de dorpskrant van Nij Beets
jaargang 14 - nr8 - april 2019

Colofon

Water

Redactie
Bart Ledegang
Peppel 4
T: 462063
E: ledegang@home.nl
Tine de Kleine
DN-wei 43
T: 461520
E: tinedekleine@gmail.com
Advertenties
Franke Kooijker
Leppedyk 9
T: 461221
E: frankekooijker@gmail.com
Bezorging
Familie Kooijker, Nij Beets

Druk
Donkel & Donkel, Drachten
Oplage: 740 stuks
Abonnementen buiten Nij Beets
€ 25 per jaar
IBAN: NL11 RABO 03 07 50 34 37
Medewerkers
Hester Dijkstra, tekst
Wobbe de Vries, foto’s
Geke Neijenhuis, tekst
Frans Staats, foto’s
Vormgeving/opmaak
Paul Roorda
De Ripen 16
tster online
De Nijs Beeijbeets.info
E: paul@qdy.nl
op www.n

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 9 mei bij Tine

niet heel Nij Beets bakt.... (foto Bart Ledegang).
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Onze koning opende deze week de Koningsspelen 2019 in Lemmer. Het thema dit jaar
is ‘Water’ en daar weet onze watermanager Willem-Alexander natuurlijk alles van.
‘Water is belangrijk, we bestaan voor een
groot deel uit water en veel water drinken is
belangrijk,’ trapte hij meteen maar een paar
open deuren in. Toch bleef me één ding het
meeste bij in het interview dat onze koning
voor het Jeugdjournaal gaf. Dat was het feit
dat hij iedere dag aan krachttraining doet.
Een zijsprongetje van de interviewer bracht
hem tot deze uitspraak en het galmde nog
even na in mijn hoofd. Krachttraining en
onze koning is een combinatie die ik nu niet
één, twee, drie gemaakt zou hebben. Ik zie
onze vorst ’s morgens vroeg in een sportpakje
afdalen in de kelder van de Eikenhorstvilla.
De dochters naar school, Maxima boekt achter de computer weer haar wekelijkse modeuitje naar Milaan en de koning trekt zich
terug in zijn fitnessruimte waar hij voor de
spiegel de uitwerking van zijn halteroefening
op zijn spieren aanschouwt. Muziekje erbij.
Nee, het lichaam moet wel strak blijven tussen alle staatsbanketten door. Maar goed, dit
voorwoord moet natuurlijk over water gaan.
Want in en om ons dorp is weer veel te doen
om het water. Het Polderhoofdkanaal gaat
op 15 mei weer open voor de vaartoeristen.
Alle voorbereidingen om hen van alle gemakken te voorzien zijn in volle gang. Aan de
Doarpsstrjitte worden de kades onder handen genomen door de combinatie Lageveen/
Koopmans. Bij supermarkt Dagmarkt komt
een pleintje en de bootjesmensen kunnen er
aanmeren om hun proviand gemakkelijk van
de winkel in hun vaartuig te laden. En Sjoerd
ziet dat het goed is. Er komen zeven boompjes om het groengehalte op peil te brengen.
Dat geldt ook voor de kaalslag die bij het
openluchtzwembad aan de Blauwe
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Kampwei is aangebracht. Ook hier komt
straks weer nieuw groen om het zwemmend
gezelschap vanaf de Kanaelwei-Súd aan het
zicht te onttrekken. Het water bij de zandput
is inmiddels ook onderwerp van gesprek
onder de Beetsters. Moeten we nou blij zijn
met een drijvend eiland van zonnepanelen
of niet? En wat doet het met de vogelstand
die door Albert Althuis en zoon zo nauwgezet
wordt gevolgd? Wellicht dat we een hulplijn
kunnen inschakelen. Onze koning is immers
voorzitter van de Adviescommissie Water
die gevraagd en ongevraagd adviseert over
waterbeheer. Mocht hij onverhoopt te druk
zijn met staatsbezoeken of zijn sit-ups dan
kunnen we altijd nog terugvallen op Monique Plantinga. Onze dorpsgenote brak een
lans voor de Waterschapsverkiezingen vorige
maand. Zij ziet de klimaatsveranderingen
terug in ons eigen dorp en roept ons allen op
om minder steen en meer groen in onze tuin
aan te brengen. ‘Meer groen en minder steen
in Nij Beets helpt bij het afvoeren en vasthouden van water,’ schrijft ze in een open
brief op Beets Online om iedereen maar naar
de stembus te krijgen. Gelukkig gaven we
daaraan gehoor want maar liefst 824 dorpsgenoten brachten hun geldige stem uit. Dat
is iets minder dan het aantal stemmen dat
voor de Provinciale Statenverkiezingen werd
uitgebracht: 846. Bepaald niet slecht. Laat
nu de bootjes maar komen. Of, het liefst, De
Groene Draeck als het gezin Oranje nog een
vaaruitje zoekt…

Bart Ledegang
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‘Ik vertrek’ maar dan anders….

Het gezin Hammink gaat naar Texas
Door Hester Dijkstra

Nog enkele weken, dan vertrekt het gezin Hammink van de Leppedyk naar Amerika om 14
maanden door te brengen in El Paso (Texas). Vader Marc volgt bij onze grootste Navo-partner
een militaire opleiding; hij kan nu (na zes missies) eindelijk zijn gezin meenemen naar het
buitenland. ‘We gaan voor het eerst als gezin op avontuur’.

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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Op 12 april vielen de laatste documenten
op de mat, nu is het vertrekdossier compleet. Dat is een geruststellende gedachte,
want ‘wat moest er veel geregeld worden’,
verzucht Marc. ‘Eigenlijk is 14 maanden niet
zo lang, maar het wordt wel gezien als een
emigratie. Dus moesten we ons hier uitschrijven en je wilt niet weten wat voor consequenties dat heeft voor abonnementen,
verzekeringen, belastingdienst en nog heel
veel meer!’ Nu staat er voor zoontjes Chris
en Ryan nog een afscheids-kinderfeestje op
het programma voordat het gezin Hammink op 10 mei in het vliegtuig stapt.
Bliss of boot
Per jaar selecteert de Landmacht twee
Nederlandse militairen met hun gezinnen
die een opleidingsperiode in de 80.000
bewoners (en tientallen nationaliteiten)
tellende basis Fort Bliss mogen doorbrengen. De Amerikaanse basis maakt deel uit
van El Paso, een stad op betrekkelijk korte
afstand van de Mexicaanse grens. In 2018
meldden Mark en Patricia zich aan voor de
selectieprocedure. Al eerder hadden ze de
stap overwogen, maar niet gezet, omdat
zoontjes Chris en Ryan nog zo klein waren.
‘Nu zijn ze zes en bijna vijf en blijft er veel
meer van het avontuur hangen’, zegt Marc
enthousiast. De selectie begon in juni vorig
jaar, er volgde een uitgebreide voorlichting,
Marc moest vervolgens schriftelijk zijn aanmelding motiveren, de c.v.’s van zowel Marc
als Patricia werden onder de loep genomen
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De Hamminks gaan voor het eerst als gezin op
avontuur (foto Wobbe de Vries).

en er volgden gesprekken. In oktober werd
bekend dat het gezin Hammink in aanmerking kwam. Ze gingen vrij blanco het selectietraject in, vertelt Patricia: ‘We dachten:
lukt het niet dan kopen we een boot’, maar
toen de kogel door de kerk was dacht ze: ‘O
jee, nu begint het!’
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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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‘Spouse’
Marc (43) is al bijna 25 jaar als militair bij de
Landmacht. Hij is adjudant en werkt bij de
43ste Brigade in Havelte. Patricia Hof (39)
werkt bijna 20 jaar bij de politie; ze maakt
nu deel uit van de Afdeling Vreemdelingen,
Identificatie en Mensenhandel (Avim) in
Leeuwarden. Ze heeft toestemming gekregen om 14 maanden verlof op te nemen en
keert midden volgend jaar terug naar haar
werkplek. ‘Veel mensen denken dat ik dan
iets heel anders wil gaan doen, maar zelf
verwacht ik dat niet. Ik werk al zo lang bij
de politie dat het eigenlijk deel uitmaakt
van m’n identiteit’. Wat ze in Amerika gaat
doen? ‘Werken mag ik niet, want dan heb
je een greencard nodig. Ik ben niet iemand
die met een boekje in een hoekje gaat zitten, misschien kan ik als vrijwilliger wat op
school doen’. Voor de ‘spouses’ (partners)
van de militairen worden bovendien passende cursussen gegeven over uiteenlopende onderwerpen. ‘Daar zit vast wel wat bij!’

avontuur zullen beleven. ‘Onze opleiding is
zo georganiseerd dat we veel tijd met het
gezin doorbrengen’. Zelf begint hij ’s morgens om zes uur met sporten, waarna hij
thuis ontbijt. Op de academie wordt Marc
opgeleid in de Amerikaanse militaire werkwijze, verdiept hij zich in de krijgshistorie
van Amerika en in oorlogsstrategieën zoals
toegepast in onder meer de Golfoorlog. Hij
wordt in alles bijgestaan door een Amerikaanse militaire collega.
Kyra
Voor Chris en Ryan wacht vanaf half augustus hun Engelstalige klas (met maximaal
21 leerlingen!). Chris kan in het Engels al tot
20 tellen en Ryan kan niet wachten om in
hun grote zwembad te springen. De jongens
krijgen thuis les in de Nederlandse taal,
zodat ze volgend jaar op De Arke de draad
weer kunnen oppakken met een rugzak vol
Amerikaanse herinneringen. Ondertussen
zijn ze maar wat blij met de toezegging van
beppe dat ze enkele weken langskomt in El
Paso. De enige die niet mee mag naar Texas
is de eenjarige, roetzwarte Kyra, een lieve
logge Rottweiler. Zij blijft thuis bij de kennissen die op huis en hond passen zolang de
Hamminks ‘overseas’ zijn.

Washandjes
De Hamminks zijn onder de indruk van de
manier waarop in Fort Bliss de zaken geregeld worden. Ze krijgen de beschikking over
een vrijstaand huis met een tuin en een
huurauto, de sportfaciliteiten zijn geweldig,
er is een indrukwekkende shoppingmall en
er wordt veel, heel veel georganiseerd voor en rond het gezin.
Naast de maximaal zeven kuub
persoonlijke spullen die al per
boot onderweg zijn, wordt alles
door de Landmacht verzorgd.
‘Van het interieur tot en met de
baddoeken en de washandjes….
Je kiest een stijl en een kleur
en de Landmacht zorgt ervoor’,
vertelt Patricia.
Marc stelt zich veel voor van de
manier waarop ze als gezin dit
Het nieuwe, tijdelijke onderkomen in Texas mag er ook zijn.
De Nijs Beetster 14 - 8
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Joke Bijloo bakt cupcakes en taarten 2.0

‘De buren proeven bijna al mijn creaties.’
Door Bart Ledegang

Een naaldhak op een taart. Roze of blauwe kinderwagentjes op cupcakes. Of een sjieke
bruidstaart met kroon. De bakcreaties van Joke Bijloo zijn van een oogverblindende schoonheid. Bijna onwerkelijk mooi. Nadat ze persoonlijk door een diep dal ging wil ze nu werk
maken van haar grootste passie: taarten en cupcakes bakken en deze delen met klanten uit
eigen dorp en ver daarbuiten.
Een bescheiden woninkje aan
de Krûme Swynswei is de
thuisbasis van Holy Cupcakes.
Hier bakt Joke (52) haar magische creaties. ‘Ik bak alleen op
bestelling en daarna moet ik
het vooral hebben van mond
op mondreclame. Eigenlijk
bak ik al 22 jaar en altijd was
het een hobby. Maar nu wil
ik het wat serieuzer gaan
aanpakken,’ zegt ze. Jarenlang werkte ze bij Achmea in
Leeuwarden op de financiële
afdeling. Rinkelende telefoons en ratelende collega’s aan bureaus.
Heimelijk verlangde ze naar een andere
setting: een keuken met beslagkommen,
gardes, taartvormen, decoraties en ovens.
‘Op een gegeven moment moesten we bij
Achmea allemaal solliciteren naar onze eigen baan. Uit één van de vele tests bleek dat
ik een grote passie had voor taarten bakken
en dat een eigen bakkerij met producten en
ingrediënten mij op het lijf geschreven was.
Dat was toevallig want ik bakte namelijk
al heel graag. Ik mocht uiteindelijk blijven
bij Achmea maar er was wel een verlangen
aangewakkerd in me.’ Daarop besloot Joke
de hand aan de ploeg te slaan en meer te
gaan bakken. Eerst cupcakes en later hele
taarten. Al haar creaties werden door collega’s geproefd en van commentaar voorzien.
Totdat het noodlot toesloeg. Joke verloor
8
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Joke bezig met haar nieuwste taartcreatie
(foto Bart Ledegang)

haar baan en haar man werd ernstig ziek.
‘Ik heb hem hier thuis verzorgd tot ik hem
moest laten gaan,’ blikt ze terug. En alsof
dat nog niet genoeg was, werd kort daarop
ook haar moeder ziek die ze eveneens met
alle liefde van de wereld tot het einde toe
verpleegde.
Perfectionistisch
Nu voelt het alsof ze een nieuwe start moet
maken. Met alles. En daarbij volgt ze haar
hart. Holy Cupcakes moet nadrukkelijker
op de kaart worden gezet. Mensen kunnen
op Facebook hun bestelling doen en dan
komt het voor de bakker. De eerste taartopdracht staat Joke nog helder voor de geest:
‘Een moeder uit Oosterwolde belde me op.
9

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
www.friesewouden.nl
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Ze wilde een verrassingstaart voor haar
dochtertje die één jaar werd. Een afbeelding
had ze zelf al op internet gevonden. Zo kom
ik ook vaak aan mijn creaties: ik kijk op
Pinterest of Google en dat brengt me dan
op ideeën.’ Haar oogverblindende creaties
weet men ook op Facebook inmiddels goed
te vinden. Ze vallen nu eenmaal op door
hun bijna onwerkelijk realistische uiterlijk.
‘Ik ben heel erg perfectionistisch,’ bekent
Joke. ‘Neem nu de kleine kerstboompjes op
de winter cupcakes. Daar heb ik mini-ijshoorntjes voor gebruikt. Vervolgens heb ik
hele kleine puntjes botercrême erop gespoten en daarna met een pincet alle balletjes
en sterretjes er op geplakt.’ Verbeterpuntjes
blijven er ook. ‘De slagroomtoefjes. Die zijn
wel goed, maar niet altijd even groot. Dat
vergt zoveel concentratie en controle.’ En als
innoverende ondernemer moet Joke ook bijblijven met de nieuwste technieken. ‘Vorig
jaar heb ik een tweedaagse cursus gevolgd
om met een verfspuit taarten te kleuren en
te versieren. Een taart met een hoge naaldhak erop heb ik zo met een airbrushspuit
gekleurd. Dan ben ik er al gauw zo’n twaalf
uur mee bezig. Voor een banketbakker kan
dat nauwelijks uit. Daarom ben ik voor zulke speciale taarten ook wel wat duurder.’ De
schoentaart kreeg uiteindelijk een doorsnede van 30 centimeter waar dan makkelijk 25
taartpunten uit kunnen worden gesneden.
Omdat Joke in haar buitengewone baksels
zoveel verder gaat dan een banketbakker,
zijn de kosten voor deze taart, zo’n €65
ook wel wat van de buitencategorie. Maar
betaal je bij de Multivlaai ook niet drie euro
voor een punt Mascarponevlaai?

langzaam aan een flink assortiment. Tot de
beste vrienden van Joke behoren inmiddels
de buren. ‘Die krijgen bijna al mijn creaties
toegestopt,’ lacht ze. ‘Want ja, waar laat ik
het dan allemaal? Ik kan het moeilijk zelf
opeten.’ Het liefst zou Joke van Holy Cupcakes een weekvullende onderneming willen maken. Dat zou de kers op de taart zijn.
Maar dat vraagt nu nog wat geduld. Via het
UWV heeft ze inmiddels wel een interessante sollicitatie lopen. Bij een banketbakker.
Die zou er verstandig aan doen om Joke in
zijn personeelsteam op te nemen want het
zou wel eens een unique selling point in de
winkel kunnen zijn. In ieder geval heeft zij
bij haar CV ook enkele fraaie foto’s bijgevoegd. Zien is immers geloven.
Dromen over de toekomst kan echter nooit
kwaad. Kinderfeestjes worden tegenwoordig ook niet meer gevuld met zakdoekje
leggen en koekhappen. Steeds vaker worden
deze uitbesteed aan creatieve bedrijfjes
die kinderen leren knutselen, dansen of…
cupcakes versieren. ‘Waarom niet?’ reageert
Joke enthousiast. ‘Kom maar op!’
Wie vragen of bestellingen heeft voor
Holy Cupcakes kan terecht op:
Telefoon: 06-20026674
Facebook: HolyCupcakesNL
Mail: joke54@outlook.com

Kinderfeestjes
Joke probeert veel uit en als geslaagde experimenten de toets der kritiek hebben doorstaan, worden ze door een vakfotograaf
professioneel op de foto gezet. Zo bouwt ze
De Nijs Beetster 14 - 8
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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

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
12
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Geke Neijenhuis:

Drie vriendjes en de turftoren
Door Hester Dijkstra

Hakende dames, enkele schrijvende, rijmende, fotograferende en corrigerende dorpsgenoten,
een aandachtig luisterend clubje kinderen en ziedaar de geboorte van het kinderboek ‘Drie
vriendjes en een turftoren’. Geke Neijenhuis van de Leppedyk is de motor achter dit ‘project’
en op 18 april volgde in It Damshûs de presentatie.
Ze houdt van verhalen en aan fantasie geen
gebrek. Geke had al enkele kinderboekjes
op haar naam staan; een daarvan (‘Jikke en
Fokke; Het geheim van de oude woonbok’)
werd in 2017 door It Damshûs uitgegeven.
Dat smaakte naar meer en dat heeft Nij
Beets geweten. Want Geke schrijft niet in
haar eentje en niet alleen voor zichzelf.
Ze verstaat de kunst om er mensen bij te
betrekken, ze enthousiast te maken en
hun bijdragen serieus te nemen. ‘Ik heb
het allerlei mensen laten lezen, sommigen
kwamen met hele goede ideeën’. Zo worden
de projecten van Geke geheid ‘gezamenlijke
inspanningen’ en dat maakt dat meerderen
zich verbonden voelen met de drie vriendjes
Rien, Krijn en Moppie, die in haar nieuwste
boekje allerlei avonturen beleven.
Spannend
Moppie is een van de drie vriendjes uit het
boekje. Als een gehaakte knuffel kan Moppie samen met het boekje gekocht worden. In het verhaal wil Moppie niet langer
onder de grond wonen want ze heeft een
hekel aan vieze jurkjes. Ze wil wel bij Rien
wonen, maar zijn nest is veel te hoog voor
haar. Daarom bouwen ze een turftoren om
daarin te kunnen wonen, Mop erin en Rien
erop! Maar gaat dat wel lukken? Gelukkig
loopt het allemaal goed af en kan er, samen
met Krijn Kikker een feestje gevierd worden.
Geke Neijenhuis heeft het verhaal op rijm
geschreven en voorzien van kleurige fotoDe Nijs Beetster 14 - 8

Geke ontwikkelt zich tot een ervaren
kinderboekenschrijfster (foto Wobbe de Vries)

illustraties van Irene Eijgenhuijsen. Het
materiaal is voorgelegd aan het jeugdige
‘testpanel’ van de kinderopvang/BSO van
tante Jansz. ‘Dat vond ik heel spannend’,
zegt Geke, ‘want dat is de groep waar het
boekje voor bestemd is’. Gelukkig zaten de
kleuters geboeid te luisteren en waren ze
heel nieuwsgierig naar de plaatjes. Kritiek
was er ook, want op een van de foto’s was
het jurkje van Moppie veel te schoon! ‘Zij
moet toch vies worden?’
Het boekje heeft een stevig en vrolijk oranje
kaft. Het is uitgegeven door It Damshûs. Op
de Boartersdei (18 mei aanstaande) wordt
er voorgelezen uit het boekje. Het is, al dan
niet samen met Moppie Mol, verkrijgbaar in
de ‘Veen-shop’ van It Damshûs.
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Carolien Piet ‘Pronkstuk op het podium’
Tot haar eigen verrassing is Carolien Piet
verkozen tot beste amateurtoneelspeler
van Fryslân. Ze kreeg de prijs voor haar
rol van Toos de sociaal therapeut in het
stuk ‘Gewoan te gek’ dat Kliuwend Omheech opvoerde. Uit 33 Fryske toneelverenigingen waren vier genomineerden
gekozen. ‘Ik was al verbaasd dat ik bij de
laatste vier hoorde dus ik had er al helemaal geen fiducie in dat ik zou winnen,’
vertelt Carolien een dag later. Het blijkt
dat de karmaster van de organisatie bij
de opvoering van ‘Gewoan te gek’ onder
de indruk was van Caroliens vertolking.
‘Alle emoties liet ze zien,’ luidt het juryrapport. Zelf is ze naast verrast ook nuchter
over haar uitverkiezing. ‘Heel veel dank
ben ik ook aan regisseur Henk Roskammer verschuldigd,’ begint ze. ‘Die helpt je
immers om de rol te vertolken zoals het
bedoeld is.’ Carolien wordt voorts ook nog
een ‘pronkstuk op het podium’ genoemd.
‘Vooral voor de Kliuwend Omheech vind
ik het prachtig. We doen het immers ook
altijd met elkaar. Samen.’ Het geldbedrag
dat aan de prijs verbonden is stroomt in de

Een beetje beduusd was Carolien wel...
(foto Ubbo Elzinga)
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clubkas en maakt hierdoor weer nieuwe
glansvoorstellingen mogelijk. De bloemen
en de handdruk mocht Carolien zelf mee
naar huis nemen.
Nieuwe roman Rien van der Zeijden
Na zijn debuutroman Verdwijning presenteerde Rien van der Zeijden zondag 14
april in zijn lommerrijke tuin zijn tweede
boek: Toen de liefde nog vrij was. Onder de
aanwezigheid van ruim tachtig gasten gaf
Rien het wordingsproces van zijn roman
weer: ‘Voor mij moet schrijven zijn als door
het vuur heen gaan. Vuur verhit, versmelt
en dat residu is het verhaal. Mijn eigen
ambitie wat een goed verhaal is moest
ook heel erg door het vuur gaan. Maar
uiteindelijk is er een mooi verhaal boven
gekomen. Jitske Kingma van uitgeverij
Elixer deed er nog een schepje bovenop: ‘Ik
voelde iets magisch toen ik het boek las. Je
krijgt even het idee dat alles kan. Je hoeft
niet in een boemeltrein naar de Noordpool
of in een diepzeeduiker te varen. Gewoon
het boek van Rien lezen!’ Op letterlijk betoverende wijze werd vervolgens het eerste
exemplaar van ‘Toen de liefde nog vrij was’
tevoorschijn gehaald door goochelaar Joop
Fenstra.
Daarna las Rien een frase voor uit zijn
boek, zoals bij een goede presentatie hoort,
en daarbij begeleidde zijn gitaardocent
Stefan Mooibroek hem subtiel van muziek.
Voorts konden de gasten zich laven aan
goede wijnen en eigengemaakte fruitsappen en wandelen door de eindeloze tuin
aan de Ripen. Men kon ook een kijkje nemen in het nieuwe atelier van partner Elly
dat tegelijk ook feestelijk werd geopend.
En uiteraard kon het nieuwe boek gekocht
worden en door een trotse schrijver worden gesigneerd.
De Nijs Beetster 14 - 8

Damshûs-wandeltochten hebben last van
concurrentie
Aan het weer lag het niet, meer aan de
concurrentie die over de provincie hun
kuierlatten de vrije loop lieten. De tiende
editie van de Damshûs-wandeltochten kon
dit keer op minder wandelaars rekenen
dan voorgaande jaren. Op zaterdag gingen
150 wandelaars op pad, zondag waren dat
er 100. ‘Iets minder as foarich jier,’ vertelt
Leentje van den Berg van it Damshûs. ‘Mar
der wurdt in protte organisearre, sneon
wiene der wol fiif tochten. It is tsjintwurdich in hot item.’De langste routes, die van
25 en 35 kilometer, konden op de meeste
deelnemers rekenen. De routes leidden
door de Sweachtster bossen, via Rolbrêgedyk en langs It Sudergemaal. Deelnemers
aan de kortste routes van 12 en 6 kilometer
maakten een rondje om Nij Beets en dat
vonden ze prima. Franke Kooijker en Fokke
Veenstra zijn ieder jaar weer de breinen
achter de uitgezette routes. Af en toe waren ze op de route te vinden om te zien of
alles naar wens verliep.
Lisanne Ledegang wint profielwerkstukprijs
RUG
De relatie die wereldveroveraar Alexander
de Grote had met zijn grote vriend Hephaistion was een platonische liefde, gebaseerd op de bolmens zoals beschreven in
Plato’s Symposium. Tot die conclusie kwam
Lisanne Ledegang in haar profielwerkstuk
‘Alexander en Hephaistion, een platonische
liefde’ die zij als zesdejaars leerlinge van
het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé
in Leeuwarden samen met haar vriendin
Janke de Vries maakte. Ze kreeg er de Marie Lokeprijs 2019 voor. Dit is de landelijke
profielwerkstukprijs die de Rijksuniversiteit Groningen ieder jaar toekent aan het
De Nijs Beetster 14 - 8

beste profielwerkstuk.
Door twee oude en twee nieuwe bronnen
over het leven van de jonge Macedonische
krijgsheer te analyseren, waaronder de
film ‘Alexander’ van Oliver Stone, kwamen Lisanne en Janke tot de conclusie dat
Alexander en zijn vriend ‘soulmates’ waren. Zielsverwanten. Dit komt overeen met
de mythe over de bolmens die in een werk
van Plato naar voren komt. Vroeger hadden
mensen vier armen en vier benen en twee
hoofden. Ze waren zo sterk dat Zeus bang
was dat ze de Olympus wilden veroveren.
Hij sneed al deze mensen doormidden. Het
gevolg was dat alle bolmensen wanhopig op zoek gingen naar hun wederhelft.
Onder andere door aan te tonen dat de
voorwaarden die dit soort relatie inhield,
ook aanwezig waren in de relatie tussen
Alexander en Hephaistion, concludeerden
ze dat het hier wel moest gaan om zo’n
soort relatie.
Het cijfer dat ze op school kregen bleek al
een kleine voorbode. ‘We hebben een tien
gekregen,’ vertelt Lisanne. En dus werd het
profielwerkstuk opgestuurd naar Groningen. Een paar weken later kregen ze bericht
dat ze genomineerd waren. Voorzien van
een uitnodiging voor de prijsuitreiking.
Op vrijdag 29 maart moesten Lisanne en
Janke met alle finalisten hun profielwerkstuk in het Universiteitsmuseum presenteren aan het publiek waarna de jury de
winnaar bekendmaakte. Die was erg onder
de indruk en het rapport loog er niet om:
’De leerlingen schreven een verbluffend
goed profielwerkstuk. Analytisch zeer sterk
met een wetenschappelijke attitude. Als
lezer word je helemaal meegenomen in het
verhaal, want je weet meteen wat er met
het onderzoek gaat gebeuren. De conclusie
die ze vervolgens trekken is heel helder
15
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en brengt het onderzoek tot een mooi
geheel.’De meiden waren totaal verrast.
‘We zijn heel blij met het juryrapport. We
hadden niet gedacht dat het dit niveau
was, het voelt heel fijn dat anderen dat
zeggen’, zegt Lisanne die volgend jaar in
Leiden Klassieke Talen gaat studeren. ‘We
hebben veel samen gedaan en gebrainstormd. We hebben geprobeerd de lezer
stap voor stap mee te nemen in het onderzoek.’
Na de uitreiking van de prijs, waar een
geldbedrag aan verbonden is, regende het
telefoontjes van het Friesch Dagblad, de
Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân.
Daar deden de dames nog eens uitgebreid
hun verhaal voordat er weer kon worden
overgegaan tot de orde van de dag.

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.

Lisanne (rechts) en Janke met hun certificaat.
(foto RUG)

WWW.WOONCENTRUMSVDBERG.NL
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Nieuwe ontwikkelingen rond gaswinning
Nij Beets
Voorlopig staat er nog geen boortoren
in Nij Beets. De Rechtbank Noord Nederland heeft geoordeeld dat de procedure
overnieuw moet. Volgens de rechter is
de gemeente niet bevoegd om te beslissen over het verzoek van Vermilion om
een mijnbouwlocatie aan te leggen aan
De Nijs Beetster 14 - 8

de Ripen. Dit omdat die beslissing door
de minister van Economische Zaken moet
worden genomen sinds een wetswijziging
in mei 2017. Verder heeft de Rechtbank geoordeeld dat Stichting Tsjingas en omwonenden inderdaad erkend moeten worden
als belanghebbende. Dat is goed nieuws!
Want dat maakt dat zij een sterkere rechtspositie krijgen. De Gemeente heeft besloten om niet in hoger beroep te gaan tegen
de uitspraak. De Gemeente is van mening
dat het kansrijker is om de boring tegen
te houden via de nieuwe procedure. De
Gemeente heeft aangegeven zich te blijven
verzetten. Ook Stichting Tsjingas zal geen
beroep aantekenen. Een nieuwe procedure
betekent dat onder andere de Gemeente
gevraagd zal worden te adviseren over het
verzoek van Vermilion. Ook krijgen alle
inwoners weer gelegenheid om te laten
horen wat ze vinden van de plannen van
Vermilion. Dat kan via het indienen van
een zogenaamde zienswijze. Tsjingas helpt
daar graag bij. Meer informatie hierover
volgt nog. Heeft u hier al vragen over,
neemt u dan gerust contact op met tsjingas@hotmail.com
Bouwkundige opname
Een aantal inwoners in/rond Nij Beets
heeft een brief ontvangen van Vermilion
over een bouwkundige opname van hun
woning. Vermilion is verplicht dit te doen
in gebieden waar zij gas wint. Gaswinning
veroorzaakt onder andere bodemdaling.
Hierdoor kan schade aan huizen ontstaan.
De bouwkundige opname heeft te maken
met gaswinning in buurgemeente Gemeente Smallingerland. Vanuit die velden
wordt al gas gewonnen en Vermilion wil
daar nog meer gas gaan winnen. Een
deel van de woningen in Nij Beets ligt op
17
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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”.

of rond die gasvelden. Vermilion heeft
toestemming gekregen voor extra gaswinning, maar wel met de verplichting om
bouwkundige opnames te doen. Mocht
er schade ontstaan aan de woning, dan
worden de gegevens gebruikt als hulpmiddel bij het bepalen van de oorzaak van
de schade. Dat is geen garantie voor een
snelle schadeafwikkeling. Schade verhaald
krijgen is in de praktijk erg lastig. Vaak
wijzen partijen naar elkaar. Komt het door
gaswinning, door slecht onderhoud of
bijvoorbeeld door daling van de veenweiden? Maar de brief over de bouwkundige
opname heeft dus niets te maken met de
gasboorplannen aan de Ripen!

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

T: 0512-820996

E: info@bouwdiensten.nl

Blue Boys-jeugd in nieuwe trainingspakken
gestoken
In 2018 heeft de jeugd van Blue Boys
wederom meegedaan aan de grote clubactie. Het doel van de opbrengst was dit
keer om de jeugd in een mooi trainingspak
te steken. De jeugd heeft goed zijn best
gedaan en heeft maar liefst €1673,50 (!)
bij elkaar gebracht. Ook werd er nog een
deel geschonken uit de opbrengst van de
lootjesverkoop van de wedstrijden van de
zondagmiddag. Op 9 maart was het dan
zover, de jeugd kreeg de trainingspakken.
Daarbij was Jilke Mulder diegene met de
meest verkochte loten. Hij wist er maar
liefst 41 aan de man te brengen.
Lijkt het je ook leuk om mee te voetballen?
Neem dan contact op met
jeugdcommissievvblueboys@gmail.com
Nieuws van het It Skûlhoal
Het seizoen is alweer halverwege en de activiteiten voor de jeugd worden geweldig
goed bezocht. Zowel van de basis- als van
de middelbare school is het enthousiasme

18

De Nijs Beetster 14 - 8

De Nijs Beetster 14 - 8

groot in het dorp. Tijdens de drukbezochte
soosavonden hebben we hulp van Rinze
en Aukje. Zij draaien bardiensten tot volle
tevredenheid. De jeugd van de soos is
benaderd om haar mening over de soos te
geven. Hieronder een aantal reacties van
de meiden Anna, Rosa, Rosalie en Manon:
‘De soos is superleuk!’, Je hebt contact met
je basisschoolvrienden,’ ‘Het houdt het
dorp samen’, ‘Het uitje naar Swimfun was
gaaf!’
Ook de jongens, Djurre, Angelo, Jesmer,
Lute, Levy, Jeroen, Sam en Tjisse laten zich
niet onbetuigd: ‘De soos is leuk, gewoon
vet mooi!’, ‘Lekker bezig met de Wii, PlayStation, darten en zelf muziek draaien,’ en
‘Leuk ook om bij elkaar te zitten.’
Wil je ook met deze enthousiaste jongeren aan de slag? Dat komt goed uit. Het
bestuur van It Skûlhoal zoekt namelijk voor
de uitbreiding een paar leuke, enthousiaste jongens of meiden van 18+.
Ook de teenoclub ziet graag een paar 16+
jeugd erbij in de club.
Lijkt het jou leuk om activiteiten te bedenken, samen te werken en heb je iets met
jeugd in verband met je opleiding bijvoorbeeld, dan is It Skûlhoal een geschikte plek
om veel ervaring op te doen. Kom er dus
bij! Voor meer info:
Teenoclub: Lisanne Ledegang (06) 22 36 84 30
It Skûlhoal: Irma Groen (06) 20 35 61 57
Amateur Toaniel Fryslân (STAF) bestiet 100 jier
Wat hat Nij Beets der mei te krijen, hear ik
jimme tinken. In hiel soad! Alderearst wol
ik jimme graach útlizze hoe’t ien en oar yn
elkoar stekt. Ferline jier bestie Staf 100 jier,
mar omdat 2018 in hiel drok jier wie, hat it
bestjoer besletten yn 2019 in foarstelling
del te setten. It bestjoer hat in kommissje
yn it libben roppen om dit jubileumjier yn
19
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te foljen. It bestjoer hat Tineke Broers út
Burgum frege de regy op har te nimmen.
Oproppen foar spilers, muzikanten en
dûnsers binne op de website en FB pagina
setten. Der binne in tal minsken op ôfkommen. Koart sein, kinne wy no begjinne mei
de repetysjes.
En dêr komt Nij Beets yn sicht. Wy meie fan
ôf maaie oant en mei oktober repetearje
yn de loads fan de famylje Tolsma oan de
Prikkewei. Wy binne dêr tige wiis mei!
De kommende maitiid, simmer en hjerst,
kinne jimme út de loads dus moaie muzyk
en sang hearre.
Even in koarte ynhâld fan de Foarstelling:
In teatrale én muzikale foarstelling mei
in knypeach nei 100 jier organisearre
amateurtoaniel yn Fryslân. Dizze unike,
selsbetochte en selsmakke ko-produksje
wurdt in bûnte jûn oer fêste gewoantes en
emoasjes, ergernissen, tûkelteammen, mar
foaral in protte wille mei en oer it Fryske
amateurtoaniel. In oanrieder foar elk dy ’t
graach oer toaniel mei: net fersitte!
Regy: Tineke Broers
Teksten: Geert Hager
Muzyk: Tseard Nauta
Dûns en beweging: Grietine Molenbuur
De foarstellingen wurde spile yn Hearenfean ( Posthûs) , De Gordyk ( De Skâns ). Frjentsjer ( De Koarnbeurs), Lemmer ( De Hege
Fonnen ), Snits ( Theater Snits ) en Dokkum
(Teater Sense ). Der binne wy fan 31 oktober
oant en mei 16 novimber mei dwaande.
Alle p.r. komt fia Van Plan, kranten, social
media wol op jimme paad.
Foar it STAF bestjoer,
Sietske Dijkstra.

nodig, je leert het snel en je weet ook snel
of het iets voor je is. Nieuwe stuurmannen of -vrouwen zijn helemaal welkom.
Ervaring hiervoor is helemaal niet nodig.
Kremer: ‘De eerste kennismakingsavonden
zijn natuurlijk gratis, vind je het leuk en
wil je vaker mee, dan kost dat het vriendenprijsje van €40 per seizoen.
Lijkt het je wat? Meld je dan gerust aan per
WhatsApp op 06-12743027 (Jos Kremer).

Wie vult de roeisloep bij ‘De Turftrapers’?
Met een nieuwe polyester Kuiken roeisloep begint roeivereniging De Turftrapers
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Wie gaat er met deze toppers de boot in?
(foto Jos Kremer)

uit Nij Beets het nieuwe sportseizoen. In
de sloep ‘Betterskip’ wordt in het prille
voorjaar op elke woensdag- en donderdagavond fanatiek geroeid vanaf de vaste
ligplaats op De Veenhoop. In de boot is er
plek voor 6 roeiers en een stuurman of
stuurvrouw. Omdat het seizoen weldra
start en er weer wat ruimte in de boot is,
zijn nieuwe handen aan de roeispanen
van harte welkom. Wie zou er mee willen
roeien?
Het roeien is op dit moment puur recreatief, er is geen wedstrijd ambitie. Belangrijk bij De Turftrapers is ook het genieten
van het landschap en de natuur en een
stukje gezelligheid binnen de boot. ‘Wel is
het roeien natuurlijk ‘stoer werk,’ aldus Jos
Kremer. ‘En na een rondje Eernewoude of
Pikmeer weten je spieren dat je een knap
stukje werk hebt verzet. In de sportschool
zal dit wel een full body workout of zoiets
heten.’
De huidige roeiploeg is gemengd, zowel
qua leeftijd als geslacht. Ervaring is niet
De Nijs Beetster 14 - 8

Beachvolleybaltoernooi 29 juni 2019
Op zaterdag 29 juni wordt het Beetster
beachvolleybaltoernooi op de Blauwe
Kamp georganiseerd. Jullie kunnen je nu
alvast opgeven voor het toernooi. Voor
een team zijn minimaal vier mensen
nodig, waarvan in ieder geval één spelend
teamlid een dame moet zijn. Er mogen
ook teams van buiten Nij Beets meedoen.
Opgave kan bij pj.nauta@ziggo.nl of 0512
461862, uiterlijk voor donderdag 20 juni.
Het inschrijfgeld is €15 per team. Geef bij
opgave graag alle namen van het team op,
een contactpersoon met een e-mailadres
en de naam van jullie team. Geef a.u.b.
ook even door hoeveel mensen mee willen
doen op de afsluitende gezellige barbecue.
Deze barbecue start meteen na het toernooi om ongeveer 17.30 uur en kost €10 per
persoon. De velden zijn vanaf 20 april weer
speelklaar.
Midzomerfeest Bij Beets 30 jaar
Dit jaar wordt op zaterdag 8 en zondag
9 juni het 30e Midzomerfeest gehouden.
Maar hoe is het feest eigenlijk ontstaan?
Weinigen weten het nog. Behalve de leden
van het Midzomerfeest zelf. Zij doen hier
hun verhaal.
Het is midden jaren tachtig. Bij de familie Idsinga op de Kanaelwei Noord wordt
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in het hooivak van de boerderij een bar
gebouwd die de naam ‘Bar klein Veenhoop’
mee krijgt. Dit is het honk van de vrienden
van Lutsen en Siebren Idsinga. In deze bar
en schuur wordt in 1989 het 1e feestje gehouden met drive-in show. In een melkbus
kan een gift worden gedaan.
Na een bezoek aan een schuurfeest in
Harkema ontstaat het idee om samen met
“It Hok”, de vriendenploeg van Erwin van
der Duim die in de schuur van Durk van
der Duim hun ontmoetingsplek hadden,
gezamenlijk een groter feest te organiseren. Dit feest werd in juni 1990 gehouden
in twee legertenten, een schuur en een
bar. Wederom is de familie Idsinga aan de
Kanaelwei Noord hiervan de gastheer. De
vrienden nodigen veel kennissen uit en alle
jeugd van Nij Beets en omliggende dorpen.
Dit wordt een groot succes; veel bezoekers
en wederom een drive-in show maken er
een gezellige boel van. Bij de ingang staat
nog steeds de melkbus. Maar de organisatie komt erachter dat de inhoud het feest
niet kostendekkend maakt. Daarom wordt
besloten om entree te heffen en consumptiemunten te verkopen.
Voor het feest in 1991 meldt zich ook de
matenploeg van ‘De Hutte’ aan. De Hutte
is dan op het erf bij loonbedrijf Lieuwe
Lageveen gevestigd en de vrienden van
Martin Lageveen komen hier wekelijks om
gezellig een biertje te drinken alvorens op
stap te gaan. Deze vriendenploeg heeft zijn
gezicht ook al op andere feesten laten zien
en wil evenals nog wat andere vrienden,
graag het feest mee organiseren. Dit wordt
door de hoofdorganisatie met gejuich
ontvangen. Vele handen maken immers
licht werk.
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Dorpsagenda
za. 20 apr

Soos (klas 1 t/m 4 voortgezet onderwijs) in It Skûlhoal; 19.30 uur

za. 20 apr

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

za. 27 apr

Soos (klas 1 t/m 4 voortgezet onderwijs) in It Skûlhoal; 19.30 uur

za. 4 mei

Vanaf It Damshûs varen met de turfbok naar de Kraenlannen, rondwandeling met gids, koffie in It Polderhûs en terug naar It Damshûs

za. 4 mei

Soos (klas 1 t/m 4 voortgezet onderwijs) in It Skûlhoal; 20.30 uur

ma. 6 en di. 7 mei

Verkoop zwemabonnementen, verdere info via www.zwembadnijbeets.nl

za. 11 mei

Vanaf It Damshûs varen met de turfbok naar de Kraenlannen, rondwandeling met gids, koffie in It Polderhûs en terug naar It Damshûs

Huisartsenpraktijk ‘de Hoek’ is gesloten van
maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei
en op vrijdag 24 mei en vrijdag 14 juni
Wij verzoeken u vriendelijk om uw medicijnen op tijd bij ons te bestellen
- vooral om onze collega’s te ontlasten tijdens de zeer drukke vakantieperiode
- voor een optimale medicatie bewaking
Uitsluitend voor spoedeisende zaken overdag belt u
de huisartsenpraktijk te Beetsterzwaag: tel. 381301
Uitsluitend voor spoedeisende zaken na kantooruren en in
het weekeinde is de dokterswacht
te bereiken via 0900-112-7-112
Voor dringende vragen en herhaalmedicatie welke niet kunnen wachten
tot ma 6 mei belt u de Fundatie via tel 381301
Bestelde medicijnen kunt u daar 2 dagen later ophalen, bestel dus tijdig bij ons
Bij voorbaat dank,
Team de Hoek

za. 11 mei
Soos (klas 1 t/m 4 voortgezet onderwijs) in It Skûlhoal; 19.30 uur
do. 16 mei

Passage ‘s middags uitstapje naar het Streekmuseum Gaasterland van
Willem Eppinga in Sondel

za. 18 mei

Boartersdei bij It Damshûs; 11.00 tot 17.00 uur

za. 18 mei

Teenoclub (groep 7+8 en klas 1+2 (v.o.) in It Skûlhoal; 19.30 uur

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

DOPPEN VOOR DOPPEN
We willen u vragen thuis en/of op uw werk gebruikte ‘doppen’ te
sparen.Wij zorgen ervoor dat de doppen bij de fabriek terecht komen,
zodat ze gerecycled kunnen worden. Zo ontlast u het milieu én steunt
u KNGF Geleidehonden. De doppen kunt u inleveren bij De Jasker, De
Arke en op Zorgboerderij de Ripen. Alvast bedankt!

Kerkdiensten Doarpstsjerke
do. 18 apr

19.30 uur

Ds. J. Vlasblom, Witte Donderdag, Avondmaal

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, Pasen

zo. 28 apr

9:30 uur

Praisedienst

zo. 5 mei

9:30 uur

Dhr. K. Dijkshoorn

zo. 12 mei

9:30 uur

Ds. J. Vlasblom

zo. 19 mei

9:30 uur

Ds. J. Vlasblom

Voor meer informatie: www.geleidehond.nl/doppen
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Nijs Beetster Nijs

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

Na het daverende feest van 1991 besluiten
de gezamenlijke vrienden om een officiële
vereniging te stichten. Het feest is eigenlijk
niet meer weg te denken uit Nij Beets (er
komen ieder jaar rond de 500 betalende
feestvierders). Zodoende is op 24 april 1992
een vereniging opgericht met de gezamenlijke naam Midzomerfeest.
Vanaf de oprichting van het Midzomerfeest wordt overgegaan naar een feesttent
met live muziek en daarbij in de pauzes
een discotheek. Om ieder jaar met iets
nieuws te komen, gaat de organisatie het
land in om bandjes te bekijken. Via kennissen en relaties krijgt ze input van bands die
graag op het Midzomerfeest willen spelen.
Behalve het feest en de sfeer waar het
uiteindelijk om gaat, proberen de vrienden
ook de entreeprijzen en consumptieprijzen
dusdanig laag te houden dat ze kostendekkend kunnen werken. En het feest moet
voor zowel jong als oud interessant zijn,
luidt het motto.
‘Vanaf 1996 is de feesttent verhuisd naar
de Leppedijk achter de zandwinning. Dit is
een prachtige locatie waar we nu alweer
heel wat jaartjes zeer geslaagde feesten
houden,’ aldus de vrienden. ‘Omdat er wat
verloop is onder onze leden (veranderde
gezinssamenstelling, verhuizen e.d.) zijn
we op zoek gegaan naar nieuwe leden.
Destijds vonden we aanwas in de matenploeg van Luuk Lageveen, die daarvoor
organisatoren waren van het Beestfeest.
Recentelijk zijn o.a. (een deel van) de vriendenploeg van Mats Wouters, Douwe Peter
Geertsma en Fokke de Jong erbij gekomen.
We zoeken niet alleen voor dit feest, maar
ook voor de feesten van de komende jaren
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(aspirant) leden (ook dames zijn welkom)
die zin hebben om een feestje te bouwen
voor Nij Beets en omgeving. Achterliggende gedachte is dat verschillende keten
c.q vriendenploegen, gezamenlijk in staat
zijn om het Midzomerfeest te organiseren
en tot een succes te maken. Elk jaar is weer
een belevenis en kunnen we anekdotes
bijschrijven. Om het feest zo goed mogelijk te organiseren, heeft ieder zijn eigen
taken. Zo zijn er tentopbouwers, -afbrekers,
mensen voor de drank en koeling, voor de
muziek, de entree, de verlichting, de toiletten, de beveiliging, het parkeerterrein, de
uitnodigingen, de garderobe etc.
Mocht je belangstelling hebben, neem dan
contact op met Lutsen Idsinga via mobiel:
06-27070559, per mail lidsinga@hetnet.nl
of spreek een van de andere leden aan.’
Dit jaar staat het Midzomerfeest al weer
grotendeels in de steigers:
Zaterdagavond 8 juni vanaf 21.00 uur
speelt de band Alice Springs in de feesttent. Alice Springs is op dit moment de
feest/folkband van Nederland. Spelend
met akoestische gitaar, banjo, trekzak,
viool en drums brengen zij o.a. folknummers van The Dubliners en Mumfort&Sons
ten gehore.
Op zondagmiddag 9 juni is er van 15.00 tot
19.00 uur matinee op het terrein van het
Midzomerfeest. Hiervoor hebben wij zowel
de discotheek als live zang van DJ Appie ter
beschikking.
Gezamenlijk met jullie, onze bezoekers,
gaan we er 8 en 9 juni wederom een mooi
feest van maken.
De leden van het Midzomerfeest
25

Nijs Beetster Nijs
Prachtige opkomst klaverjassen
De belangstelling voor het klaverjassen op
zaterdag 23 maart was weer als vanouds;
er kwamen maar liefst 36 personen naar
de sportkantine voor hun maandelijkse
kaartavondje.
Onderstaande 8 kaarters kwamen op een
score van boven de 5000 punten uit.
			
1. Willem Dam
5.255 punten 		
2. Piet de Raaf
5.240 punten
3. Reinder Tolsma 5.158 punten		
4. Sietse Wagenaar 5.158 punten

5.
6.
7.
8.

Wytse de haan 5.140 punten		
Ale Klaver		 5.127 punten
Willem Landmeter5.119 punten		
Reinskje Kalsbeek 5.022 punten

Bjinze Brandinga ging er met 3810 punten
met de Poedelprijs vandoor.
De stand van het afgelopen seizoen is op
dit moment:
1.Remco Huisman
2.Freerk Schaap
3.Jan Landmeter

25.842 punten
25.407 punten
25.361 punten

Gezien in Nij Beets

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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De koeien van Warner en Froukje van de Leeuw hebben een record te pakken. Nog nooit eerder mochten de
koeien zo vroeg in het voorjaar de wei in. De dieren gingen door de mooie nazomer pas 26 november op stal en
mochten op 6 april weer de wei in. (foto Bart Ledegang)

/ krigelnijbeets
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Prikbord

Boerien&Boerel

ruimte om te leven

Nieuwe oogst Appelsap
uit eigen boomgaard!

Vacuum verpakt zonder toevoegingen
5 ltr. € 8,95 | 3 ltr. € 6,95
Mail naar ellyhoogeveen@hetnet.nl
of bel 06-46394445
Of kom langs op de Ripen 11
en koop vanuit de SapKast.

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

Administratiekantoor

nieuwbouw | verbouw | onderhoud

Hartelijk dank voor de warme belangstelling
die we mochten ontvangen na het overlijden van Andries.
Het medeleven heeft ons goed gedaan.

M: (06) 208 54 390

T: (0513) 57 15 19
E: bvisseradmintermediair@hetnet.nl
www.visseradministratief.nl

Riperwei 56, 8406 AK TYNJE

Fam. Bus.

Wist u dat?
Wist u dat...Een of meerdere hondenbezitters
sinds enige tijd plastic zakjes met hondenstront in de bermen slingeren? Dit onder
andere op de Geawei gebeurt? Dorpsgenoten
hier verontwaardigd de Nijs Beetster over
hebben getipt? Zij ons u wilden laten weten:
‘Stop hiermee en ruim uw shit op!?’ Dit bij
deze dus is gedaan.
Wist u dat…Er begin maart al een ‘water’scooter in het Polderhoofdkanaal lag? Dit
echter geen waterscooter was, maar een omgewaaide scooter van één van de dagelijkse
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(foto Arjen Dijkstraj

Lief en leed

v.o.f. H van der Molen
Timmerbedrijf
Kr. Swynswei 4
9245 HC Nij Beets
Tel. (0512) 461623

Schippers gezocht !
Deze twee prachtige boten zijn eigendom
van het openluchtmuseum It Damshûs.
Het museum organiseert tochten en arrangementen naar het natuurgebied “De
Kraenlannen”. Ook organiseren ze tochten
door het Alddjip naar Piershiem en naar
het Sudergemaal. Alle informatie is te vinden op de site van het museum.
Om deze tochten te kunnen organiseren,
zijn er schippers nodig. Wie hier interesse
voor heeft kan informatie inwinnen bij de
botencommissie. Dit kan via mail
arjendijkstra@home.nl of tel. 06-57536302.
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bezoekers van It Bjinstap? De mannen hier
erg sneu en geschrokken van opkeken? Ze
snel de scooter hebben opgevist? Het dagenlang het onderwerp van gesprek is geweest
op het ‘leugen’bankje?
Wist u dat...Er een gigantische ‘mol’ bezig is
geweest op de jeu de boulesbaan? Ale Pool bij
zijn wekelijkse onderhoudsbeurt van de baan
een gat van dertig centimeter diep tegen
kwam? Het een groot raadsel is wie hier naar
een pot met goud heeft gezocht?
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VAARPROGRAMMA 2019
Zaterdag 4 mei, 12 mei, 1 juni en 7 september
Opstapplaats It Damshûs
Varen we met de turfbok naar het natuurgebied van het Fryske Gea de Kraenlannen
op de Veenhoop. In het natuurgebied maken we een rondwandeling onder leiding
van een gids. Na afloop drinken we een kopje koffie in Restaurant It Polderhûs en
varen dan terug naar It Damshûs.
Zondag 9 juni
Opstapplaats Sudergemaal
We varen door het prachtige natuurgebied van het beekdal Koningsdiep naar
Restaurant Pier’s Hiem. Aldaar genieten we van een lunch arrangement. Varen terug
naar het Sudergemaal.
Zaterdag 15 juni, Zaterdag 13 juli, 10 augustus en zaterdag 21 september
Opstapplaats It Damshûs
We varen door het Polderhoofdkanaal en het Koningsdiep naar Restaurant Pier’s
Hiem. Hier drinken we een kopje koffie of thee. Varen terug naar It Damshûs.
Zondag 23 juni
Opstapplaats Sudergemaal
We varen door het prachtige natuurgebied van het beekdal Koningsdiep naar
Restaurant Pier’s Hiem. Aldaar genieten we van een warm buffet arrangement.
Varen terug naar het Sudergemaal.
Zaterdag 29 juni, 27 juli, 24 augutus en 29 september.
Opstapplaats Sudergemaal
We varen door het beekdal Koningsdiep naar Restaurant Pier’s Hiem. Hier drinken
we een kopje koffie of thee met oranje koek. Varen terug naar het Sudergemaal.
Zondag 7 juli
Opstapplaats Sudergemaal
We varen door het prachtige natuurgebied van het beekdal Koningsdiep naar
Restaurant Pier’s Hiem. Aldaar genieten we van een lunch arrangement. Varen terug
naar het Sudergemaal.
Zaterdag 5 oktober
Opstapplaats Sudergemaal
We varen door het prachtige natuurgebied van het beekdal Koningsdiep naar
Restaurant Pier’s Hiem. Aldaar genieten we van een Tapas arrangement. Varen terug
naar het Sudergemaal.
.

Voor meer informatie kijk op www.damshus.nl

30

De Nijs Beetster 14 - 8

Zaterdag 4 mei
Dodenherdenking bij Damshûs
Op het terrein van openluchtmuseum It
Damshûs vindt op 4 mei de jaarlijkse dodenherdenking plaats. Nieuw daarbij is de
inbreng van de schoolkinderen van OBS De
Jasker en CBS De Arke. De scholen verdiepen zich al enige tijd in de Tweede Wereldoorlog. Zo luisterden ze naar de verhalen
van Trienke Postma die aan den lijve heeft
ervaren hoe het was als mensen onderdoken. Ook werden oorlogsmonumenten
en andere documentatie bekeken. Een en
ander resulteerde in werkstukken/posters
en gedichten die op 4 mei ’s avonds om half
acht aan de ouders en andere belangstellenden zullen worden gepresenteerd.
Daarna worden in de buitenlucht, bij de
Lawei, gedichten voorgedragen door Rien
van der Zeijden en de schoolkinderen. Tussen de gedichten door speelt Jense Meek
op zijn accordeon improvisaties. Om 20.00
uur worden de 2 minuten stilte in acht
genomen.
’s Avonds vindt in het Houten Himeltsje
een concert plaats door de muziekgroep
Baragan. De groep heeft zijn muziek
aangepast aan het karakter van 4 mei. De
liedjes van Baragan voeren je mee op reis
met muziek die op straat is geboren. Met
melodieën die zijn verwarmd door zonlicht
of gewassen door regen. Melodieën die
altijd onderweg zijn, misschien om nooit
meer terug te keren naar waar ze vandaan
kwamen. De groep bestaat uit Daniël van
Huffelen (contrabas), Armands Svinsters
(trompet & ukelele) en Jense Meek (accordeon). Alle drie bandleden zingen. Het
concert wordt onderbroken door een korte
overdenking door Rien van Zeijden.
Gezien het karakter van 4 mei wordt geen
entree geheven. Een vrijwillige bijdrage
De Nijs Beetster 14 - 8

ter dekking van de kosten wordt op prijs
gesteld.

(foto Baragan)

Dinsdag 7 mei
Brandweeroefening bij het Sudergemaal
De brandweer van Beetsterzwaag zal op
dinsdag 7 mei a.s. om 19.30 uur een oefening houden bij het Sudergemaal in Nij
Beets. Het korps is een vrijwillige brandweerpost met 14 medewerkers. Ze oefenen
geregeld om klaar te zijn voor calamiteiten
zoals brand, ongelukken en het redden
van mens en dier. Ze staan dag en nacht
en 7 dagen per week klaar om te helpen.
Deze avond zullen ze
verschillende oefeningen
laten zien waaronder
de bestrijding van een
brand en het redden van
personen. Tevens zal het
Sudergemaal deze avond
de pompen laten draaien om de waterverplaatsing te laten zien. Het belooft een
spectaculaire avond te worden.
Iedereen is van harte uitgenodigd en de
hoop is dat u hier in grote getale bij aanwezig zult zijn.
Er is geen entree, voor een consumptie
wordt gezorgd en een bijdrage gevraagd.
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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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Vanaf 19.00 uur bent u welkom op de
Ripen.
Zaterdag 18 mei
Boartersdei gaat ‘De loft yn’
Eén keer per jaar wordt het terrein van
openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets
omgetoverd tot een waar speelparadijs
voor basisschoolkinderen. Ook dit jaar gaat
het weer gebeuren alleen vroeger dan iedereen gewend is. Dit jaar is Boartersdei op
zaterdag 18 mei. Het thema: ‘De loft yn.’
De loft yn, oftewel een petflesje zo hoog
mogelijk de lucht in krijgen met een fietspomp. Als je liever zelf een vlieger maakt
van kranten en deze de lucht in laat, kan
dat natuurlijk ook. Of is het al genoeg als je
met je hoofd in de wolken bent bij één van
de leuke workshops, zoals kleien, timmeren, stokpoppen maken, knutselen, of één
van de andere. Maar je kunt ook een hennatattoo laten zetten of je laten schminken. Wat dacht je ervan om met doeken en
bamboe je eigen tent te maken en als je het
af hebt je eigen brood te bakken boven een
kampvuur.
Voor de jongeren worden er poppenkast
voorstellingen gehouden. In de schuur
wordt over de avonturen van drie vriendjes: Moppie Mol, Rien Reiger en Krijn Kikker
voorgelezen. Daarna mag je zelf de avonturen ook de lekkere wormpjes blubber brij
gaan maken. Tussendoor wordt voor een
vrolijke noot gezorgd door muziekvereniging Euterpe. En als je liever zelf eens wilt
proberen om muziek te maken, kan dat
ook bij de accordeonist die op het terrein te
vinden is.
Aan eten, drinken en snoepen is ook
gedacht. Er zijn poffertjes, suikerspinnen,
limonade en ander lekkers. Volwassenen
kunnen onder het genot van een kopje
koffie met wat lekkers, genieten van hun
De Nijs Beetster 14 - 8

kinderen in een ouderwetse zweefmolen.
Alles bij elkaar is Boartersdei voor kinderen
(en hun (groot-)ouders) misschien wel de
leukste dag van het voorjaar. Het is in ieder
geval een dag waarbij je je helemaal kunt
uitleven tot je geen puf meer hebt. Dus:
neem je (groot-) ouders mee en kom naar
Boartersdei. Want als jij er ook bij bent, is
Boartersdei pas op zijn aller-aller-leukst!
Boartersdei is dit jaar op zaterdag 18 mei
van 11.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt
€4,50 voor volwassenen en €3 voor kinderen. Voor meer informatie: www.damshus.
nl, links op je scherm aanklikken bij ‘Boartersdei’.
Zondag 19 mei
Fotograaf Bert de Turck exposeert in Sudergemaal
Fotograaf en biograaf Bert de Turck (1951)
maakte de fotoserie ‘Echo’s van de ongeschonden staat’) in 2014-2018. Het is zijn
meest recente project. Het is een ’fotobiografie’ van een verdwijnend landschap: de
terpdorpen in Friesland. Het werk van de
Beekse fotograaf bestaat uit landschappen,
binnenruimten en stadgezichten. Terugkerende thema’s zijn vergankelijkheid,
transformatie en verstilling. Van Bert de
Turck wordt gezegd dat ‘hij schildert met
de camera’. Zijn foto’s lijken vaak op schilderijen. Ze zijn weliswaar impressionistisch
van aard, maar nooit getrukeerd. Wat de
kijker ziet, heeft de fotograaf zelf door de
lens gezien.
De fotograaf zegt over de serie Friese
terpdorpen: ‘Het gaat over wat anders
wordt dan daarvoor, waardoor wat was
niet meer is. Of misschien nog wel is, maar
als hersenschim, herinnering of een gevoel
van weemoed; het gaat over wat gedoemd
is te verdwijnen, wat wij als individuen en
33
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’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

Snel en scherp
printen

“Ouder worden hoeft geen zorg te zijn”
Wonen

Zorghotel

Dagverzorging

Maaltijdvoorziening

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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volkeren opbouwen. Net als wijzelf. Leven
is een vorm van uitgesteld verdwijnen….’.
De tentoonstelling is voor het publiek open
van 4 mei t/m 30 juni 2019, zaterdag en
zondag (13.30–16.30 uur).
De verlate opening zal zijn op zondag 19
mei om 15.30 uur door de bekende beeldend kunstenaar Gerrit de Wilde uit Makkum. Bert de Turck schreef over hem het
boek ‘De Wilde Weg’.
Adres: Sudergemaal, de Ripen 3, 9245 VG
Nij Beets. Zie ook www.damshus.nl
Zaterdag 25 mei
NITS-frontman te gast bij Smûk
Niemand minder dan Robert-Jan Stips,
frontman en toetsenist van de bekende
Nederlandse band The Nits is speciale gast
bij een nieuwe voorjaarseditie van Smûk.
Stips die ook als tekstschrijver, componist,
muzikant en verteller zijn mannetje staat,
stond onlangs nog een filmploeg toe voor
een kijkje in de keuken. Hier rolde een
boeiende documentaire voor In het uur

van de Wolf uit. Momenteel toert hij met
zijn soloprogramma RjStips SOLO door Nederland. En toch maakt hij tijd vrij om de
bijzondere culinaire en culturele belevenis
Smûk op te vrolijken.
Ook Bila and Herman zijn van de partij.
Twee muzikale zielen die elkaar versterken
zodra de eerste toon wordt ingezet. De
samenklank van haar stem, zijn gitaar en
haar trompet geeft het gevoel dat er een
groep musici spelen in plaats van het duo.
Sinds LF 2018 zijn ze ook buiten de provinciegrenzen bekend dankzij hun stuk Mien
Skip. De zevende editie van Smûk staat dus
vol van muzikale hoogstandjes. Langs het
Polderhoofdkanaal zal nog een verrassende
locatie gezocht worden en daar zullen ook
weer culinaire hoogstandjes en heerlijke
wijnen uit de keuken van Douwe Wiersma
te proeven zijn. De kosten voor deze unieke
avond bedragen €59.95. Nieuwsgierig?
Geef je dan snel op via
smuknijbeets@gmail.com.

posters
flyers
dorpskranten
almanakken
scripties
drukwerk

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

De Nijs Beetster 14 - 8

Een foto van Sandfirden die ook op de expositie te zien zal zijn. (foto Bert de Turck)
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Van Plaatselijk Belang

Van Plaatselijk Belang

Verslag jaarvergadering Plaatselijk Belang 25 maart 2019

5. Jaarverslag penningmeester
Jan licht de financiële situatie van Plaatselijk Belang toe.

1.Opening

6. Kascontrole

Pieter Nauta heet een ieder van harte welkom.

De kascommissieleden Teun Geertsma en Wytze de Haan, hebben geen op- of aanmerkingen en geven hun goedkeuring aan de gepresenteerde financiële overzichten.
Teun Geertsma neemt afscheid van de kascommissie, volgend jaar neemt Arjen Dijkstra de
plaats van Teun over in de kascommissie.

2. Notulen jaarvergadering 2017
Vragen naar aanleiding van de notulen:
•
Uitrit Dûmnysbosk – Prikkewei: Gemeente heeft aangegeven dat dit niet kan. De reden
is niet helemaal duidelijk. Pieter vraagt het na bij de gemeente en schrijft het antwoord in de Nijs Beetster. Antwoord Gemeente: Wanneer dit gedeelte van de Prikkewei aan groot onderhoud toe is zal de kruising aangepast worden en de inritbokken
worden verwijderd en maken er een voorrang van rechts van zoals tegenwoordig in 30
km gebieden worden toegepast.
•
Bomen Blauwe Kampwei: morgen wordt de plek van de bomen bepaald.
•
Glascontainers: die zouden verplaatst worden. We waren bezig met een plek bij de
winkel, maar dat is technisch niet mogelijk. Het nieuwe voorstel is om een ondergrondse container het op de hoek Prikkewei/ de Bjirk te plaatsen. Mocht dat niet lukken, dan
blijft het eerst bovengronds op de huidige plek. Dan moet er meer gelet worden op
het opruimen ervan.
•
Kan het plastic ook ingezameld worden. achteraf op Ecopark de Wierde. Wanneer er
minder containers opgehaald worden, kan de prijs per container omhoog gaan.

3. Jaarverslag
Het bestuur van Plaatselijk Belang ziet er als volgt uit:
Pieter Nauta (voorzitter), Jan de Jong (penningmeester), Astrid Koot (secretaris), Sietse v.d.
Berg, Rick van Houten en Jolanda Kuper.Het bestuur vergadert maandelijks. Daarnaast
zijn er regelmatig vergaderingen van diverse commissies. Ook zijn er regelmatig contacten
met de gemeente en verschillende organisaties. Anne Esther Alstein worden voorgesteld
als kandidaat bestuurslid voor Plaatselijk Belang.
De werkzaamheden van de werkgroepen worden aan de hand van het jaarverslag besproken. Het uitgebreide jaarverslag 2018 / begin 2019 kunt u vinden op www.nijbeets.info

4. Dorpsvisie
Vorig jaar hebben we tijdens de jaarvergadering met elkaar gebrainstormd over punten
die in de dorpsvisie zouden moeten komen. Hier zijn 3 pijlers uitgekomen:
•
Plezierig wonen
•
Aangenaam recreëren
•
Uitnodigende en verzorgde omgeving
De dorpsvisie maakt elke vergadering van de agenda deel uit. De voorzitter vraagt een
ieder die vragen heeft of mee wil werken aan een activiteit zich te melden bij Plaatselijk
Belang.
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7. Nieuwe bestuursleden
Anne-Esther Alstein is kandidaat voor bestuurslid van Plaatselijk Belang. Met instemming
van de aanwezige leden wordt zij benoemd.

8. Aftredend bestuursleden
We nemen afscheid van Sietse v.d. Berg en bedanken hem voor zijn inzet en betrokkenheid bij vele projecten in Nij Beets.

9. Rondvraag
De lampen bij de bruggen / sluizen branden ook in het winterseizoen. Kunnen die niet
uit?
Antwoord Gemeente: Het heeft te maken met een stukje wettelijk kader, als er wat gebeurd met de sluis, een boot vaart er tegen aan, en er staat geen verlichting te branden
dan is de gemeente aansprakelijk voor de gevolgen. Met de verlichting wordt aangegeven of de sluis bedienbaar is. Ondanks dat men niet door het kanaal kan varen moeten
de lichten blijven branden. Buiten het seizoen zal aan beide kanten 1 rode lamp moeten
branden.
•

10. Presentatie Zonnepanelenpark Zandwinningput Nij Beets
Wiebren Santema / Groen Leven
Op dit moment wordt de vergunning voor het plaatsen van dit drijvende zonnepalenpark
aangevraagd. Er is door Groen Leven subsidie verkregen bij het RVO.
Keuze voor de Nijs Beetster kant: De kant van de snelweg is nog actief in gebruik door een
boot, verbonden met kabels. Daardoor kan het park niet aan die kant geplaatst worden.
Via www.theimageneers.com / zandwinning Nij Beets is een visualisatie van de situatie te
zien.
Er komt een Gebiedsfonds: Groen Leven stort geld in een stichting ten behoeve van de
omgeving van Nij Beets. Dit geld is bestemd voor energie transitie, sociaal maatschappelijke doeleinden of samenlevingsactiviteiten.
Planning:
Maart 2019: start procedure RO (ruimtelijke ordening). Provincie is het bevoegd gezag die
gaat over de vergunning. De gemeente moet daarnaast een verklaring van geen bedenDe Nijs Beetster 14 - 8
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king afgeven.
November 2019: start bouw zonnepanelenpark
Vragen:
•
Wie kan er gebruik van de stroom van het zonnepanelenpark? De stroom gaat naar
het net, waar iedereen gebruik van maakt. De stroom kan door een energiemaatschappij gekocht worden.
•
Bericht in de krant dat er teveel zonnepanelen gebouwd worden, waardoor het net het
niet aan kan. Hoe kom dat hier? De verwachting is dat de capaciteit in Friesland ook
een keer op is. Het net zal uitgebreid moeten worden binnen Nederland, waar plannen voor zijn, zeker voor in het Noorden.
•
Waarom maken we geen waterstof? Dat kan alleen met schoon water. Daarnaast is het
nog lastig om mee te werken en om het te comprimeren en te transporteren. Waterstof is op dit moment nog heel duur.
•
Hoe zit het met de vergunning en de einddatum? Een zonnepanelenpark is na 25 jaar
wel aan het einde van de levensduur.
•
Hoe is het met de belasting van het milieu? De panelen die nu gemaakt worden, zijn
al veel minder belastend voor het milieu. Deze ontwikkeling gaat wel door, zodat er
straks milieuvriendelijke panelen zijn.
•
Wordt er wel naar de natuur en de vogels gekeken, juist aan die kant waar de panelen
komen, in verband met het rustgebied daar? Daar wordt rekening mee gehouden. Er
wordt onderzoek naar gedaan.
•
Jaren terug is er door v.d. Wiel de beloftes gedaan dat dit een natuurgebied zou zijn.
Waarom gebruiken jullie geen land? Voor alle keuzes valt iets te zeggen.
•
Waarom wordt er niet gekozen voor daken? Niet alle grote daken zijn geschikt hiervoor. Het verstevigen van deze daken kost veel extra geld.
•
Wanneer start het Gebiedsfonds? Dat geld komt vrij wanneer de bouw start.
•
Voor welk gebied is het Gebiedsfonds bedoeld? Dat is nu nog niet duidelijk. Alleen
voor Nij Beets, of profiteert Beetsterzwaag er ook van. Het voorstel dat Groen Leven
bij de gemeente indient zal zijn dat het Gebiedsfonds naar Nij Beets gaat + de omwonenden van de zandput. De gemeente beslist hierover. Voor Nij Beets is het belangrijk
om hier duidelijkheid in te krijgen. In de aanvraag van de vergunning wordt meegenomen dat het Gebiedsfonds voor Nij Beets en omgeving is.
•
Wat is de tophoogte van de panelen ten opzichte van de waterlijn? Een meter.
•
Kan het zonnepanelenpark verschoven worden na 10 jaar als de werkzaamheden aan
de snelweg kant klaar zijn? Dat zou een optie kunnen zijn.
•
Leiden jullie ook monteurs op uit het eigen gebied? Er is moeilijk personeel te krijgen,
vanwege specifieke deskundigheid en het zware werk. Er is een opleiding gestart in
Emmen en Groningen waarin jongeren die weinig kans hebben op een baan, opgeleid
worden.
•
De communicatie met omwonenden wordt gemist. Er is niet bij iedereen langs geweest. Dit gaat alsnog gebeuren.
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11. Doarpsstrjitte
Met geld vanuit het Iepen Mienskipfûns van de provincie Friesland, aangevuld met een bedrag van de gemeente Opsterland wordt de Doarpsstrjitte van
brêge tot brêge opgeknapt. Het is een initiatief van Plaatselijk Belang en wordt uitgevoerd
door loonbedrijf Lageveen en firma Koopmans. De groenstrook wordt aangepakt, er worden een aantal bomen herplant en voor de Dagwinkel komt een plein. Ook komt er een
nieuwe aanlegsteiger voor onze Nij Beetster supermarkt. Na het vorig jaar afgeronde project Oer it kanaal hopen wij dat met deze opknapbeurt de Doarpsstrjitte voor het nieuwe
vaarseizoen er weer aantrekkelijk bij ligt voor de bewoners uit Nij Beets en onze gasten.

(foto Pieter Nauta)
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Blue Boys
Moeizame overwinning van BlueBoys in
streekderby tegen Langezwaag.
Langezwaag: 24-03-2019.
Door Fokke Veenstra.

Langezwaag nam in het begin wel het
initiatief, maar creëerde geen gevaarlijke
kansen. Pas na een kwartier bracht Lars v.d.
Wolf zijn eerste corner scherp voor het doel.
Helaas benutte Blue Boys dit buitenkansje
niet. Spits Kevin de Boer, blakend van zelfvertrouwen, ontsnapte af en toe aan de
verdediging van Langezwaag maar dit leidde niet tot het gewenste resultaat. Na een
half uur kreeg Langezwaag een vrije trap op
de rand van het strafschopgebied. Keeper
Eise Tolsma zette de verdediging goed neer,
terwijl goaltjesdief Ryan de Rooi van Gosliga
van Langezwaag zich ontfermde over de

Blue Boys
vrije trap. Eise stopte zijn schot moeiteloos.
Maar Lars v.d. Wolf moest enkele minuten
later zijn keeper wel helpen om een doelpunt te voorkomen bij een zeer gevaarlijke
aanval. Met de rust stond de brilstand nog
steeds op het scorebord.
Pas in de 66e minuut scoorde Norwin in een
scrimmage voor het doel de openingstreffer voor Blue Boys snoeihard binnen. Tien
minuten later werd de overwinning veilig
gesteld. Lars slalomde slim door de verdediging en vuurde de bal snoeihard op het
doel. Zijn schot spatte uiteen op de keeper.
De rebound werd keihard binnen geschoten
door de attente Kevin de Boer, 0-2. Door
deze overwinning houdt Blue Boys gelukkig
aansluiting met de koploper Joure en staat
weer op een fraaie tweede plaats.

Blue Boys verovert koppositie in 5b.
Nij Beets: 7-4-2019.
Door Fokke Veenstra.

Door het bezoek van Deinum heerste er op
sportpark de Blauwe Kamp een nerveuze,
maar wel gezonde wedstrijdspanning. Het
halve dorp wilde deze kraker niet missen
en stond langs de lijn. Zelfs persfotograaf
Sietse de Boer van de SA werd langs de
lijn gesignaleerd. Oude tijden herleven. In
de 10e minuut viel al de openingstreffer
voor Blue Boys. Jelle v.d. Leeuw opende een
counter over rechts en verzond een mooie
assist op Kevin de Boer, die hun keeper knap
uitschakelde en de bal binnenschoot, 1-0.
Op slag van rust kwam Deinum op gelijke
hoogte met een schitterende omhaal in de
bovenhoek, 1-1. Deze keer was keeper Eise
Tolsma kansloos.

Blue Boys
Tijnje speelbal van Blue Boys in streekderby.
Tijnje: 31-03-2019.
Door Fokke Veenstra.

Een half jaar geleden wonnen de blauwhemden thuis nog nipt met 4-3 van Tijnje,
dat nu na 15 speelrondes zelfs op een elfde
plaats staat. Lars v.d. Wolf, Kevin de Boer en
Remco Goote bezorgden de Tijnsters een
moeilijke en lastige middag. De druk werd
in de verdediging van de groenhemden
groot, waardoor een verdediger op de rand
van de 16 m. hands maakte. Onze vrije trappenspecialist Bart Jonckers schoot de openingstreffers over het muurtje rucksichtlos in de touwen, 0-1. Even later verzond
youngster Jesse Machiela (voor het eerst
in de basis) een sublieme pass op Kevin de
Boer, die de 0-2 liet aantekenen. Op slag van
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Hebt U een aanhangwagen
nodig wij hebben wel 1 voor U
Wij verhuren met of zonder
huif geremd en ongeremd

rust ontving Remco Goote een fraaie dieptepass van Lars v.d. Wolf, 0-3.
Na de thee startte Blue Boys meteen weer
het doelpuntenfestijn. Verdediger Sieger
Wouda gleed de cornerbal van DE specialist
Lars binnen, 0-4. “It giet hjoed mar mâl!!”,
zei een trouwe supporter van de thuisploeg.
“En it sil noch mâler wurde”. Remco Goote
vond het doel zelfs nog twee keer. Youngster
en spits Mart Wouda, die altijd goed positie kiest en Jesse Machiela en goaltjesdief
Sander Hoekstra brachten de einduitslag
zelfs op 0-9. De hondstrouwe Tijnjesupporters en gebroeders Overwijk waren “not
amused”, omdat de turftrapers uit Beets
met de drie punten over de Rolbrege huiswaarts keerden.
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Na de rust werd de hardwerkende Lars v.d.
Wolf in de 65e minuut gevloerd op de rand
van het strafschopgebied. Bart Jonckers
nam dit buitenkansje voor zijn rekening en
knalde de bal via de onderkant van de lat
binnen, 2-1. Even later verving de 16-jarige
debutant Rutger Lageveen, broer van Martin, Lars v.d. Wolf, die een zeer goede invalbeurt maakte. Zijn aanwezige jeugdtrainers
Minne Dekker en Risandy Brion mogen trots
zijn op hun “pupil”. Minne en Risandy hadden zelfs samen met Rutger in hetzelfde
team kunnen spelen, maar soms loopt het
even anders. In de slotminuten van de wedstrijd namen de blauwhemden geen enkel
risico meer en stelden de overwinning veilig. De blauwhemden hebben nu definitief
de koppositie overgenomen van Joure.

C.Broersma Transport Tijnje
Volharding 22
8406 HA Tijnje
Tel. 06 53269122
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Het laatste woord
De Brexit
Al forse tijd is Europa in de ban van de
Brexit. Gaat het Verenigd Koninkrijk nu weg
uit de EU of toch niet. De Brexit is inmiddels
zo’n begrip geworden dat het woordje ‘de’
steeds vaker geschrapt wordt.
Het is bijzonder om te zien wat er aan de
andere kant van de Noordzee gebeurt. Een
parlement dat vergadert en vergadert en
er is stemming na stemming, maar er lijkt
geen schot in de zaak te zitten. De voorzitter
van het Britse Lagerhuis zorgt voor een bepaald showelement, maar daardoor zou je
vergeten dat dit een ernstige zaak is. Velen
zijn afhankelijk van de keuzes die gemaakt
worden in dat Lagerhuis.
De verdeeldheid is groot en dat zie je helaas niet alleen in Groot-Brittannië. Ieder
voorstel roept tegenwoordig tegelijk stevige
weerstand op. Partijen of belanghebbenden roeren zich rondom ieder besluit en
een compromis, waar enige tevredenheid
bij gevoeld wordt, lijkt steeds moeilijker te
bereiken.
Van alle tijden
‘Dat is toch iets van alle tijden’, zal er misschien gezegd worden en dat is denk ik ook
zo. Is het erger dan vroeger en welk vroeger
bedoelen we dan? Dat is een vraag, waar
niet zo makkelijk antwoord op te geven is.
In de tijd voor Pasen staan we in de kerk stil
bij het verhaal over Jezus en hoe Hij aan
het kruis is gekomen. In dat verhaal wordt
heel sterke verdeeldheid zichtbaar. Mensen,
die met Jezus meegaan en mensen, die zich
enorm tegen Hem verzetten. Zij willen niets
van Jezus weten en proberen Hem uit de
weg te ruimen, wat via de Romeinse autoriteiten ook nog lukt. Na een stevige lobby
weten de tegenstanders de stadhouder
Pilatus over te halen om Jezus tot de dood
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te veroordelen. Was dat
de wens van de meerderheid? Op grond van
het verhaal is dat niet te
achterhalen. Het geeft
in ieder geval het gevaar
aan van zulke verdeeldheid, namelijk dat het ten koste gaat van
mensen.
Andere weg
Dan hoop je dat er een andere weg te vinden is. Een weg van liefde, waarbij wij mensen met elkaar goede wegen vinden om te
gaan. Dat zijn meestal wegen waarbij niet
alles zo zal gaan als we zelf voor ogen hebben. Het kost wat om in liefde met elkaar
om te gaan. Misschien is dat een les, die te
leren valt uit het verhaal van Jezus. Een weg
naar de toekomst ligt in de liefde, maar die
is er niet vanzelf. Je moet bereid zijn om er
iets voor op te geven, waarbij je van te voren
niet zeker weet of je er iets voor terug krijgt.
Iets moeilijkers dan dat is er niet. Als het
gemakkelijk was geweest dan waren er bijvoorbeeld niet zoveel kerken geweest. Ik zeg
dit ook zeker niet, omdat ik nu zo goed weet
hoe het allemaal moet of dat ik het altijd
goed doe. Juist niet.
Het is zoeken en vooral lef hebben om die
verdeeldheid van alle tijden te doorbreken.
Lef om in liefde naar andere mensen en de
wereld te kijken.

De papierversnipperaar
"Gooi mijn testament maar door de papierversnipperaar"
Zo begon ons telefoongesprek op een verder rustige
vrijdagmiddag, waarop iedereen zich al verheugde op het
weekend.
Mevrouw Ko Mies belde naar ons kantoor en het volgende
gesprek vond plaats:
“Ik heb een testament bij jullie gemaakt en ik wil dat jullie die
door de papierversnipperaar gooien. Ik heb net de papieren van
mijn echtscheiding getekend en wil niks meer met mijn ex-man
te maken hebben.”
Ik vroeg haar of ze haar testament dus wilde herroepen, “nee, ik
wil dat jullie het testament vernietigen, ik wil er niks meer mee
te maken hebben.”
Dat een gemaakt testament niet zo maar door de
papierversnipperaar kan, zal voor velen duidelijk zijn, maar hoe
moest mevrouw Mies haar testament dan ‘vernietigen’?
Een gemaakt testament kan te allen tijde worden herroepen.
Van belang is dat deze herroeping op zijn beurt weer een
testament is.
Bij een testament of uiterste wilsbeschikking is de tussenkomst
van de notaris verplicht.
“Oh, moet ik dan elk gemaakt testament herroepen, ik heb
namelijk meerdere testamenten gemaakt en wat kost dat dan
wel niet allemaal”, was het antwoord van mevrouw Mies Ik kon
haar geruststellen en vertelde dat één herroeping geldt voor alle
eerder door haar gemaakte testamenten.
“Ik wil het zo snel mogelijk regelen”. Gelukkig was er nog een
gaatje in de agenda voor de volgende dag.
Jaarlijks worden er in Nederland tussen de 250.000 en de
350.000 testamenten gemaakt. De rol van de notaris is
adviserend en heeft de fiscale kennis, dit kan een enorme
belastingbesparing voor de erfgenamen opleveren. De notaris
zorgt ervoor dat de wensen op ondubbelzinnige, juridisch
correcte en creatieve manier op papier komen. Er moet geen
speld tussen te krijgen zijn.
Aan de wensen van mevrouw Ko Mies was helemaal voldaan,
met een tevreden blik verliet ze de volgende dag ons kantoor.

Folkertslân 68
9244 ED Beetsterzwaag
T 0512 38 24 15
F 0512 38 24 45
E info@notariskooi.nl
I www.notariskooi.nl
Openingstijden:
Maandag tot en met
donderdag van:
08:30 tot 17:00 uur
Vrijdag van:

08:30 tot 16:00 uur

Op afspraak:
Woensdag- en
donderdagavond open.

Inloopspreekuur in
Ureterp:
Maandagmiddag van:
13:30 tot 15:30 uur.

Paulina F. Smids, april 2019

Ds. Jaap Vlasblom
De Nijs Beetster 14 - 8

De Nijs Beetster 14 - 8

43

44

De Nijs Beetster 14 - 8

