gebruik genomen.(foto Paul Roorda).
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Blue boys start oefenwedstrijden positief.
Rottevalle: 29-08-2018.
Door Fokke Veenstra.
Voor de voorbereiding op het nieuwe voet-
balseizoen week Blue Boys in de oefenwed-
strijd tegen Drogeham uit naar het kunst-
grasveld van Rottevalle. Door de langdurige 
droogte van de afgelopen maanden waren 
de velden nog niet bespeelbaar. Een aantal 
basisspelers was afwezig; dit was voor trai-
ner John Blaauw een mooie gelegenheid om 
te experimenteren met een aantal jeugd-
spelers in zijn selectie. Zowel in de eerste 
als de tweede helft domineerden de blauw-
hemden. Na een kwartier in de eerste 

helft benutte Hidde van Linde een assist 
van Sander Hoekstra, 0-1. Door een enkel-
blessure van Minne Dekker werd youngster 
Jesse Machiela ingebracht. In de 40e minuut 
maakte Jesse zich meteen verdienstelijk 
door een assist van Bart Jonckers keurig af 
te ronden, 0-2.
Na de thee vergrootte Norwin Piet met een 
kenmerkend snoeihard schot de voorsprong. 
Via hun keeper verdween de bal in de tou-
wen, 0-3. In deze oefenwedstrijd scoorde 
Jesse warempel zijn tweede doelpunt d.m.v. 
een lobbal over de keeper van Drogeham die 
te ver voor de doellijn stond, 0-4. De twee 
gewonnen oefenwedstrijden lijken hoopge-
vend voor het nieuwe voetbalseizoen. 

Nieuweschoot legt blue boys over de knie in 
bekerwedstrijd.
Heerenveen: 2-9-2018.
Door Fokke Veenstra.
Blue Boys speelde haar eerste bekerwed-
strijd tegen een “oude” bekende (Nieu-
weschoot, 4e klasse) van vorig seizoen. Na 
tien minuten werden onze verdedigers al 
overrompeld door de aanvallers van Nieu-
weschoot. Via de binnenkant van de verste 
doelpaal viel de openingstreffer, 1-0. Vijf 
minuten later was het al weer raak door 
een verdedigingsfout van onze laatste man, 
2-0. Even later werd een corner scherp voor 
het Blue Boysdoel gebracht. Onze attente 
keeper Eise Tolsma ramde de bal nog uit de 
doelmond, maar de rebound werd loepzui-
ver binnengeschoten, 3-0. Door gebrek aan 
scherpte, strijdlust en beleving en een te 
laag baltempo riepen de blauwhemden de 

problemen over zich af. Gelukkig scoorde 
Bart Jonckers uit een vrije trap toch nog een 
tegentreffer, 3-1. Echter voor de thee moch-
ten de roodhemden nog tweemaal scoren, 
waardoor de ruststand dus 5-1 was.
In de tweede helft wachtte nog een ho-
peloze opgave. Uit een assist van Remco 
Goote op Sander Hoekstra werd het toch 
nog 5-2. Nieuweschoot had de buit al bin-
nen en speelde in een lagere versnelling, 
waardoor Blue Boys beter in de wedstrijd 
kwam. Youngsters Jesse Machiela en Mart 
Wouda kregen van trainer John Blaauw ook 
nog enkele speelminuten. Een kwartier voor 
het eindsignaal mocht een geheel vrij gela-
ten aanvaller de eindstand op 6-2 brengen. 
In de resterende bekerwedstrijden tegen 
Nicator en SVHM zal er uit een ander vaatje 
moeten worden getapt.

Blue Boys

Wist u dat…Houke Anema ons dorp heeft 
verlaten? Houke een bekende verschijning in 
ons dorp was maar na een beroerte helaas 
niet meer de oude? Hij nu in Oosterwolde 
woont? Houke tien jaar lang de Nijs Beetster 
deur-aan-deur heeft bezorgd? Zijn taak nu 
wordt overgenomen door Arjen en Sietske 
Dijkstra? Wij hier als redactie heel blij mee 
zijn? Zij hier immers ‘geknipt’ voor zijn?

Wist u dat…Zorgboerderij De Ripen haar 
stagiaires uit Duitsland haalt? Deze studen-
ten namelijk, beter dan hun Nederlandse 
evenknieën, kunnen multi-tasken? Een 
jongedame zelfs kon schoffelen én mobiel 
bellen tegelijk? Het echter niet zo was dat al 
het werk hiermee ook twee keer zo snel klaar 
was? 

Wist u dat…De Peppel een dag lang in de 
ban is geweest van een poes met een vijftal 
kittens? Een bewoner continu gepiep rond 
zijn huis hoorde? Hij op onderzoek uitging en 
een zwartharige moeder met vijf piepende 
jonkies ontdekte? Deze stuiterende kittens 
met geen mogelijkheid te vangen waren? 
De dierenambulance gebeld werd? Deze de 
volgende ochtend met twee man sterk en ge-
wapend met schepnetten ook achter het net 
visten? Niet elke kitten kon worden gepakt? 
Uiteindelijk met lokkooien alle vijf de boefjes 
konden worden herenigd met moeder? Ze in 
het asiel wachten op de baas? 

Wissert u dat… 
Sjoerd van Lekker Makkelijk bij Plaatselijk 
Belang kwam met een tip van een vaargast? 
Deze tip, wissers voor in de douches waren? 
Sjoerd gelijk het probleem oploste door gratis 
twee douchewissers beschikbaar te stellen? 

Wist u dat?

Blue boys verloor onverdiend in bekerduel 
tegen svhm.
Nij Beets: 9-9-2018.
Door: Fokke Veenstra.
In een evenwichtige eerste helft controleer-
de de Blue Boysverdediging de spaarzame 
aanvallen van de vierde klasser  uit Niebert 
uit Groningen. Keeper Eise Tolsma had al-
les onder controle; zelfs in de slotfase van 
de eerste helft. Een vrijstaande aanvaller 
van SVHM vuurde een snoeihard schot op 
onze goalie. Met zijn vuisten pareerde hij 
dit schot en de rebound verdween gelukkig 
naast het doel. Eise in optima forma.
In de tweede helft speelde Blue Boys voor de 
wind. Het snoeiharde schot van Norwin Piet 
op de doellat gaf meteen de intentie van de 
blauwhemden aan. Lars v.d. Wolf, Willem 
Wietse Kooi en Hidde van Linde zochten 
steeds vaker het vijandelijke doel. Helaas 

liet de openingstreffer wel erg lang op zich 
wachten. In de 70e minuut ging laatste 
man Merijn Zomers mee in de aanval. Van 
deze actie profiteerde meteen een SVHM 
aanvaller bij een tegenaanval. Plotseling 
dook hij  in de vrije ruimte voor het doel 
op, 0-1. Ondertussen roken Norwin Piet en 
Willem Wietse Kooi (terug van een lange 
schouderblessure) scoringsmogelijkheden. 
Hun aanvallen gingen rakelings over. De 
beste kansen waren voor de blauwhemden, 
maar zij waren helaas niet doeltreffend. In 
de slotfase probeerden twee doorgebroken 
aanvallers van Niebert in de vrije ruimte 
voor het Blue Boysdoel keeper Eise  nog een 
keer te verrassen, maar gelukkig hield hij 
zijn doel schoon.
Vergeleken met vorige week tegen Nieuwe-
schoot speelde Blue Boys een klasse beter.

Blue Boys
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Plasticsoep
Al jaren wordt er gesproken over het pro-
bleem van de plasticsoep in de oceanen. 
Er drijven hele eilanden van half vergaan 
plastic en eigenlijk niemand weet hoe daar 
iets aan gedaan kan worden. Nu is er, zo las 
ik kortgeleden, een Nederlands bedrijf dat 
een soort drijvende vangarm heeft gemaakt 
en hopelijk kan daarmee het plastic worden 
gevangen en uit zee gehaald. 
Sinds twee jaar zijn, vanwege deze soep in 
de oceanen, de plastic zakken in de winkels 
niet meer gratis of vervangen door milieu-
vriendelijke alternatieven. Door ervoor te 
laten betalen hoopt men te voorkomen 
dat er onnodig plastic in het milieu terecht 
komt. Die tasjes werden namelijk nog wel 
eens weggegooid. 
Ik heb overigens als kind al geleerd om afval 
niet in de natuur te gooien. Snoeppapiertjes 
bijvoorbeeld konden gewoon in de broekzak 
en dan konden ze thuis in de prullenbak. 
Deze lessen heb ik altijd geprobeerd na te 
volgen, maar ook van mij zal er vast plastic 
in het water terecht zijn gekomen.

Onvoorstelbaar
Toch blijft het voor mij dan ook weer on-
voorstelbaar dat een plasticzak of snoep-
papiertje, die hier in het Polderhoofdkanaal 
terecht komen uiteindelijk via allerlei om-
wegen in de oceaan terecht kan komen. 
Blijkbaar is het voor plastic mogelijk om 
overal tussendoor te glippen en zit er geen 
opvangsysteem dat het plastic kan tegen-
houden. Mijn plastic komt daarmee stukken 
verder dan ikzelf.
Nu is het probleem natuurlijk wel groter, 
omdat ook niet alle landen hun best doen 
om het afval netjes te verzamelen en op te 
ruimen. Er zijn landen waar de vuilnisbelt 
zelfs aan zee grenst en het afvalbeleid niet 

zo precies is als hier.
Het gevolg is dus plastic-
soep en deze soep heeft 
grote gevolgen.

Soep met gevolgen
Voor mij is het dan een klein sprongetje 
naar de Bijbel, waar ook een verhaal staat 
over soep met grote gevolgen. Daar gaat 
het om een simpel kommetje linzensoep. 
Dit soepje zorgt voor problemen tussen 
een tweeling, die niet bepaald eeneiïg is 
geweest. Jakob en Ezau zijn broers, maar in 
alles verschillend. Ezau is de stoere jager en 
als hij een keer thuiskomt staat Jakob lin-
zensoep te koken. Ezau heeft daar erg veel 
trek in en heeft alles over voor een kop soep. 
Jakob vraagt om het recht om als eerste te 
erven, het zogenaamde eerstgeboorterecht. 
Ezau is bereid om dat in te leveren in ruil 
voor de soep, die zo lekker ruikt. De span-
ningen die onder dit verhaal al zichtbaar 
waren, worden hierdoor alleen maar groter. 
‘Van ruilen komt huilen’ luidt een bekend 
spreekwoord. Er gaat veel tijd, meer dan 
twintig jaar overheen, voordat deze broers 
elkaar weer onder ogen kunnen komen en 
zich met elkaar verzoenen. De Bijbel laat dus 
al zien, dat soep niet altijd zo onschuldig is 
als het lijkt. 
Het verhaal vertelt ons ook dat kleine din-
gen soms grote gevolgen kunnen hebben en 
waarschuwt ons daarmee ook om bewust 
met het milieu om te gaan. Zelfs een simpel 
stukje plastic uit Nij Beets kan verder komen 
dan wij denken. 

Ds. Jaap Vlasblom 

Het laatste woord
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Binnenkort 
supersnel internet voor 
buiten gebied Opsterland?

Informatiebijeenkomsten 
Inloop vanaf 19.00 uur
Datum: 24 september 2018 
Locatie:  Piers Hiem   
  Domela Nieuwenhuisweg 114

9245 VD Nij Beets

Datum: 25 september 2018 
Locatie:  Gemeentehuis Opsterland   
  Hoofdstraat 82

9244 CR Beetsterzwaag

Datum: 26 september 2018 
Locatie:  Dundelle 
  Mjumster Wei 16

9243 SK Bakkeveen

Datum: 1 oktober 2018   
Locatie:  MFC De Wier  
  De Telle 21

9247 BH Ureterp

Datum: 2 oktober 2018 
Locatie:  MFC De Bining 
  Engbert Pierswei 2

8409 JW Hemrik

Datum: 4 oktober 2018 
Locatie:  De Trekkerstinte  
  Mr. Roordawei 3

8406 ES Tijnje

“ Traag internet levert soms een berg gemopper 
op bij ons thuis. Vooral de kinderen hebben er last 
van. Zij hebben internet nodig voor hun studie, 
maar gebruiken het ook om te gamen, voor het 
uploaden van bestanden en fi lms downloaden.”

Goed nieuws!
Heeft u de glasvezelkrant 
ontvangen? Dan komt u in 
aanmerking voor een 
glasvezelaansluiting. 
Kom naar de informatie -
avond bij u in de buurt.

glasvezel.frl

Wij 
nodigen 

u uit!

Binne Visser, De Hemrik


