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Het team van de Nijs Beetster is een werkgroep van Plaatselijk Belang
We hanteren de volgende regels met betrekking tot de kopij:
5. Anonieme stukken worden niet gepubliceerd,
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.

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 april bij Tine

Burgemeester van Selm is al even trots als Femke met haar sportpenning...... (foto Bart Ledegang).
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Deze week kwam mij het bericht ter ore dat
Frisia Gymsport uit Beetsterzwaag ter ziele
is. Ik was er even stil van. Frisia was toch een
grote vereniging met ruim 170 leden die op
de toernooien van de turnbond met de regelmaat van de klok medailles en bokalen in de
wacht sleepte. Toch even gecheckt bij Willy
van den Bos. Zij is wedstrijdsecretaris en jurylid van Frisia Gymsport. ‘Het klopt inderdaad
dat Frisia wordt opgeheven. Naast gebrek
aan vrijwilligers, bestuursleden en juryleden
kampen we ook met financiële problemen.
Door een teruglopend aantal leden en verhogingen van onder andere de zaalhuur, is het
voor ons niet meer mogelijk om de club te
laten draaien.’ Verdrietig nieuws en dat vindt
Willy ook. ‘Wij als bestuur vinden het héél
jammer dat het zo loopt. We hebben er alles aan gedaan, maar het is niet anders. We
zijn 2 jaar geleden met vier bestuursleden
begonnen waarna we na 1 jaar nog met zijn
drietjes waren, met als gevolg dat er twee
bestuursleden dubbele bestuursfuncties hadden.’ Nu hoor ik u denken: ‘Gelukkig dat wij
K&V nog hebben in Nij Beets.’ Maar de vraag
is voor hoe lang. Het bestuur stuurde mij
namelijk een wanhoopskreet van eenzelfde
strekking. ‘Na de zomervakantie telt het bestuur niet zes maar nog maar drie bestuursleden,’ begint het bestuur haar schrijven. ‘Ondanks verschillende oproepen en persoonlijke
benadering van potentiële bestuursleden is
het niet gelukt vervanging te vinden voor de
aftredende bestuursleden. En drie bestuursleden is te weinig om de vereniging draaiend
te houden. Als we er geen mensen bij krijgen
in het bestuur, betekent het dat we na de
zomervakantie stoppen met het aanbieden
van onze activiteiten en dat de vereniging
zal worden opgeheven. Dus geen dans, gym,
turnen, hardlopen en keep fit meer in eigen
dorp. Dat is heel erg jammer, zeker gezien
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het feit dat de vereniging verder goed draait,
zowel financieel als qua aantal leden!’
Er dreigt dus een belangrijke vereniging uit
ons midden te verdwijnen. K&V heeft de
afgelopen 30 jaar met veel passie en overgave laagdrempelige en betaalbare sport in
het dorp georganiseerd. Voor jong en oud.
Minstens twee generaties lang. De kleine
springvlooien van vroeger zijn de moeders
van nu. Maar wie meldt zich aan om de club
te redden? In Beetsterzwaag neemt Karins Fit
en Fun waarschijnlijk enkele activiteiten over.
Maar in Nij Beets hebben we niet een dergelijk alternatief.
Nu kan ik er wel weer een actueel onderzoek
naar vrijwilligerswerk bij pakken en u vertellen dat het meeste vrijwilligerswerk door
hogere opgeleide mensen tussen de 35 en 45
jaar wordt verricht. Moeders vaker op school
te vinden zijn en vaders op de sportclub. En
dat Friesland de vrijwilligersprovincie bij
uitstek is. Maar dat doet er nu even niet toe.
Heb je een uurtje per week over en heb je wat
met bewegen, neem dan contact op met het
bestuur via kvnij-beets@live.nl. Vooral een
penningmeester wordt node gemist terwijl
deze taak eenvoudig thuis kan worden vervuld zonder elke bestuursvergadering bij te
hoeven wonen.
‘De overblijvers in het bestuur gooien er het
liefst niet het bijltje bij neer,’ aldus de huidige K&V-bestuursleden. ’Kijk maar naar de
gezamenlijke actie met de Dagwinkel die,
ondanks deze plotselinge bedreiging van de
vereniging, tóch wordt doorgezet.’

Bart Ledegang
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Wereldkampioene Femke Kok verguld met Opsterlandse sportpenning

‘Supergaaf dat het dorp dit voor mij organiseert’
Door Bart Ledegang

Niemand minder dan burgemeester Ellen van Selm overhandigde Femke Kok op vrijdag 1
maart de sportpenning van Opsterland. Met Femke heeft Nij Beets haar eerste wereldkampioene ooit in haar midden. Tijdens een feestelijke huldiging werd bij deze bijzondere mijlpaal
stilgestaan. ‘Echt supermooi dat iedereen hier zo meeleeft!’

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

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
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Vele tientallen dorpsgenoten zijn naar ’t
Trefpunt gekomen om Femke toe te juichen na haar bijzondere prestatie, nu zo’n
maand geleden. In het Italiaanse Baselga di
Piné won ze glansrijk de 1500 meter, zilver
op de 500 en 1000 meter en op de afsluitende 3000 meter was een achtste plaats
voldoende om wereldkampioen schaatsen
bij de junioren te worden. En dat terwijl
Femke door een nierbekkenontsteking
nauwelijks kon trainen. Deelname werd
haar uiteindelijk toegewezen en ze stelde de
organisatie niet teleur. In Nij Beets gingen
in veel huiskamers de handen op elkaar.
Overbuurvrouw Petra Grimbergen, zelf ook
oud-topschaatser: ‘Heb je haar al eens zien
schaatsen?’ vraagt ze retorisch. ‘Zó goed.
Die andere meiden kunnen wel inpakken.
Ik ging onmiddellijk naar Marcia Blommers
verderop in de straat en zei: ‘’Hier moeten
we wat mee doen. Het huis versieren. Iets
organiseren.’’ Aldus geschiedde. ‘Geweldig!’
blikt Femke (18) op dit onthaal terug. ‘Toen
ik het dorp inreed had de hele straat de vlag
uitgehangen. En in de tuin hing een mooi
spandoek. Ook binnen was het hele huis
versierd. Echt top!’
Plezier
Maar, ook Plaatselijk Belang stond te trappelen evenals IJsvereniging Eendracht. En
dan was er nog de gemeente die de prestaties ook niet was ontgaan. Zo ontstond een
gezamenlijke organisatie van een grootse
huldiging. De kersverse wereldkampioene
De Nijs Beetster 14 - 7

Ook de ouders Ilja en René genoten zichtbaar van de
huldiging van hun dochter. Er zullen er vast nog vele
volgen. (foto Bart ledegang).

arriveert daarop in haar gesponsorde auto
bij het dorpshuis en stapt onder luid applaus van de aanwezigen uit. Binnen praat
ceremoniemeester Pieter Nauta de boel vlot
aan elkaar. Burgemeester Ellen van Selm
heeft een verrassing in petto. Femke krijgt
als tweede sporter ooit de sportpenning
van de gemeente Opsterland uitgereikt.
‘Alleen shorttrackster Suzanne Schulting
ging jou voor,’ benadrukt de burgermoeder
het bijzondere ervan. Schulting won een
gouden medaille op de 1000 meter tijdens
de Olympische Spelen van vorig jaar. Peter
de Jonge, oud-burgemeester van Heerenveen, spreekt Femke toe namens het Gewest
Fryslân en Stichting Topschaatsen Friesland.
Hij schroomt niet om ook de rol van beide
broodheren te benadrukken: ‘Doordat wij
een goede organisatie hebben neergezet,
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www.mulderbouwbedrijf.nlinfo@mulderbouwbedrijf.nl

Voor al uw agrarische werkzaamheden
grondwerk & kraanverhuur
OONBEDRIJF

AGEVEEN

Swynswei 32
9245 HG Nij Beets
www.loonbedrijflageveen.nl

VCA*
Tel: 0512–461287
Fax: 0512–461840
info@loonbedrijflageveen.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.
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heb jij deze prestatie kunnen leveren.’ Gelukkig heeft hij ook mooie woorden voor de
jonge kampioene over: ‘Omdat het gedaan
lijkt met de strenge winters is het voor onze
toekomst belangrijk om jongelui enthousiast te maken voor het schaatsen. Jouw
prestatie is daarbij heel belangrijk. Je laat
zien dat het tot iets moois kan leiden.’ Pieter
vraagt hierna of Femke nog tips heeft voor
jonge schaatsertjes. ‘Gewoon altijd het plezier er in houden,’ verklapt ze haar grootste
ingrediënt voor het succes.
Uiteraard ontbreekt ook Femkes schaatsvereniging STC De Klúners niet. Janny Bastiaannet windt er geen doekjes om: ‘Wij zijn trots
op je. Vanaf je zesde jaar ben je al lid bij ons
en nu hoor je bij de spaarzame internationale toppers die onze club heeft voortgebracht zoals Lieuwe de Boer en Hilbert van
der Duim. En.. je bent nu de eerste vrouw bij
de Klúners die zich hier tussen mag scharen.’ Dat Femke ook al over een eigen mening beschikt, blijkt als ceremoniemeester
Pieter het laatste schaatsnieuws aankaart.
Negenvoudig wereldkampioen Sven Kramer
wil zich gaan inzetten om een commercieel
WK allround op te zetten buiten de internationale schaatsunie (ISU) om. ‘Zonde,’
zegt Femke. ‘Het is een supermooi toernooi
om te winnen.’ Vader René en moeder Ilja
genieten vanaf de voorste rij mee. Ze waren
erbij in Italië en schreeuwden hun kelen
schor. Ilja pinkte zelfs een traantje weg
toen bleek dat hun dochter genoeg marge
had om wereldkampioen te worden. ‘Ze
schaatste voor het eerst op een buitenbaan.
Dit kwam als een enorme verrassing en dat
is juist zo mooi.’
Druk
Met de huldiging in eigen dorp komt er
voorlopig een eind aan alle festiviteiten. Het
zijn twee dolle weken geweest voor Femke.
Zo mocht ze in de Elfstedenhal in LeeuwarDe Nijs Beetster 14 - 7

den haar handtekening zetten op de Wall of
Fame. Hierop staan alle nog levende winnaars van de Elfstedentocht, maar ook die
van Nao Kodeira, Jan Ykema, Ronald en Michel Mulder. ‘Ik weet niet wie er allemaal op
stonden maar ik zag in ieder geval Maarten
van der Weijdens naam staan,’ aldus Femke.
En ook op haar school werd in de pauze
aandacht besteed aan haar allround wereldtitel. ‘Het hele huis staat nu écht vol met
bloemen. Supermooi dat Plaatselijk Belang,
Eendracht en buurtvereniging Tusken Bank
en Brêge dit organiseren en dat iedereen zo
meeleeft. Heel erg bedankt!’ Nog één keer
trekt Femke hierna de wedstrijdschaatsen
aan. Op vrijdag 15 maart bij de Zilveren Bal
in Leeuwarden. Tijdens ‘s werelds snelste
schaatsshow binden de beste sprinters
tijdens een spectaculairdere show de strijd
met elkaar aan. En vanaf nu hoort Femke
daar dus ook bij.
Ook opvallend: als Pieter haar vraagt wanneer de eerstvolgende Olympische Spelen
zijn, moet Femke het antwoord schuldig
blijven. Het is 2022, in Peking. Maar het zegt
alles over haar nuchtere kijk op het schaatsen. Niet te ver vooruit denken. Alles stap
voor stap. ‘Als Plaatselijk Belang zijn wij er in
ieder geval trots op dat je in de media altijd
‘Femke Kok uit Nij Beets’ wordt genoemd.
Femke lacht. Als het aan haar ligt, blijft dat
ook nog wel even zo.

Een warm onthaal bij ‘t Trefpunt. (foto Irene Eijgenhuijsen).
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Jan Frieswijk en It Damshûs:

Waar rode roots, veen en financiën samenkomen
Door Hester Dijkstra

Op de dag dat hij samen met Ittsje Wolters het forse doek van het Domela-jaar ophangt, voeren we in de bezoekersruimte van It Damshûs een gesprek met Jan S. Frieswijk, het Sweachster
bestuurslid dat al jarenlang de penningen beheert van het Beetster openluchtmuseum. We
praten over zijn klassieke ‘rode roots’, zijn liefde voor historie, zijn kennis van musea en natuurlijk over Domela.
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Overgrootvader Frieswijk was veenarbeider
en negatieve ervaringen met alcohol kleurden
de familie ‘blauw’: de klassieke ingrediënten
voor het ‘rode nest’ waarin Jan Frieswijk
opgroeide. Rumbonen werden ontdaan van
hun inhoud, want chocola gooide je niet weg.
Nadat Jan Frieswijk jarenlang het Woodbrookers’ vormingscentrum in Kortehemmen als
werkplek had, werd hij in 1987 wethouder van
de gemeente Opsterland. Elf jaar lang passeerden allerlei onderwerpen, van financiën tot
onderwijs en van grondzaken tot cultuur en
milieu, zijn portefeuille. Een schat aan ervaringen brachten de Opsterlandse wethouder
een bijzonder cadeau: kennis! Na het wethouderschap bracht hij die kennis als zelfstandig
ondernemer in de praktijk door gemeenten te
helpen bij privatiseringstrajecten van musea.
Zo kon hij tien jaar lang te midden van cultuur
en geschiedenis zijn brood verdienen en dat
bleek een genoegen.

lijke belastingen. Als zich dan een bijzonder
project voordoet, zoals de inrichting van het
terrein, de filmzaal of het nieuwe entreegebouw, moeten daar overheden en fondsen
voor aangeschreven worden. ‘Als Frieswijk binnenkomt kost het geld’, weten ze inmiddels. En
Frieswijk houdt vast aan zijn standpunt, dat
je een vrijwilligersorganisatie als It Damshûs
niet in de schulden mag steken.

Eigen broek
Nu plukken Nij Beets en It Damshûs de aangename vruchten van de loopbaan en interesses van Jan Frieswijk. Bijna negentien jaar
lang maakt hij deel uit van het bestuur van It
Damshûs. Als ‘ponghâlder’ past hij niet alleen
goed op de binnenkomende euro’s, maar fungeert hij als de financiële motor achter vrijwel
alle projecten. Met gepaste trots vertelt Jan
Frieswijk dat It Damshûs zijn eigen broek
ophoudt; de gemeentelijke bijdrage van €1250
wordt opgeslokt door €1300 aan gemeente-

Vaklui
Jan Frieswijk roemt de inzet van de vrijwilligers. ‘Iedereen die langskomt kan ook werkelijk wat. Het zijn niet zomaar vrijwilligers,
maar stuk voor stuk vaklui!’ Zijn eigen bijdrage meet hij minder breed uit: ‘Ik voeg toe wat
ik geleerd heb, wat ik kan. Waarom zou je je
voor jezelf inzetten en meedoen aan de graaicultuur als je de inzet voor een ander als puur
genot ervaart?’ En dus beheert Jan Frieswijk
de penningen, zet het financiële beleid op papier, gidst zo nu en dan groepen, kan zinnige
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Jan Frieswijk voorziet een gouden toekomst voor het
museum. (foto Wobbe de Vries)
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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

Dierenartsenpraktijk Beetsterzwaag is een
moderne praktijk voor:

• Gezelschapsdieren

(inclusief diervoeding & voedingsadvies)

Team
Gorredijk
Buitendorpen

• Melkveehouderij
(inclusief begeleiding, voedingsadvies)

• Paarden
(inclusief vruchtbaarheidsbegeleiding)

• Landbouwhuisdieren
Molenlaan 8a Beetsterzwaag
WAAR IEDER DIER TELT!

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

Tel. 088 512 53 16
Thuis in de beste zorg

dingen zeggen over museumcollecties omdat
hij gecertificeerd registrator is en fungeert hij,
samen met zijn vrouw, als gastheer/-vrouw.
Het is duidelijk dat Jan Frieswijk een bijdrage
heeft geleverd aan de professionalisering die
er heeft plaatsgevonden bij It Damshûs. ‘We
hebben inderdaad wel een slag gemaakt. Met
het entreegebouw, de aanleg van het moeras,
de film en de filmzaal….. Maar ook ten aanzien
van de registratie’. Samen met Fokke Veenstra,
Dethmer Wynia en Hendrik Huisman heeft
Jan de museumcollectie geregistreerd. ‘Straks
kan heel Europa via een internationale museumsite met ons meekijken naar gereedschap
van turfarbeiders’, zegt hij trots. Frieswijk
staat open voor ontwikkelingen met als enige
voorwaarde dat in het openluchtmuseum de
museale standaard overeind moet blijven. Elk
jaar telt It Damshûs (samen met het Sudergemaal en de boottochtjes) zo’n 9000 bezoekers
die er gemiddeld vijf kwartier doorbrengen.
Dat is een half uur langer dan de gemiddelde
bezoeker van de landelijke musea. Jan denkt
dat dit bezoekersaantal ook zo ongeveer het
hoogst haalbare is voor de beschikbare vrijwilligers. ‘Die moeten we koesteren, want ze zijn
broodnodig. Bovendien moeten we de sociale
functie van het vrijwilligerswerk niet onderschatten’.
Toekomst
Zelf gaat hij door zolang hij een goede bijdrage kan leveren. ‘Ik ben nu 74 en doe mijn werk
met plezier. Het houdt me bij de les’. It Damshûs kent een aantal bijzondere dagen zoals de
Boartersdei, Stoppeldei, Kunst/boekenmarkt,
Skimerjûn. In het winterhalfjaar worden
er enkele lezingen gehouden waarvoor de
belangstelling groeit. Daarnaast faciliteert It
Damshûs van tijd tot tijd activiteiten, zoals de
Kunstexpositie in december jl.
Jan Frieswijk voorziet een goede toekomst
voor het Beetster openluchtmuseum. Er is

meer aandacht voor beleving en er zijn ideeën
om op een originele manier duidelijk te maken welke rol turf heeft gespeeld in de historie
van de energie. ‘Kinderen weten dat niet meer
en energie als thema is actueler dan ooit!’
Domela
Een klein groepje particulieren heeft het
idee gelanceerd 2019/2020 als Domela-jaar
uit te roepen omdat het in november 100
jaar geleden is dat ‘Us Ferlosser’ vervuurd
(gecremeerd) werd in Driehuis/Westerveld.
Ze hebben de ideeën zorgvuldig uitgerold en
fungeren nu als aanjager. De rode roots van
de broers Jan en Johan Frieswijk brachten in It
Damshûs een bijzondere expositie tot stand,
die op 4 april a.s. wordt geopend door prof. dr.
Yme Kuiper met een lezing over het charisma
van Domela. Jan Frieswijk vertelt enthousiast
over de grote persconferentie (op vrijdag 1
maart) die het Domela-jaar zal inluiden. Op tal
van plaatsen, van Franeker tot Appelscha, van
St. Annaparochie tot Heerenveen, wordt aandacht geschonken aan de predikantenzoon
Domela Nieuwenhuis. Een van de hoogtepunten in Nij Beets is het openluchtspel dat volgend jaar wordt opgevoerd op het museumterrein. Domela werd ‘Us Ferlosser’ genoemd,
maar zo noemde hij zichzelf niet, benadrukt
Frieswijk. ‘Daar had hij moeite mee. Het was
een tijd met weinig idealen. Domela gaf de
arbeiders uitzicht en stimuleerde hen, maar
de veranderingen moesten ze zelf realiseren.
Ze kwamen niet uit de hemel vallen’.
Dan is het tijd om het rode doek met de aankondiging van het Domela-jaar op te hangen.
Bij de ingang naar It Damshûs en duidelijk
zichtbaar vanaf de Domela Nieuwenhuisweg.
Hoe passend wil je het hebben…… Ittsje heeft
het trapje al klaar gezet.

www.friesewouden.nl

10

De Nijs Beetster 14 - 7

De Nijs Beetster 14 - 7

11

- Advertorial -

Crematorium HaskerPoort biedt ruimte en alle tijd voor afscheid
Van der Zwaag uitvaartzorg opende in 2017
HaskerPoort te Oudehaske. Het is een crematorium waar minder tijdsdruk is en waar
ruimte is voor een waardig en persoonlijk
afscheid van een dierbare. Eigenaren van
Van der Zwaag uitvaartzorg en Crematorium
HaskerPoort zijn de broers Peter en Arnout
de Jong. De laatste woont sinds jaar en
dag in Nij Beets. De broers hebben het vak
met de paplepel ingegoten gekregen. ‘Als
uitvaartverzorger merkte ik dat de huidige
structuur van crematoria te veel gericht is op
het doen van zoveel mogelijk crematies per
dag, waarbij de diensten zo dicht op elkaar
zitten dat uitloop eigenlijk niet mogelijk is.
Gevolg is dan dat nabestaanden soms gewoon het crematorium uitgestuurd worden,’
aldus Arnout die de dagelijkse leiding in het
crematorium in handen heeft.
In HaskerPoort worden maximaal drie
uitvaartdiensten per dag gehouden, van
10.30 tot 13.00 uur, van 14.30 tot 17.00 uur
en eventueel van 19.00 tot 21.30 uur. Het
voordeel is dat daardoor ruimte ontstaat om
een uitloop op te vangen. Arnout: ‘We berekenen ook geen toeslagen als een familie
eerder aankomt bij het crematorium of als
ze wat later vertrekken. Wij vragen hooguit
of ze met een goed gevoel terugkijken op
de uitvaart en als dat het geval is, dan is dat
voor ons meer waard dan een toeslag van
200 euro.’ De ruime opzet van het crematorium biedt grote en kleine groepen de mogelijkheid op een gepaste wijze afscheid te
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nemen. Het crematorium beschikt over een
aula met 180 zitplaatsen die uitgebreid kan
worden naar 235 zitplaatsen. Zijn er meer
belangstellenden dan wordt de capaciteit
eenvoudig uitgebreid naar 350 zitplaatsen.
Naast de royale hoeveelheid zitplaatsen
kunnen er ook nog ruim 200 personen
staand de plechtigheid volgen zodat ruim
550 personen een dienst bij kunnen wonen
in dezelfde ruimte. Met deze capaciteit is
HaskerPoort het ruimste crematorium van
Friesland en daarbuiten.
Maar niet alleen voor grote groepen is het
crematorium geschikt, ook kleinere groepen
kunnen terecht in HaskerPoort. De familiekameraula is geschikt voor groepen tot 35
personen en de huiskameraula is geschikt
voor de zeer kleine groepen tot 15 personen
die in informele sfeer afscheid willen nemen.
Het restaurant kan gebruikt worden voor een
informele dienst met muziek en gesproken
woorden afgewisseld met foto’s op een
beeldscherm, terwijl de gasten een kopje
koffie drinken. Een mooi voorbeeld van de
flexibiliteit van de diverse ruimtes in het
crematorium. Op zondag 7 april aanstaande
kunt u zelf een vrijblijvend kijkje nemen in
HaskerPoort aan de Haskerpoarte 2. Dan
organiseren Peter en Arnout namelijk een
Open Dag. Vanaf 16.30 uur bent u van harte
welkom voor een rondleiding onder het
genot van een kopje koffie of thee.
Meer informatie over HaskerPoort is te vinden op www.haskerpoort.nl

De Nijs Beetster 14 - 7

Andere tijden in beets (1895-1920)

#2

door Fokke Feenstra

In deze serie verhalen besteden we aandacht aan het dagelijks leven in de turfmakerij in
Beets ruim een eeuw geleden. Diverse onderwerpen passeren de revue. De verhalenbundel is
afkomstig uit “MIJN JEUGD”, gezinslid van de familie Mast.
In de vroege ochtend van de 15 juni 1895 ging
het gebeuren, de geboorte van Gauke. De
buurvrouw was natuurlijk aanwezig. Door
een zacht tikken op de tussenmuur (twee onder een kap) was zij door de vader van Gauke
gewaarschuwd. Samen met vader knapten zij
het karweitje op. De volgende dag zal er wel
een dokter zijn geweest, maar toen was alles
achter de rug. Het was in die tijd ook niet zo
eenvoudig om een vroedvrouw te krijgen.
Een dokter en een vroedvrouw woonden niet
in Beets, maar moesten uit Beetsterzwaag
komen. De dokter had een paard en wagen
en de vroedvrouw bezocht haar klanten
met een hondenkar. Dat was een bekende
verschijning in ons dorp, want er ging haast
geen dag voorbij dat de grote gele hond de
kar door ons dorp moest trekken. Met deze
hond moest men een beetje oppassen, want
hij kon zichzelf uitspannen. Later toen ik
groter was liepen we altijd met een grote
boog om hem heen. Buurvrouw zorgde
ervoor, dat mijn kleine zusjes naar de school
werden gebracht en dat mijn grote broers
voldoende eten kregen. Na mijn geboorte
was het voor mijn vader een verloren dag,
want hij moest naar het gemeentehuis in
Beetsterzwaag om aangifte te doen. Het was
namelijk twee uren lopen heen en terug. Op
de terugreis dronk hij nog even een borreltje
in café Halfweg (halverwege Beetsterzwaag
en Oldeboorn) en had geen zin meer om naar
zijn werk te gaan. Moeder zal ook wel niet
lang in haar kraambed hebben gelegen, want
toen ik twee weken oud was, werd ik al in de
kruiwagen gelegd en mee naar het turfland
genomen. Het bleef steeds droog en zonnig
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weer, zodat vader het onmogelijk alleen af
kon. Vreemde hulp kostte namelijk een gulden of negentig cent per dag. De oudste van
de jongens kwam al niet te dicht bij het water
van het petgat, maar de tweede werd aan
een lijn gezet, net als een schaap of een geit.
Moeder moest dus kort na mijn geboorte al
weer mee naar het turfland. De twee oudste
dochters gingen om half acht al op weg naar
school en kwamen om half vijf weer thuis.
Ze aten op school tussen de middag. Kleine
Gauke werd dan in de kruiwagen geladen en
zijn iets oudere broertjes hielden zich vast
aan de rokken van moeder en liepen samen
naar het turfland. Gelukkig was het werk niet
ver van huis, zodat moeder tussen de middag
thuis een middagmaal kon klaarmaken. Dat
stelde niet veel voor, want vlees kwam er al
nooit op tafel. Er werden veel aardappelen
gegeten van zeer slechte kwaliteit. Bruine
bonen werden er in grote hoeveelheden gegeten, maar vet was er nauwelijks. Maar dat
was niet alleen in Beets het geval. Zij die met
los werk de kost moesten verdienen waren
meestal nog slechter af. Werkeloosheid viel
in de turfmakerij wel mee, maar het ene jaar
was wel slechter dan het andere. Als het een
natte zomer was en de turf niet droog werd,
dan werd voor elke roede 20 cent ingehouden. Voor elke roede turf ontving hij destijds
90 cent. Later werd het een gulden. Hij moest
al een uitstekende turfmaker zijn om in een
jaar 400 roede turf te kunnen opmaken.
Samen met zijn vrouw verdienden ze dan 360
gulden per jaar. In hun gezin moesten daar
zeven mensen van wonen, eten en gekleed
worden.
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GARAGE J.R. PAULUSMA
NIJEWEI 59
BOORNBERGUM
0512 - 381626
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
8:00 tot 17:00

voor een nieuwe of gebruikte auto
onderhoud
reparatie
APK keuringen

Uw uitvaartverzorger voor De Laatste Eer in Nij Beets

Nijboer Uitvaartzorg
Uitvaartverzorging • Rouwcentrum • Rouwvervoer
Tillewei 11 A • 9289 HB Drogeham • Tel. 0512 - 33 14 20
info@nijboeruitvaartzorg.nl • www.nijboeruitvaartzorg.nl

Nijs Beetster Nijs
Aanmoedigingsprijs Femke Kok
Niet geschaatst, toch een prijs. Femke Kok
heeft woensdagavond 13 maart de Egbert
van ’t Oever Aanmoedigingsprijs gekregen. Dat gebeurde tijdens het Ard Schenk
Awards Gala in de Skybar 747 in Amsterdam. Met het gala wordt het schaatsseizoen officieel afgesloten. Femke kende een
moeilijke laatste seizoenshelft waarin ze
tot verrassing van velen, toch de wereldtitel bij de junioren in de wacht sleepte. De
award voor meestbelovende schaatsjunior
kreeg Femke uit handen van Guusje van ’t
Oever, de weduwe van de naamgever. ‘Wel
een beetje spannend, maar het viel mee’,
vertelt onze jonge dorpsgenote. ‘Het is een
hele eer om zo’n prijs te krijgen, heel cool.
Leuk om in dat rijtje te staan als je ziet
welke mensen deze prijs allemaal hebben
gehad.’ De 18-jarige rijdster volgt Jutta
Leerdam en Joy Beune op als Talent van het
Jaar, maar ook Marcel Bosker, Kai Verbij en
Antoinette de Jong werden de afgelopen
jaren geëerd met de prijs. Het afgelopen
seizoen heeft Femke ook al aan het grote
werk geroken door aan enkele seniorenwedstrijden mee te doen. Ze kwam in actie
op het World Cup kwalificatietoernooi en
de KPN NK Afstanden, en niet onverdienstelijk met een aantal toptiennoteringen.
‘Het was heel vet om in zo’n vol Thialf te
schaatsen’, glundert ze. ‘Wat dit betekent

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
14
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voor volgend jaar? Ik hoop deze lijn vast te
houden, maar er kan natuurlijk van alles
gebeuren. Met een goede zomer wil ik er
wederom een mooi seizoen van maken.
Mijn wereldtitel prolongeren is het grootste doel.’ Voor de jongere lezers: Egbert van
’t Oever was een Nederlands schaatscoach
die in 1954 zelf Nederlands allround-kampioen schaatsen werd. Hij was in 1988 coach
van drievoudig goudenmedaillewinnares
Yvonne van Gennip op de Olympische Spelen van Calgary. Later was hij onder andere
ook nog coach van Marianne Timmer. Tot
aan zijn overlijden in 2001 bleef hij actief in
de schaatssport als coach.
Dorpsfeest Nij Beets
Het is alweer maart, nog maar een paar
maanden en dan is het alweer dorpsfeest!
Het voorlopige programma (4 t/m 8 september) is als volgt:
Woensdagavond
>Pubquiz
Donderdagochtend >Gezellige ochtend
voor de 55+ers
Donderdagmiddag >Miniplaybackshow 		
voor basisschoolkinderen
Donderdagavond >Bingo
Vrijdag
>Programma voor de
basisschoolkinderen
Vrijdagavond
>Playbackshow met DJ
Maarten en Jelle B
Zaterdagmiddag
>Buurtbattle
Zaterdagavond
>Live muziek van de
band Exposure
Zondagochtend
>Tentdienst
Zondagmiddag
>Matinee met Melody
De tijden komen in het programmaboekje
en op Facebook te staan.

Een trotse Femke met Guusje van ‘t Oever, de weduwe van Egbert. (foto Huub Snoep)
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In de week van 27 - 31 mei zal er een lijstenactie worden gehouden. De buurthoofden
15

Nijs Beetster Nijs
krijgen hier bericht over. Mocht er een
buurthoofd gewijzigd zijn, willen jullie dat
dan doorgeven?
Voor de Bingo hebben we uiteraard leuke
prijzen nodig. Mocht een bedrijf geïnteresseerd zijn om een cadeau te sponsoren,
dan horen we dat graag. De sponsor wordt
vermeld in het programmaboekje en op
TV’s die in de tent aanwezig zijn en uiteraard tijdens de Bingo zelf.
Voor vragen en opmerkingen hebben we
een centraal e-mailadres:
dorpsfeestcommissienijbeets@gmail.com
Dit e-mail adres zal ook gebruikt worden
voor de opgaves voor de verschillende activiteiten. Daarnaast komt alle informatie te
staan op: www.facebook.com/dorpsfeestnijbeets

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

uro B. Mulder t.b.v. Nij Beetster formaat 6,7 x 6,7 cm.

WWW.WOONCENTRUMSVDBERG.NL
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Lokale stroom lokaal opgewekt
KRIGEL is de doarpskoöperaasje van Nij
Beets. Wij zijn wederverkoper van Energie
VanOns. Dit is de leverancier van gas en
stroom. De groene stroom van Energie
VanOns wordt lokaal opgewekt door al
bijna honderd energiecoöperaties in Friesland, Groningen en Drenthe. Hoe we dat
precies doen, besluiten we zelf. En dat gaat
hartstikke goed. De gezamenlijk energiecoöperaties zorgen ervoor dat onze stroom
niet alleen groen, maar ook “Van Ons” is.
Het zal je misschien niet zijn ontgaan dat
Energie VanOns eind 2018 een maximale
score van een 10 heeft gehaald in de jaarlijkse stroomranking van de Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en
Wise. Energie VanOns is bijzonder trots op
deze erkenning als duurzame voorloper in
groene energie. Samen met de inmiddels
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ruim 90 energiecoöperaties, waaronder
KRIGEL, zullen we ons de komende jaren
blijven inzetten om steeds meer huishoudens te voorzien van écht duurzame
energie.
De verschillende energiecoöperaties gaan
ieder op hun eigen manier om met duurzaamheid. Zo neemt de ene coöperatie het
initiatief voor een project om energie te
besparen en een ander denkt na over het
plaatsen van zonnepanelen zodat de buurt
kan mee profiteren van de opbrengsten
van de lokaal opgewekte energie.
Energiecoöperaties Grieneko en Duurzaam Menterwolde realiseerden allebei
een zogenaamd postcoderoosproject, een
groot project met zonnepanelen waarmee
zij energie opwekken. Energiecoöperatie
Midwolde koos juist voor een kleine windmolen met houten wieken aan de rand van
het dorp. De energie wordt geleverd aan
de deelnemers via Energie VanOns. Deelnemers krijgen korting op hun energierekening. Zo zorgen de coöperaties ervoor
dat deelnemers kunnen profiteren van de
opbrengst van lokaal opgewekte energie.
Zo hebben wij als Krigel ook verschillende
projecten opgezet om energie te besparen.
Wij als KRIGEL zijn met de gemeente, Buurkracht en TNO in overleg over de toekomst
van ons dorp. Onze doelstelling is nog
steeds: energieneutraal in 2030!
Beachvolleybal
Alvast een bericht om in uw agenda op te
nemen: op zaterdag 29 juni wordt het jaarlijkse Beachvolleybaltoernooi gehouden.
In de volgende Nijs Beetsters kunnen jullie
hier meer over lezen. De velden worden
zaterdag 20 april klaar gemaakt, vanaf dan
kan er weer worden geoefend.
17

Dorpsagenda

Van Eedenstrjitte 7
9245 HL Nij Beets
T: (0512) 46 12 11
www.pedicurehendrika.nl

za. 23 mrt

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

ma. 25 mrt

Jaarvergadering Plaatselijk Belang Nij Beets in ’t Trefpunt, na pauze
presentatie Groenleven drijvend zonnepark; 20.00 uur

wo. 27 mrt

50+bingomiddag in ‘t Trefpunt; 14.00 uur

za. 6 en zo. 7 apr

Wandeltochten Damshûs

do. 11 apr

Creatieve groenworkshop (Pasen) in de Hobbykeamer, Geawei 6,
opg. tot 10 apr. via tel. 461946;19.30 uur

do. 11 apr

Passage in de Rank m.m.v. dhr. D. Salis
(Hoopvol op weg naar Pasen); 19.45 uur

zo. 14 apr

Lezing prof. Yme Kuiper (Ferdinand Domela Nieuwenhuis) in It Damshûs; 14.30 uur

za. 20 apr

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

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

18
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zo. 24 mrt

9:30 uur

Ds. J. Vlasblom, doopdienst

zo. 31 mrt

9.30 uur

Ds. W.W. Jans, Joure

zo. 7 apr

9:30 uur
19.30 uur

Ds. J. Vlasblom, KSG-dienst
Ds. J. Vlasblom, gespreksdienst

zo. 14 apr

9:30 uur

Ds. J. Vlasblom

do. 18 apr

19.30 uur

Ds. J. Vlasblom, Witte Donderdag

vr. 19 apr

19.30 uur

Ds. J. Vlasblom, Goede Vrijdag

za. 20 apr

21.00 uur

Ds. J. Vlasblom, Paaswake

zo. 21 apr

9.30 uur

Ds. J. Vlasblom, Paasmorgen

zo. 28 apr

9:30 uur

Praisedienst
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Prikbord
Trefpunt zoekt beheerder(s)
Dorpshuis ’t Trefpunt is op zoek naar een
beheerder of beheerders-echtpaar die als
gastheer en/of -vrouw de activiteiten in
het gebouw mede mogelijk maakt. Een
niet-onbelangrijke functie, want dankzij
uw inzet kunnen dorpsgenoten of mensen
van buiten bijeen komen voor hun vereniging, feest, bijeenkomst of een hapje en
drankje. Een goedlopend dorpshuis is de
spil van de gemeenschap en is van groot
belang voor de leefbaarheid in ons dorp.
Voor interesse of meer informatie over wat
hierbij komt kijken, kunt u mailen naar
trefpuntnijbeets@gmail.com

samen maken we er werk van!

Van der Wiel Transport BV
Van der Wiel Infra & Milieu BV
Postbus 332, 9200 AH Drachten
De Meerpaal 11, 9206 AJ Drachten

Van der Wiel Biogas BV

Telefoon 0512 - 58 62 25
www.vanderwiel.nl

voor en door het dorp
energieneutraal 2030

T: 06 -129 72 330 E: info@krigel.nl I: krigel.nl
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K&V zoekt bestuursleden
De afgelopen 30 jaar hebben we als gymvereniging een steeds breder aanbod aan
activiteiten aangeboden, om zo laagdrempelig en goedkope sport in het dorp te hebben voor dorpsgenoten van 3 tot >65 jaar.
Na de zomervakantie telt het bestuur niet
zes, maar nog maar drie bestuursleden.
Ondanks verschillende oproepen en persoonlijke benadering van potentiële bestuursleden is het niet gelukt vervanging
te vinden voor de aftredende bestuursleden.
Drie bestuursleden is te weinig om de
vereniging draaiend te houden. Als we er
geen mensen bij krijgen in het bestuur,
betekent het dat we na de zomervakantie
stoppen met het aanbieden van onze activiteiten en dat de vereniging zal worden
opgeheven. Dus geen dans, gym, turnen,
hardlopen en keep fit meer in eigen dorp.
Dat is heel erg jammer, zeker gezien het
feit dat de vereniging verder goed draait,
zowel financieel als qua aantal leden!
De overblijvers in het bestuur gooien er
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het liefst niet het bijltje bij neer. Kijk maar
naar de actie samen met de Dagwinkel die,
ondanks deze plotselinge bedreiging van
de vereniging, wordt doorgezet.
Daarom onze oproep aan oud en jong in
Nij Beets: Heb je een uurtje per week over
en heb je wat met bewegen, neem dan
contact op met het bestuur via
kvnij-beets@live.nl.
We zijn vooral dringend op zoek naar een
penningmeester. Deze taak kan ook worden uitgevoerd zonder bij elke bestuursvergadering aan te sluiten.
Zwembad zoekt vrijwilligers
Zaterdag 30 maart a.s. komen vrijwilligers
van het openluchtzwembad De Blauwe
Kamp weer met potgrond langs de deur.
Maar wij zoeken nog naarstig naar extra
vrijwilligers die ons met de potgrondactie
willen helpen. Voor de lunch wordt gezorgd. Aanmelden kan via de Facebookpagina van het zwembad.
Ook is het zwembad op zoek naar badmeesters en/of badjuffen voor het komende zwemseizoen. Wil je meer weten?
Neem dan contact op via de Facebookpagina van Hans en Siska Thierry.
Plastic flesjes gezocht
Voor de Boartersdei in mei zijn we op zoek
naar heel veel kleine lege plastic cola en
sinas flesjes (zogenaamde PET flesjes).
Zouden jullie de lege flesjes bij mij willen inleveren? Ook zijn we op zoek naar
heleboel fietsventieltjes. Je kunt de flesjes
en de fietsventieltjes bij mij in de bak leggen die onder het raam staat. Alvast super
bedankt voor de medewerking!
Namens het bestuur,
Ans Feenstra, Prikkewei 15-B.
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‘Je luisterend oor was een verademing. De
ideeën die je ons aanreikte maakten een
prachtige eenheid van deze ceremonie….’

ritueelbegeleider bij afscheid
Ripen 11
9245 VG Nij Beets
Nederland

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

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

Administratiekantoor
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

Zonnebloem op zoek naar Beetster vrijwilligers
De Zonnebloem zet zich in voor mensen
voor wie het door een lichamelijk beperking moeilijk is om de deur uit te gaan.
Dat geldt voor zowel vrouwen, als mannen,
ongeacht de leeftijd.
De afdeling Boornbergum en omstreken
doet dit al vele jaren, ook voor de inwoners
van Nij Beets. Zo wordt er jaarlijks een
bootdagtocht georganiseerd, een uitstapje
naar een museum of andere leuke accomodatie en gezellige middagen, veelal in ’t
Bynt in Boornbergum.
De deelnemers, die bekend zijn bij de afdeling, worden benaderd door de vrijwilligers
van de Zonnebloem om te informeren of zij
mee willen doen aan een geplande activiteit.
Uiteraard zijn nieuwe deelnemers, behorende tot de doelgroep, van harte welkom.
Degenen voor wie eigen vervoer een probleem is, kunnen worden opgehaald door
een vrijwilliger, zij worden dan naar de be-

treffende activiteit gebracht en na afloop
weer naar huis.
De vrijwilligers kunnen ook worden ingezet bij een activiteit, helpen serveren van
de drankjes en hapjes, het duwen van een
rolstoel of begeleiden van iemand die ondersteuning nodig heeft bij het lopen. Ook
bij de voorbereiding kan de hulp van een
vrijwilliger worden gevraagd.
Daarnaast speelt het bezoekwerk een grote
rol bij de Zonnebloem, vrijwilligers kunnen aangeven of zij (regelmatig) op bezoek
willen gaan bij mensen die aangeven hier
behoefte aan te hebben.
Om de doelgroep in uw dorp te kunnen
blijven benaderen en betrekken bij de activiteiten, is de Zonnebloem dringend op
zoek naar nieuwe vrijwilligers. Lijkt het u
wat om zich in te zetten voor deze mensen
in uw eigen dorp, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van deze afdeling:
mevrouw Aartje Borren, tel. 0512–461711, zij
wil u graag van nadere informatie voorzien.

Vogels spotten rond de zandwinput.

staart en smient. Op één middag zagen
ze 15 grote zilverreigers, deze vogel komt
er steeds meer voor. De “wensvogels”, te
weten de grote zaagbek en de ruigpootbuizerd lieten zich helaas niet zien! Van te
voren wensen Albert en Johan bepaalde
vogels te zien, dat geeft een bepaald spanningseffect. Zouden zij er wel zijn? Nu
dus even niet, hoewel zij er wel eens zijn
gezien. Maar .. een volgende winterperiode zijn er weer nieuwe kansen. Want, bij
de zandwinput vogels spotten, is ook voor
oude rotten!

Riperwei 56, 8406 AK TYNJE

In december, januari en februari hebben
Albert Althuis en zoon Johan 7x vogels
gespot rond de zandwinput. In totaal
hebben ze +/- 6462 vogels geteld, het
aantal soorten was 43. De vogel die het
meest werd gespot, was de kolgans, +/3500. Deze ganzen vertrekken binnenkort
weer naar het hoge noorden. Er waren 7
soorten ganzen: boerengans, grauwe gans,
kolgans, brandgans, grote canadesegans,
kleine canadesegans en nijlgans. Verder 9
soorten eenden, waaronder tafeleend, pijl22
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Wat is er te beleven?

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”.

Zaterdag 30 maart
Open Dag Logeerhuis Krollefier
Na een intensieve verbouwing opent
Logeerhuis Krollefier aan de Janssen-Stichting 13 op zaterdag 30 maart haar deuren
voor wijk- en dorpsgenoten. Van 12.00 tot
17.00 uur bent u van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie, u door
eigenaren Astrid Nicolai en Jan de Vries te
laten rondleiden. Ze hebben het afgelopen
jaar de Cornelia Hoeve II omgebouwd tot
een prachtig logeerhuis. Zelf woont het stel
met hun drie kinderen Marije, Jelmer en
Tiemen in het voorhuis terwijl de schuur is
omgeturnd tot logeerhuis Krollefier waar
bijzondere kinderen weekends en vakanties kunnen doorbrengen.

OMFT (Logopedie & tandheelkunde) | Slikken
| Spraak | Adem | Stem | Taal | Auditieve
verwerking | Lees- & spellingsproblemen |
Dyslexie (Onderzoek & Behandeling)
Mw. J. Kuper-Gjaltema
Praktijkadressen:
Mr. C.J. Trompstraat 35a, 8561 BA Balk
Dorpsstraat 10, 9245 HP Nij Beets
Telefoonnummer: 06 42 119970

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

Tolbaas 8, 8401 GD in Gorredijk
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T: 0512-820996

E: info@bouwdiensten.nl
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Zaterdag 6 en zondag 7 april
Damshûs wandeltochten
Dit jaar is het alweer de 10e keer dat de
Damshûs wandeltochten worden georganiseerd. Deze tochten worden op zaterdag
6 en zondag 7 april gehouden. Zoals altijd
zijn er weer mooie wandelroutes over verschillende afstanden uitgezet. De langere
routes van 25 en 35 km gaan dit jaar richting Boornbergum en Beetsterzwaag. De
kortere afstanden van 6 en 12 km blijven in
de buurt van Nij Beets. U krijgt een routebeschrijving en de tochten worden met
pijlen aangegeven.
Voor de kinderen tot 12 jaar ligt er een gratis medaille klaar.
Inschrijving kan ter plaatse in het entreegebouw van het museum.
Opbrengst van het inschrijfgeld (kinderen
tot 12 jaar €2,50 en vanaf 12 jaar €3,50) is
zoals altijd ten bate van het museum.
Starttijden:
35 km vanaf 8.30 uur tot 9.30 uur
De Nijs Beetster 14 - 7

25 km vanaf 9.00 uur tot 10.30 uur
12 en 6 km vanaf 10.00 uur tot 14.00 uur
Startadres:
Openluchtmuseum Damshûs
Domela Nieuwenhuisweg 59b
9245HB Nij Beets
Voor meer informatie: bel Franke Kooijker
op 0512-461221 of mail naar
damshuswandelen@gmail.com
Donderdag 14 april
Damshûslezing Yme Kuiper
Voor onze streek heeft Domela Nieuwenhuis een bijzondere betekenis. Hij bezocht
Nij Beets meerdere malen. Vaak om stakingen toe te spreken. Het kiesdistrict Schoterland (waarbinnen Opsterland ligt) koos
Domela Nieuwenhuis in 1888 in de Tweede
Kamer. In zijn eerste toespraak in de kamer
vroeg hij aandacht voor de wantoestanden
in Nij Beets.
In dit jaar vinden in Fryslân op tal van
plaatsen activiteiten plaats rond Domela
Nieuwenhuis. Professor dr. Yme Kuiper
opent deze middag ook de expositie over
Domela in het Damshûs. Prof. Kuiper is
emeritus-hoogleraar aan de RU Groningen.
Hij bekleedde een bijzondere leerstoel ‘Historische buitenplaatsen en landgoederen’
en een bijzondere leerstoel ‘Historische
antropologie en Antropologie van religie.’
Hij publiceerde meerdere artikelen over
Ferdinand Domela Nieuwenhuis en was
betrokken bij de verschijning van aantal
boeken over hem.
De lezing die de titel ‘Tussen Recht voor
Allen en Verlosserschap: het charisma van
Ferdinand Domela Nieuwenhuis’ mee
krijgt, wordt gehouden in It Damshûs en
begint om 14.30 uur. De entree bedraagt €6
(incl. koffie/thee).
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Beste Nij Beetster,

’t Boerehiem

Lyts Boerehiem

Vakantieappartementen
Zorgboerderij

Kinderopvang/buitenschoolse opvang/
peutergroep

www.boerehiemnijbeets.nl
boerehiem@outlook.com
06 103 052 21

www.lytsboerehiem.nl
info@lytsboerehiem.nl
06 830 093 60

Kanaalweisud 12 (12a), 9245 HD Nij Beets

Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar
weer een potgrondactie. Met de vorige
acties hebben we een nieuwe omvormer
gekocht. In 2019 willen we graag de glijbaan aanpakken en hebben we nieuw
onderhouds- en schoonmaakmateriaal nodig. Wij vragen u om de bestellijst ruimhartig in te vullen.
•

We komen op zaterdagochtend 30 maart bij u langs, u kunt dan rechtstreeks
bestellen en betalen.

•

Bent u niet thuis of wilt u er zeker van zijn dat u potgrond krijgt, dan verzoeken wij u vriendelijk om de bestellijst in te vullen en gepast geld klaar
te leggen of over te maken. Het geld overmaken kan op rekeningnummer
NL16RABO 0306 4577 84 t.n.v. Stichting Zwembad De Blauwe Kamp, o.v.v.
naam, adres en bestelling.

•

Wanneer u niet thuis bent als we langs komen, vragen wij u om de onderstaande bestellijst met eventueel geld aan of bij de voordeur te hangen.
Wij leggen de potgrondzakken dan bij de voordeur neer.

•

✁
Snel en scherp
printen

........... X 		

........... X 		
3 zakken potgrond voor € 6,- 		 = € ---------------		
........... X		
6 zakken potgrond voor € 10,– 		 = € ---------------		

“Ouder worden hoeft geen zorg te zijn”
Wonen

Zorghotel

Dagverzorging

Maaltijdvoorziening

posters
flyers
dorpskranten
almanakken
scripties
drukwerk

1 zak potgrond voor € 2,50		 = € ----------------

Ik doe graag een donatie

= € ----------------

							
totaal 				 = € ----------------

Naam:

------------------------------------------------------------------------------------

Adres:

------------------------------------------------------------------------------------

Betaling:

□ Conant

□ Overgemaakt per bank

Alvast bedankt,
Het bestuur van Zwembad de Blauwe Kamp
Wilt u meer weten?

Bezoek onze website op www.boarnsterhimstate.nl of bel op 0566-631294
Boarnsterhim State | Wjitteringswei 67 | 8495 JM | Aldeboarn
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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
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Van Plaatselijk Belang

Lief en leed

Agenda Jaarvergadering Plaatselijk Belang 2019
Het bestuur van Plaatselijk Belang Nij Beets nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering, op maandag 25 maart om 20.00 uur in ons dorpshuis ‘t Trefpunt
De agenda is als volgt:
1
Welkom
2
Notulen jaarvergadering 2018
3
Evaluatie 2018
4
Dorpsvisie + vooruitkijken
5
Jaarverslag penningmeester
6
Kascontrole
7
Benoemen nieuw kascommissielid
8
Bestuurswisseling
10
Rondvraag
Pauze
11
Plannen Groenleven voor drijvend zonnepark op zandwindput
GroenLeven uit Heerenveen, heeft het voornemen om samen met Van Der Wiel een drijvend zonnepark te realiseren op de zandwinput bij Nij Beets. Het drijvende zonnepark zal
bestaan uit 34.500 panelen die voldoende groene stroom opwekken voor zo’n 3.500 huishoudens.
Door zandwinplassen en andere binnenwateren te combineren met zonnepanelen wordt
optimaal gebruik gemaakt een oppervlak waar verder weinig mogelijkheden voor zijn.
Dit sluit aan bij de filosofie van GroenLeven: zonne-energie creëren als dubbelfunctie op
daken, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en ook water. Daarmee willen we
bijdragen aan de energietransitie en een schonere
en betere wereld voor onze
kinderen. Naast het creëren van dubbelfuncties
vinden wij lokale participatie belangrijk. Er wordt
daarom een lokaal initiatief
gestart zodat de bewoners
in de omgeving van het
zonnepark profiteren van
de komst van deze duurzame energiebron.

Wij danken u voor de overweldigende belangstelling
naar aanleiding van het overlijden van Joke.
Uw betrokkenheid en blijk van medeleven, in welke vorm
dan ook, was hartverwarmend.
Wij kijken terug op een bijzonder en warm afscheid van Joke.
Het is een troostrijke gedachte dat zij bij velen zo geliefd was.
Bart Koot, kinderen en kleinkinderen

Tige Tank!
It winterstik fan Kliuwend Omheech leit al wer efter ús. Wy kinne werom sjen op
goed slagge, noflike en komyske útfieringen. Spilers, Henk (rezjy) en oare meiwurkers: tige tank foar jimme bydrage en ynset. En foar alles: ús publyk! Geweldich dat
jimme sa manmachtich oanwêzich wiene en tank foar jim golle laitsjen.
Hiel graach oan’t in oare kear!
(foto Tineke Schievink)

In de gemeente Lingewaard is al een drijvend zonnepark te vinden.

NB
De notulen van 2018 zijn te vinden op de website www.nijbeets.info of in de
NijsBeetster van april 2018
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Blue Boys
Moeizame overwinning van Blue Boys in
streekderby tegen Wispolia.
Terwispel: 17-2-2019
Door Fokke Veenstra.

In de eerste helft dicteerde Blue Boys de
wedstrijd, maar creëerde te weinig kansen.
Echter na een half uur deponeerde Lars v.d.
Wolf, die duidelijk last had van de voorjaarstemperatuur (14°) een prachtige corner in
het doelgebied. Laatste man Bart Jonckers
kopte de openingstreffer snoeihard binnen,
0-1. Vijf minuten later counterde Sander
Hoekstra in de richting van het doel van
Wispolia. De jonge keeper van de geelhemden verliet zijn doel om de bal aan Sander te

Blue Boys
ontfutselen. Onze goaltjesdief omzeilde de
goalie en mocht in open doel binnenschieten, 0-2. Na de rust was het nog steeds eenrichtingsverkeer, maar kon door de onverzettelijke verdediging de score niet verder
vergroot worden. In de 80e minuut maakte
keeper Eise Tolsma zich onsterfelijk. Door
een overtreding binnen het strafschopgebied gaf de scheidsrechter de thuisploeg een
strafschop. Goed geconcentreerd stopte Eise
deze snoeiharde penalty. Blue Boys nam de
drie punten mee naar huis en staat op de
ranglijst nu op een fraaie tweede plaats..

Blue Boys op valreep winnaar van het waterballet tegen Oldeboorn.
Aldeboarn: 10-3-2019
Door Fokke Veenstra.

Van tevoren beloofde de streekderby tegen
de nummer 9 Oldeboorn een mooi voetbalspektakel te worden. Helaas gooide Pluvius
roet in het eten. Op slag van rust kwam de
thuisploeg uit een aanval door het midden
op voorsprong, 1-0.
Na de thee dicteerden de blauwhemden de
wedstrijd. Na vijf minuten scoorde Sander
Hoekstra de gelijkmaker uit een zeer fraaie
corner van Lars van der Wolf. De winnende
treffer liet daarna wel erg lang op zich
wachten. In de slotfase van het modderballet kreeg Blue Boys weer een corner

die loepzuiver voor het doel van Oldeboorn
werd gebracht door Lars. De mee naar voren
gekomen Bart Jonckers hielp Blue Boys aan
de winnende treffer door een snoeiharde
kopbal, 1-2. De strijdlust van de Nij Beetster
werd toch nog beloond. Het was een zwaar
bevochten overwinning. Het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter klonk als een
bevrijding en maakte een einde aan deze
martelgang.
Na dit voetbalweekend staat Blue Boys nog
steeds op een keurige tweede plaats.

Gezien in Nij Beets
Blue Boys
Puntendeling in wedstrijd van Blue Boys
tegen de nummer 3, Deinum.
Deinum: 24-2-2019
Door Fokke Veenstra.

In dit treffen werd de strijd om de koppositie gespeeld op het splinternieuwe en
fraaie sportcomplex De Fjouwer in Deinum.
Het spelen op het kunstgrasveld was best
even wennen voor de blauwhemden. In de
20e minuut deelde Blue Boys voor het eerst
wat speldenprikken uit en verschenen de
aanvallers voor het doel van Deinum. Na
een half uur opende de nr. 9 van Deinum de
score. Na een perfecte balaanname schoot
hij in een vloeiende beweging de openingstreffer in de touwen achter keeper Eise Tolsma, die kansloos was, 1-0. Na de thee wilde
Deinum zo snel mogelijk de voorsprong
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vergroten, maar het was Kevin de Boer, die
plotseling gevaarlijk het strafschopgebied
binnendrong. Hij werd hier gemangeld,
waardoor hij ten val kwam. De goed leidende scheidsrechter Hoekstra nam de
enige juiste beslissing, dus penalty. Laatste
man Bart Jonckers liet zich dit buitenkansje
niet onbenut en scoorde de dik verdiende
gelijkmaker, 1-1. Verder werd tot de laatste
minuut voor de volle winst gestreden, maar
beide ploegen moesten genoegen nemen
met een puntendeling. Blue Boys blijft onder koploper Joure op een tweede plaats
bivakkeren.

Hij staat er al even maar binnenkort, als de voorjaarszon over de Blue Boys-velden schijnt, kunnen voetballers,
trainers en toeschouwers zich na de wedstrijd laven aan een drankje in deze half-open kantine.
(foto Bart Ledegang)
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Gezien in Nij Beets

Zakelijk:
Oplossingen in
Personeelsbeleid en Verandering
Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching
T: 0512 46 22 05 E: info@aepos.nl
I: www.aepos.nl

Tenten - Catering
Sarah & Abraham
Karaoke- Accessoires
www.partytentverhuurnijbeets.nl

0512-461868 / 06-28486017

Vergaderruimte
Flexwerkplekken
Exposities

T: 0512 46 22 05 E: info@aepos.nl
I: www.galerieaepos.nl
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Er werd vroeger heel wat
afgezwamd in Nij Beets.
Mevrouw Bos van de Janssen
Stichting kon daar op 15 aug
1967 over mee praten. Zij
kweekte in een mum van tijd
een reuzebovist om u tegen
te zeggen. Het haalde zelfs de
krant.

KORBALCLUB HERMES.
Ruim 100 jaar geleden, op 27
februari 1918, namen meester
Roorda en meester van Weperen
van de O.L.-school samen het
initiatief tot de oprichting van
de korfbalclub Hermes in café
Toering aan de Straatweg ( Domela
Nieuwenhuisweg ). Het clubtenue
bestond in het begin uit een witte
trui met schild en een donkere rok
of broek. Beide schoolmeesters
verzorgden op zondagochtend de
training op een stukje weiland aan
de Gearen van boer Jacob Dijkstra (
tegenover Gearen nr. 7 ).
Op zondagmiddag vond dan de
wedstrijd plaats. Voor de training moesten eerst de molshopen worden verwijderd door de spelers en het gras
werd met de zeis gemaaid. De greppel moest worden dichtgemaakt en het speelveld moest worden uitgezet.
In 1920 organiseerde Hermes voor het eerst zelf seriewedstrijden aan de Prikkewei om meer publiek te trekken.
Exacte locatie: op de huidige kruising van de Prikkewei met de v.d. Brugghenstrjitte-Nawijnstrjitte ).
Op de foto poseert het team uit 1955 dat Hermes kampioen maakte van de 1e klas Friesche Korfbal Bond (FKB).
Links scheidsrechter, Jappie Hoekstra, Anne Rinzema, Jan Arendz, Bertie Meester, Jaap Wieling en Geert Dijkstra.
2e rij links Henny van der Duim en Afke Meester, onder Hiltje Vis, Wimmie Boerstra, Geertje de Roos, Aaltje Vis.
De Nijs Beetster 14 - 7

33

Het laatste woord
Soms
Soms lees je in de krant de meest verbazingwekkende dingen. Zo kwam ik een artikel
tegen over biologen die bezig zijn om de
sleutels achter de fotosynthese te ontdekken.
Wanneer dit lukt kunnen planten vele malen sneller groeien en meer opleveren. Een
uitkomst voor de voedselproductie, want
dan is er veel minder land nodig terwijl er
meer opbrengst van dat land komt. Nu zijn
de onderzoekers vooral bezig met tabaksplanten, want die lenen zich goed voor de
experimenten. Ik denk tenminste niet dat ze
iedereen aan de sigaret willen krijgen.
Het zijn ontwikkelingen waar mijn verstand
bij stilstaat. Ik begrijp dat men dit soort
vooruitgang zoekt maar dat zoiets werkelijk kan, daar kan ik niet bij. Nu wordt dit
onderzoek ook ondersteund door Bill Gates
en zijn vrouw, bekend van Microsoft, en dan
weet je dat het wel verder gaat. Geld genoeg
om te kijken of er concrete resultaten te
behalen zijn en als dat lukt, dan zal het snel
gaan. Sneller nog dan de planten, zelfs met
groeiturbo, ooit kunnen groeien.
Snel
Snelgroeiende planten zijn overigens niets
nieuws. In de Bijbel is al een verhaal te vinden over een wonderplant. Die plant komt
voor in het kleine boekje Jona. Dat gaat
over een profeet die van God naar de stad
Ninevé moet om de mensen daar te waarschuwen. De stad zal verwoest worden als
de inwoners niet beter gaan leven. Jona
weigert eerst te gaan, want hij is bang dat
de mensen zich echt zullen bekeren en God
de stad zal sparen. Jona vindt dat zij dat
niet verdiend hebben, want slecht gedrag
moet bestraft worden. Na enige avonturen
komt Jona in de stad Ninevé en inderdaad
schrikken de bewoners van zijn boodschap
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Gezien in Nij Beets
en gaan ze anders leven.
Eigenwijs als Jona is gaat
hij buiten de stad toch
wachten op de verwoesting. Het is warm en
hij is ongelooflijk boos.
’s Nachts laat God dan
een wonderplant groeien die overdag een
weldadige schaduw geeft. Het humeur van
Jona klaart op, totdat deze plant even snel
verdort als dat hij gegroeid is. Jona wordt
boos op God, maar God wijst hem erop dat
Jona al zo gehecht was aan deze plant waar
hij niets voor heeft gedaan. Zou God dan
niet veel meer geven om een stad vol met
mensen en dieren?
Open eind
Het verhaal van Jona heeft een open eind.
Het eindigt met de vraag van God aan Jona.
Een vraag ook aan ons mensen. Hoe wij
tegen de wereld aankijken en de mensen en
dieren die daarop leven.
Zo heeft ook dat krantenartikel voor mij
een open eind. Zijn de voordelen van zo’n
methode tot versnellen van de groei van
planten echt zo groot? Wat zijn eigenlijk de
nadelen? Ik weet het niet en de geleerden
weten het evengoed niet bleek wel uit het
artikel.
Het open eind nodigt ons in ieder geval uit
om te blijven nadenken over wat goed is
voor mensen en dieren.

Hooibroei veroorzaakte op 28 augustus 1955
een felle uitslaande brand in de boerderij van
de familie van der Weide aan de Prikkewei. Het
was de tweede boerderij in een week tijd die
in ons dorp door hooibroeibrand in de as werd
gelegd.

Ds. Jaap Vlasblom
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