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Watersnood

Precies een week voordat het Polderhoofd-
kanaal weer open gaat voor de varende 
toerist ligt ons dorp er weer spik en span bij. 
Dankzij subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns 
is de Doarpsstrjitte op de schop genomen. 
De verdwenen bomenrij langs de water-
kant is herbeplant. De parkeerplekken zijn 
verdwenen om plaats te maken voor een 
langgerekte keienstrook zodat de grasrand 
gaaf blijft. Voor de supermarkt is een shared-
spacepleintje geschapen met een aanlegkade 
voor shoppende bootjesvaarders. Super-
marktman Sjoerd kan er maar blij mee zijn. 
Laat ze maar komen, die toeristen. Nij Beets 
is er klaar voor. 
Maar over die toerist is momenteel in Fryslân 
juist heel veel te doen. Zo zijn de Friese Turf-
route en het Polderhoofdkanaal, dé vaart die 
Zuid-Oost Friesland met Nationaal Park De 
Alde Feanen verbindt, continu het onderwerp 
van twisten. Door die ruzies werd vorig jaar 
de Turfroute niet of nauwelijks meer onder 
de aandacht gebracht bij de bootverhuurders 
in Noord-Nederland. Het gevolg: minder 
bootjesvaarders op de Turfroute en een da-
ling van 33,17% voor het Polderhoofdkanaal. 
En dat terwijl de vrijetijdsbesteding op het 
Friese water de laatste jaren steeds belang-
rijker is geworden. Liefst 57 procent van de 
Nederlanders beoefent een vorm van wa-
terrecreatie. De traditionele vaartoerist die 
met zijn bootje een paar weken op de Friese 
wateren rondzwerft, wordt echter zeldzamer. 
Dat wil overigens niet zeggen dat waterre-
creatie geen toekomst heeft. ‘De jeugd ziet 
zo’n bootje misschien niet snel zitten maar 
huurt bijvoorbeeld met een groep een luxere 
boot met douche en keuken,’ aldus Hanneke 
Schmeinck van advies- en onderzoeksbureau 
Recreatie. Het bestedingspatroon aan wal 
ondergaat eenzelfde lot. In 2017 gaven water-
toeristen aan wal nog maar 85 procent uit 

van het bedrag dat ze in 2000 spendeerden. 
Hanneke heeft een tip: ‘Mensen combineren 
steeds vaker. Ze fietsen, wandelen én varen. 
We moeten dan ook de kwaliteiten van wa-
ter en land meer verbinden.’
In de statenzaal van het provincie waren 
dezelfde soort geluiden te horen. Kees Mou-
rits vroeg namens de Fietsersbond en stich-
ting Wandelnet spreektijd aan om de aanval 
te openen op toerisme gedeputeerde Klaas 
Kielstra. De ‘Evaluatie Friese Meren Project 
en de visie op het vervolgtraject’ gaat alleen 
maar over waterrecreatie. Fietsen en wande-
len lijken niet van belang. Mourits brak een 
lans voor een provinciaal plan landrecreatie. 
‘Natuurlijk is het misschien wel meer sexy 
om als provincie economisch in te steken op 
waterkennis en watersport. Maar het volk 
wil in toenemende mate heel gewoon fijn 
kunnen wandelen en fietsen in de omgeving 
en in natuur.’
Laten we de ideale combinatie van water, 
wandelen en fietsen nou toch gewoon in en 
om Nij Beets hebben! Een prachtig kanaal, 
een flink uitgebreid aantal aanlegplekken, 
toilet- en douchegelegenheden, horeca en 
winkels aan het water, logeer- en verblijfac-
commodaties, fietsroutes en schitterende 
wandelroutes als het Groot Frieslandpad en 
Rondje Alddjip. Voor wie nog broedt op een 
toeristische onderneming heeft onderzoek-
ster Schmeink desgevraagd nog wel een tip: 
‘Vijftien jaar geleden zag je bijna niemand 
suppen of kitesurfen. Nu zijn die sporten heel 
populair, vooral onder jongeren. Ga dit aan-
bieden!’

Bart Ledegang

Colofon
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1.  Plaatsing van stukken houdt niet in dat de 
redactie de daarin weergegeven zienswijze 
onderschrijft.

2.  De redactie is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de aangeleverde kopij.

3.  De redactie behoudt zich het recht voor om de 
toegezonden kopij aan te passen met behoud 
van de strekking van het geschrevene.

4.   Ook behoudt de redactie zich het recht 
voor aangeleverde kopij niet te plaatsen als 
deze kwetsend of grievend is of kan zijn. De 
inzender zal hiervan op de hoogte gebracht 
worden.

5.  Anonieme stukken worden niet gepubliceerd, 
tenzij de naam bij de redactie bekend is. 
Dit wordt dan ook als zodanig bij het artikel 
gemeld.

6.  Kopij dient aangeleverd te worden via e-mail 
in de vorm van zogenaamde ‘platte tekst’, 
dat wil zeggen zonder opmaak. Met de hand 
geschreven of getypte teksten van meer dan 
200 woorden worden geweigerd, tenzij er 
steekhoudende redenen voor geschreven 
aanlevering zijn.

Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren 
voor donderdag 13 juni bij Tine

We hanteren de volgende regels met betrekking tot de kopij:

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

Om ervoor te zorgen dat straks iedereen weer het idee heeft dat ie in azuurblauw water zwemt hielpen 
Bram van Kesteren, Dinan Hoekstra, Peke Hoekstra en Jildou van Kesteren een handje mee met verven. En 
dat deden ze met blauwe verve!....  (foto Bart Ledegang).

De Nijs Beetster online 

op www.nijbeets.info
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Wat heeft Halte Leppedijk te bieden 
 
Een heerlijke plek om even bij te komen tijdens  een fiets of wandeltocht.    
Koffie,thee met huisgemaakt gebak, een ijsje of een kleine lunch. 
 

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

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

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

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

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

‘Is het niet leuk als ik ook 
een stukje biefstuk klaar-
maak?’ denkt Maarten 
(43) meteen mee als we 
hem vragen om zijn uit-
verkiezing toe te lichten. 
En zo bevinden we ons 
nu in de achtertuin aan 
de Els waar onder een 
riante overkapping de 
eerste voorbereidingen 
zijn getroffen: grillplaat 
op temperatuur, een 
riante steak gekruid in de 
aanslag. Thermometer 
bij de hand. Ieder zijn 
passie. En die van Maarten is het grillen 
van de perfecte steak. ‘Ik was altijd wel wat 
bezig met huis-tuin-keuken barbecues. Met 
hamburgers, salades en brood. Maar een 
vriend van mij was al wat verder. Die had 
één groot stuk ribeye biefstuk en vond dat 
veel leuker en lekkerder dan al die liflafjes. 
Toen zijn we samen wat aan het experi-
menteren geslagen en dat is nu wat uit de 
hand gelopen.’ Wat heet. Met Pieter had hij 
een goede klik en zo werd het team North 
Meats West opgericht. ‘Pieter komt name-
lijk uit het westen,’ licht Maarten toe. Bij de 
eerste wedstrijd in Zeewolde, die een heel 
weekend duurde, werd het duo meteen 
tweede. Daarna volgde een derde plaats. 
‘Kennelijk doen we iets heel goed.’ Maar wat 
het is? ‘We hebben veel oefensessies gedaan 

om te kijken wat nu de beste kruiden zijn, 
welke steaks het beste zijn. En daar is een 
soort succesformule door ontstaan.’ Dat 
was de State Cookoff Assocation (SCA) ook 
niet ontgaan. Na een eerste plaats in het hol 
van de leeuw, Duitsland, en een tweede in 
Hengelo kreeg North Meats West de Golden 
Ticket uitgereikt. Een uitnodiging om aan 
het grootste grillevenement ter wereld mee 
te doen. ‘Een beloning voor onze goede, 
constante prestaties,’ concludeert Maarten. 
De wedstrijd, waarbij de Amerikanen en 
Duitsers favoriet zijn, duurt één hele dag. 
‘En als je wint is je kostje gekocht,’ zegt 
Maarten. ‘Letterlijk. Je krijgt dan 10.000 
dollar prijzengeld en een uit de kluiten 

‘Kennelijk doen we iets heel goed’ 
Grillmaster Maarten naar VS voor WK Barbecue
Door Bart ledegang

Hij is er nog wat beduusd van, Maarten Smeink. Als enig Nederlands team treedt hij met zijn 
grillmaatje Pieter begin oktober aan op het Wereldkampioenschap Barbecue in de Verenigde 
Staten. De 400 beste grillmaster-teams ter wereld strijden dan tegen elkaar om perfecte 
ribeye steak te prepareren. ‘En dat terwijl we pas één jaar meedoen,’ zegt Maarten nog vol 
ongeloof.   

Het gaat op het WK straks om seconden...
 (foto Bart Ledegang).
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www.mulderbouwbedrijf.nl info@mulderbouwbedrijf.nl

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

Onze specialiteit: Friese
streekproducten zoals:
oranjekoek, duimpjes,

suikerbrood en kruidkoek.

Fryske bakkery
Westerbuorrren 4

Boornbergum
0512-381215.

Tel: 0512–461287
Fax: 0512–461840
info@loonbedrijflageveen.nl

Swynswei 32
9245 HG Nij Beets
www.loonbedrijflageveen.nl

Voor al uw agrarische werkzaamheden
grondwerk & kraanverhuur

OONBEDRIJF 

AGEVEEN VCA*

gewassen zegelring. Heel wat anders dan 
in Nederland waar je een waardebon krijgt 
van de vleesleverancier. Ook leuk overigens.’

Topsport
Nee, zo’n Barbecue-toernooi is pure top-
sport. ‘Je bent uiterst geconcentreerd 
bezig want je moet veel dingen onthou-
den. Bijvoorbeeld hoe lang de steak met 
zijn omvang en structuur op de grillplaat 
moet. Ook de timing speelt een belang-
rijke rol. Want als de steak van de grillplaat 
komt moet je ook rekening houden met de 
loopafstand van jouw tent naar die van de 
jury. In die tijd koelt de steak ook af maar hij 
moet wél 56 graden zijn bij het opdienen,’ 
aldus Maarten. Ondertussen is onze  grill-
plaat 350 graden en dus legt hij de gekruide 
steak op de plaat. ‘Het geheim van deze 
steak is het kruidenmengsel,’ verklapt hij. De 
eerste laag bevat zout, peper en knoflook. 
Het zout onttrekt het vocht uit de steak 
en zorgt voor een korstje. De tweede laag 
bevat steakkruiden en de derde wat hetere 
kruiden voor het mooie oranje kleurtje en 
de pittige smaak.

Over de wedstrijd in de VS is al veel gespro-
ken. Het zal er in ieder geval bloedfanatiek 
aan toe gaan, dat is zeker. Alle deelnemers 
verzamelen zich allereerst in de 
wedstrijdtent. Daar legt de jury de 
spelregels uit. Wie te laat komt met 
zijn steak wordt gediskwalificeerd, 
dat soort zaken. Vervolgens trekken 
alle deelnemers een nummertje 
en in die volgorde mogen zij op 
een tafel twee steaks uitkiezen. 
‘De ene steak lever je in bij de jury 
en de andere wordt de teststeak,’ 
zegt Maarten. Dan wordt besloten 
hoe lang de steak op de plaat gaat. 
Wordt het 1 minuut 40 seconden 
of toch 1 minuut 43? Het gaat om 

seconden. Gaat de échte steak naar de jury, 
de oefensteak die ook niet te versmaden 
is, mag het publiek opeten. Dat houdt zich 
vaak al wat onopvallend op bij de tenten tot 
de deelnemers met de borden langs komen.

Rosé
De jury beoordeelt de steak daarna op een 
aantal punten. Eerst is er het uiterlijk, de ap-
pearance. Is hij mooi van vorm, hoe zijn de 
grillsporen? Daarna wordt hij doormidden 
gesneden en volgt beoordeling op kleur. ‘Op 
56 graden zijn ze vaak het mooist rosé,’ licht 
Maarten toe. ‘Hij moet medium-rare zijn.’ 
Dan snijdt de jury het stukje van de spinalis 
af en dat wordt gegeten. Hoe is de malsheid 
en de smaak? Dit is een spannend moment. 
Daarna volgt tenslotte nog een overall oor-
deel waarbij gaarheid en smaak het belang-
rijkst zijn. Het Nederlandse duo maakt zich 
overigens geen illusies. ‘Het verschil tussen 
plaats 2 of 22 is heel klein. Er hoeft maar iets 
mis te gaan in de behandelmethode en je 
bent gezien.’
We zijn nu 1 minuut 43 verder en Maarten 
snijdt de biefstuk aan. Dan blijkt waarom 
hij terecht tot de uitverkorenen van het WK 
behoort. Mals, bijna smeltend op de tong en 
elk stukje vlees is weer anders van smaak. 
Voortreffelijk. Maar wat zal de jury zeggen?

De jury let erop dat de grillsporen op de ribeye allemaal 
even bruin zijn. (foto Bart Ledegang)
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Elly Hoogeveen, Annet van der Meulen, 
Anneke Nauta en Minke Rinzema hebben 
de draad weer opgepakt. ‘Dat was geen 
automatisme’, vertelt Elly, ‘want we wilden 
vorig jaar eerst afwachten hoe het zou 
gaan’. Ervaring hadden de dames nauwe-
lijks, ideeënrijk waren ze wel. ‘We hebben 
veel geleerd’, zegt Elly, ‘en we weten ook 
wat we nog beter kunnen doen’.  Voor het 
papierwerk en de algemene ondersteuning 
is Minke Rinzema bij ‘de Skimerkommisje’ 
gevraagd.

Lyts en lekker
‘We houden het kleinschalig’, benadrukt 
Elly, ‘en we vinden de sfeer heel belang-
rijk. Bovendien willen we de mensen goed 
verzorgen zodat ze op een fijne avond terug 
kunnen kijken’. Er zullen maximaal zo’n 400 
bezoekers toegelaten worden en er wordt 
aandacht besteed aan een centraal punt 
op het terrein, waar het begin en einde van 
de avond plaatsvindt. Voor de aankleding 
van het terrein zullen meer vuurkorven 
gebruikt worden dan vorig jaar en natuur-
lijk ontbreken de schemerlampen niet. De 
catering wordt aangeboden in de stijl van 
de avond. ‘We maken er geen gelikt evene-
ment van, maar houden het landelijk en ori-
gineel’. Werd vorig jaar het entreegebouw 
eigenlijk alleen als ‘doorloop’ benut, nu is 
het de bedoeling dat het deel uitmaakt van 
het programma, vertelt Elly.

Hulp
De organiserende dames zijn er vorig jaar 
eens te meer achter gekomen hoe belangrijk 
de hulp van de vele (ervaren) vrijwilligers is. 
Elly: ‘Daar kunnen we absoluut niet zonder, 
dat is duidelijk. We gaan ze weer aanschrij-
ven en iedereen die mee wil doen kan zich 
ook nu al opgeven’. De vrijwilligers van de 
Skimerjûn worden zo ingeroosterd dat ze 
een deel van de avond vrij zijn om ook van 
de optredens te kunnen genieten. Daar-
naast zijn er natuurlijk heel wat handen 
nodig om het terrein klaar te maken en na 
afloop weer op te ruimen. De kaartverkoop 
(entree blijft €15) zal grotendeels digitaal 
plaatsvinden, terwijl ook de Dagmarkt als 
verkooppunt fungeert. Inmiddels is de Ski-
merkommisje bezig bedrijven en fondsen te 
benaderen voor financiële ondersteuning 

De laatste vrijdag van september
Skimerjûn en het Damshûsterrein passen bij elkaar
Door Hester Dijkstra

Sfeervol, warm, origineel en verrassend. Vier enthousiaste Beetster dames slaan de handen in-
een om ervoor te zorgen dat Skimerjûn een toekomst heeft. Op 27 september 2019 is het weer 
zover; iedereen die een uniek muziekfestival wil meemaken is dan welkom op het 
Damshûsterrein. 

 Elly: ‘We beginnen niks zonder vrijwilligers.’
 (foto Bart Ledegang)
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Verkoop	van:	
Diervoeders,	
stro	en	hooi,	

gas	en	aardappelen	
	

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

	
Prikkewei	57	Nij	Beets	

06	407	208	84	

www.friesewouden.nl

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

Maak kennis met ons wijkteam op onze wijkpagina: 

www.friesewouden.nl/gorredijk-buitendorpen

Thuis in de beste zorg

Team 
Gorredijk 

Buitendorpen

Tel. 088 512 53 16

Dierenartsenpraktijk Beetsterzwaag is een 
moderne praktijk voor:

• Gezelschapsdieren
   (inclusief diervoeding & voedingsadvies)
• Melkveehouderij
   (inclusief begeleiding, voedingsadvies)
• Paarden
   (inclusief vruchtbaarheidsbegeleiding)
• Landbouwhuisdieren

Molenlaan 8a Beetsterzwaag
WAAR IEDER DIER TELT!

omdat er enige investeringen nodig zijn om 
de basis van Skimerjûn nog wat steviger te 
maken. Pas dan is de toekomst van deze bij-
zondere beleef-avond op termijn verzekerd, 
benadrukken de dames.

Programma
Het programma is nog niet helemaal rond, 
maar enkele veelbelovende optredens zijn 
inmiddels vastgelegd. ‘Sommige optredens 
mogen ook best wat prikkelen’, vindt Elly.  
Een bijzonder onderdeel wordt bijvoorbeeld 
het creatieve optreden dat poëzie en mu-
ziek verbindt en dat bekend werd van Oerol. 
De Skimerjûnkommisje is er bovendien 
in geslaagd de Americana-muziekstijl te 
contracteren, een eigentijdse mix van folk, 

blues en country. De stijl van Neil Young. 
Natuurlijk ontbreken Friese bands niet op 
de ‘playlist’; enkele bezoekers misten vorig 
jaar het ‘regionale geluid’ en daar hebben 
de organiserende dames naar geluisterd. 
‘Dat zijn suggesties waar we aan tegemoet 
kunnen komen’.
Skimerjûn 2019 zal op meerdere onderdelen 
herkenbaar zijn als de vertrouwde, sfeer-
volle muzikale avond waar voor iedereen 
veel te genieten valt. Het is een avond die 
prachtig past bij het programma en het 
terrein van het openluchtmuseum. De vier 
enthousiaste Beetster dames zijn vast van 
plan om er een succes van te maken. 
(www.damshus.nl; 
skimerjunfestival@gmail.com)

Nijs Beetster zoekt vormgever m/v
Paniek is er nog niet, maar de mededeling dat onze vormgever Paul Roorda na ruim acht jaar 

besloten heeft om te stoppen als vormgever bij de Nijs Beetster, heeft ons als redactie voor een 

grote uitdaging geplaatst. De werkzaamheden op zorgboerderij De Ripen vergen momenteel 

alle aandacht waardoor Paul geen tijd meer heeft om zijn bijzondere vormgeverstalent voor 

onze dorpskrant in te zetten. Als redactie betreuren we zijn besluit uiteraard bijzonder maar 

tegelijk hebben we ook alle begrip. Het leven vraagt telkens weer om keuzes, omdat het leven nu 

eenmaal altijd aan verandering onderhevig is. Alles stroomt, niets blijft. 

Voor de Nijs Beetster (en voor u als lezer) betekent dit dat er nog twee edities van zijn hand in de 

bus zullen vallen. Daarna zal een andere vormgever dit moeten overnemen. Onze vraag is dan 

ook: wie wil de vormgeverstaken van Paul overnemen? Ervaring met Indesign is wel vereist. Een 

avondje per maand vergaderen onder het genot van een kop koffie en iets lekkers is een ander 

offer wat gevraagd wordt, en daarnaast ongeveer een dag voor de vormgeving. Paul heeft een 

sjabloon van de Nijs Beetster klaar staan dus een handigerd heeft dit snel in de vingers. Meld je 

gerust aan bij Bart Ledegang: ledegang@home.nl of bel hem via: 06-41611620. Hij praat je graag 

bij.

Rest ons als redactie Paul enorm veel dank te zeggen voor zijn creatieve inzet. Zijn passie 

en talent heeft de Nijs Beetster een flink stuk vooruit gehol-

pen. Eigenlijk schieten woorden tekort voor wat hij betekend 

heeft. We hopen dat deze vooruitgang gewaarborgd blijft met een nieuwe opvolger.

De redactie



De Nijs Beetster 14 - 9De Nijs Beetster 14 - 9 1312
 

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

Nijboer Uitvaartzorg
Uitvaartverzorging • Rouwcentrum • Rouwvervoer

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

Uw uitvaartverzorger voor De Laatste Eer in Nij Beets

voor een nieuwe of gebruikte auto
onderhoud
reparatie
APK keuringen

NIJEWEI 59 
BOORNBERGUM
0512 - 381626

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

GARAGE J.R. PAULUSMA

Want in het kielzog van de 
schoolkinderen kwamen 
ook de ouders mee naar 
de herdenking. Daardoor 
stond er een schare van 
zo’n honderd belangstel-
lenden rond de halfstok 
gehangen lawei op het 
museumterrein. Ze had-
den zich bij binnenkomst 
kunnen vergapen aan de 
prachtige werkstukken die 
de kinderen van groep 7 
en 8 hadden gemaakt. De 
scholieren, die al een tijd met de Tweede 
Wereldoorlog bezig waren, hadden oorlogs-
monumenten bezocht en hier met een foto 
en bijschriften aangetoond dat ze begrepen 
wat de oorlog in deze regio teweegbracht. 
Ook luisterden ze naar verhalen van Trienke 
Postma die aan den lijve heeft ervaren 
hoe het was als mensen onderdoken. Jan 
Frieswijk denkt terug aan vorig jaar toen 
voor het eerst in Nij Beets een dodenher-
denking werd gehouden. ‘Toen was er een 
bestuurslid die een goede zangeres kende 
die mooie liederen zong. Dat paste mooi bij 
een dodenherdenking. Toen zeiden we: hoe 
het ook loopt, we gaan het organiseren voor 
een aantal jaren door en misschien bouwen 
we zo aan een traditie.’

Tranen
Onder leiding van Rien van der Zeijden ver-
plaatste het gezelschap zich daarna rond de 

lawei waar enkele kinderen gedichten voor-
lazen. De mand had even plaats gemaakt 
voor de Nederlandse vlag. Zelf las Rien 
gedichten voor uit de bundel ’35 tranen’ van 
Ida Vos waarbij de muzikanten van Baragan 
hem stemmig begeleidden. De vijfender-
tig tranen verwijzen naar de vijfendertig 
joodse kinderen die met elkaar in één klas 
zaten. Slechts vier van hen overleefden de 
oorlog. Eén van die vier kinderen was Ida 
Vos zelf. Pas na jaren van zwijgen schreef zij 
de gedichten op papier. Korte gedichten als:
‘Zij had een onvoldoende
voor aardrijkskunde
die laatste dag
maar wist een week later
precies waar Treblinka lag
héél even maar...’
Om acht uur werd 2 minuten stilte in acht 

Formule Dodenherdenking Damshûs krijgt steeds beter vorm
‘Elk dorp hoort een 4-mei traditie te hebben. Ook Nij Beets’
Door Bart Ledegang

Met de inbreng van de schoolkinderen van OBS De Jasker en CBS De Arke kreeg de dodenher-
denking op het terrein van openluchtmuseum It Damshûs extra kleur. Langzaam wordt er 
gewerkt aan een 4-mei traditie die zich in een groeiende belangstelling mag verheugen. ‘Dit 
biedt hoop voor de toekomst,’ kijkt organisator Jan Frieswijk tevreden op de herdenking terug.

Stap voor stap moet de Dodenherdenking een traditie 
worden  (foto Bart Ledegang)
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Openingstijden: Maandag gesloten. Dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 
tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 18.00 uur. 
Zaterdag 09.00 tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 
17.00 uur. Vrijdag koopavond.

WWW.WOONCENTRUMSVDBERG.NL
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 tante jansz kinderopvang
Nij Beets

genomen. Indrukwekkende minuten, die 
werden gevolgd door een ingetogen ver-
tolking van het Wilhelmus door Baragan. 
Daarna kon ieder zijns weegs gaan of in het 
Houten Himeltsje luisteren naar een mini-
concert van de groep met een speciaal voor 
de herdenking samengesteld repertoire. 
De unieke samenwerking van bandleden 
Daniël van Huffelen (contrabas), Armands 
Svinsters (trompet & ukelele) en Jense Meek 
(accordeon) en hun prachtige driestemmige 
zang verwarmde vele harten. Vooral toen 
John Williams’ filmthema van Schindler’s 
List werd gespeeld. Het bleek met trompet 
en accordeon net zo ontroerend als met 
viool.

Traditie
Al met al een herdenking om met grote 
tevredenheid op terug te kijken. Frieswijk: 

‘We proberen nog wat af te tasten wat de 
juiste formule is. Wij vinden het belangrijk 
om naar de kinderen toe ook een stukje 
cultuuroverdracht te plegen. De jodenver-
volging was zo ingrijpend, dat móet door-
gegeven blijven worden. De oude generatie 
sterft en wat zou het mooi zijn als de jeugd 
het op hun manier kan interpreteren en 
oppakken.’ De organisatie blijft dus nog 
een beetje slijpen aan de formule, maar dat 
kinderen volgend jaar weer een rol zullen 
vervullen lijkt haast wel zeker. ‘Elk dorp 
hoort een 4-mei traditie te hebben. En het is 
de taak van het Damshûs om alle  op facet-
ten van de cultuur in te spelen. Al met al 
willen we hier ook weer lering uit trekken. 
Dit keer viel de herdenking in de meivakan-
tie waardoor het wat moeilijker was om de 
scholen erbij te betrekken. Maar het biedt 
hoop voor de toekomst!’

 De werkstukken van de scholieren maakten indruk op de bezoekers | De muzikanten van Baragan waren 
beslist van meerwaarde  (foto Bart Ledegang)
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Moeder ging om half twaalf van het turf-
land naar huis en nam de kinderen mee. 
De meisjes hadden ’s morgens al de aard-
appelen geschild. Vader kwam om twaalf 
uur thuis. Voor het eten was niet veel tijd 
nodig. Misschien waren er wat koolrapen of 
wortelen bij de aardappelen. Dat was niet 
helemaal zeker. Het was ook mogelijk dat er 
na de aardappelen of bruine bonen nog wat 
pap op tafel kwam. De rijst of havermout 
voor de pap werd in water met een klein 
scheutje schapenmelk gekookt. Men at ook 
wel potvet of deed raapolie bij de aardap-
pelen. De aardappelen werden ook wel in 
raapolie gebraden. 
Voor de pap werd ook wel wat meel in water 
gekookt. Een lepeltje azijn werd dan toe-
gevoegd. Erg smakelijk was het niet altijd, 
maar dat vond men toen niet belangrijk.
Het ging om maagvulling. Om de smaak 
van het vet wat te veranderen werd het wel 
aangelengd met het water van de aardap-
pelen. De maaltijden waren dan ook gauw 
afgelopen. Na een rust van ongeveer 10 mi-
nuten ging vader dan al weer naar het turf-
land. De helft van zijn 15-urige werkdag zat 
er dan bijna op. Moeder waste de borden en 
verzorgde de kleintjes. Daarna gingen we 
weer vlug naar het turfland om vader tot 
half 5 te helpen. Daarna ging moeder naar 
huis om het avondeten klaar te maken. Dat 
bestond uit een kliekje aardappelen en wat 
pap. Zij moest ook in het groentetuintje 
werken. Als de aardappelen en de groente 
eenmaal waren geplant, moest moeder de 
tuin verzorgen. Haar grote dochters van 7 en 
9 jaar hielpen haar ook bij de verzorging van 
de tuin.

Zes dagen in de week werd er gewerkt; zon-
dag was de rustdag. Wel deed vader eens 
een klusje op zondag, maar hij werkte dan 
niet in de turf. Moeder deed op zondag ook 
vaak naaiwerk, want de kinderen moesten 
door de week wel zo goed mogelijk gekleed 
naar school.

Verhuizing
Toen Gauke Mast een jaar was, kwam er 
een grote verandering. Zijn vader verliet het 
turfland en ging in een strokartonfabriek in 
Leeuwarden werken. Dat leek hem wel iets. 
Hij verdiende daar wat meer en had niet 
zulke lange werkdagen. Waarschijnlijk maar 
twaalf uur per dag. In de fabriek begon men 
om 5 uur ’s ochtends en werkte tot 7 uur ’s 
avonds. Er waren nog meer Beetsters die 
in deze fabriek gingen werken. Het gezin 
woonde in een bovenhuis in de Arendstraat 
in Leeuwarden en het was voor elkaar. Dat 
dacht men, maar het viel bar tegen. Vader 
zag de zon niet meer opkomen en niet meer 
ondergaan. De hele dag zat hij tussen het 
geratel van de machines en in het stof van 
het stro. Moeder zat met vijf kinderen in het 
bovenhuisje en misten hun speelruimte van 
buiten. Vader en moeder hadden van deze 
nieuwe situatie na een half jaar al spijt.
Vader ontmoette een kennis in de stad die 
meteen begreep dat het gezin zeer onge-
lukkig was in de grote stad. “Man, je gaat 
hier dood!”, zei de kennis. Toevallig had hij 
ander werk voor vader. “Het kanaal naar 
Sneek wordt uitgebaggerd en daar kunnen 
ze prima baggerlui gebruiken”, zei de ken-
nis. Vader werd weer polderjongen en het 
werk beviel hem best. Er kwam gauw een 

Andere tijden in beets (1895-1920)                                                                      #3
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. Ditmaal handelt het over voedsel.

eind aan de baggerwerkzaam-
heden, maar ze woonden nog 
steeds in Leeuwarden. Het lukte 
hierna gelukkig weer terug te 
keren naar Beets waar de hele 
familie van vader woonde. Een 
van de zusters (tante van Gauke) 
woonde in de veenderij aan de 
Blauwe Kamp. Zij was getrouwd 
en woonde met haar man 
en drie kinderen in een klein 
arbeidershuisje dicht bij het Ald 
Djip. Men moest ongeveer zeven 
minuten lopen om de Straatweg 
(D.N.-weg) te bereiken.

Een historische familieroman. Zo omschrijft 
Bruin van der Duim zijn boek waarin hij op 
zoek gaat naar zijn overgrootvader en ont-
dekte dat deze in Beets de ontberingen aan 
den lijve ondervond. Graag licht Bruin zijn 
speurtocht in een korte monoloog 
nader toe.
‘Na een speurtocht van acht jaar is 
dit boek tot stand gekomen, waarin 
het levensverhaal beschreven is 
van mijn overgrootvader Jelke Jans 
van der Duim (1837-1907). Daarbij 
kwam ik steeds meer te weten over 
zijn leven, de omstandigheden 
waarin hij leefde en moest over-
leven. Ik kwam erachter hoe de familie van 
der Duim verweven was met de veenderij 
rond Nij Beets en hun strijd om het bestaan 
die dat met zich mee bracht. De stakingen, 
vechtpartijen, hongermarsen, overstromin-
gen en sterfte…..zoveel kinderen die stierven. 
Jelke Jans van der Duim wilde dat allemaal 
ontvluchten en trok in 1880 met zijn gezin 
lopend naar Groningen. “Voorbij Beets”. 
Maar ook in Groningen was het een strijd om 

te overleven.  
Al schrijvende heb ik geprobeerd met hem 
op te lopen, door zijn ogen te kijken, zijn 
strijd en pijn te voelen, zijn hoop voor zijn 
gezin om het beter te krijgen. Zo heeft het 

verhaal zijn vorm gekregen. Het 
boek was aanvankelijk bedoeld voor 
mijn eigen familie, maar toen meer 
mensen het boek onder ogen kregen 
kwam de vraag waar het verkrijg-
baar was. Het boek is niet in de 
boekhandel verkrijgbaar, maar uit-
gegeven in eigen beheer. Ik vermoed 
dat veel families die hun wortels 
hebben in Nij Beets zich herkennen 

in dit familieverhaal. Vandaar dat het mij 
logisch lijkt  om het ook daar te laten zien.
Zaterdag 22 juni (Superzaterdag) sta ik op de 
boeken- en kunstmarkt bij het Damshûs met 
een kraam. Er liggen dan inkijkexemplaren 
van het boek met een intekenlijst. Voor mij 
ook een mooie gelegenheid om verhalen te 
delen met bezoekers. Zie ik u daar?’  Wilt u 
reageren? Mailt u mij dan op: 
vanderduim@hotmail.com

Bruin van der Duim schrijft roman ‘Voorbij Beets’ 
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Guus en Mees hebben hun duo-fiets

Door bemiddeling van de diaconie heeft de 
Cornelia Stichting een bedrag van €4000 
ter beschikking gesteld voor de duo-fiets 
van Guus en Mees Wouters. Daarmee is 
het langverwachte doel eindelijk bereikt 
en kunnen vader en zoon er deze zomer 
veelvuldig op uit trekken.
Op een zondagochtend in 2016, ergens 
rond 6.00 uur ‘s ochtends besloot Guus te 
gaan fietsen op zijn mountainbike. Via Ter-
wispel door de bossen van Beetsterzwaag. 
Daar zag hij van een afstand de diepe 
greppel al aankomen, een lastig punt in de 
route. Deze keer ging het mis, midden in 
het bos. Hij viel en kon niks meer bewegen, 
alleen zijn spraak deed het nog een beetje. 
Na ongeveer een half uur kwam er iemand 
voorbij. Die regelde hulp en zo belandde 
Guus in het UMCG. Door zijn val bleken 
zijn 2de, 3de en 4de nekwervel beschadigd 
te zijn. ‘s Avonds werd hij geopereerd en 
daarna volgden twee weken in ziekenhuis 
Nij Smellinghe in Drachten. 
Met een partiële dwarslaesie en een 
slopend revalidatieproces is hij er weer 
redelijk bovenop gekomen. Maar volledig 
herstel is zo goed als uitgesloten. Fietsen 
op een aangepaste fiets geeft Guus het 
vrije gevoel waar hij bijzonder van geniet. 
Maar zijn ultieme droom bleef een tandem 
om met zoon Mees de omgeving onveilig 
te maken. Mees heeft het syndroom van 

Down en genoot altijd enorm van de fiets-
tochten met zijn vader.  Maar zo’n fiets kost 
ruim 10.000 euro. Met een grote doneer-
actie kwamen familie, vrienden, dorpsge-
noten en zelfs onbekenden die het verhaal 
van Guus aan het hart ging, in beweging. 
Hoewel de fiets langzaam maar zeker in 
zicht kwam bleek toch nog een substanti-
ele bijdrage nodig om het ding definitief te 
kunnen aanschaffen. Met hulp van de kerk 
en de Cornelia Stichting is dat nu bewaar-
heid geworden.  

Auto in sloot
Nog steeds zijn er automobilisten die zich 
lelijk verkijken op de bocht bij de Tolhek-
buurt. Dit keer raakte een bestuurder op 
zaterdagavond 4 mei rond de klok van 
21.00 uur betrokken bij een eenzijdig 
ongeval. De man kwam door onbekende 
oorzaak in de berm terecht en raakte de 
macht over het stuur kwijt. Hierdoor be-
landde de bestuurder en zijn bijrijder met 
de auto in de sloot. Een ambulance was 
gauw ter plaatse om de twee te controle-
ren op verwondingen. Uiteindelijk kwamen 
ze slechts met de schrik vrij. Een bergings-
bedrijf heeft het gehavende voertuig uit de 
sloot getrokken en afgevoerd. 

Nijs Beetster Nijs

(foto Hessel Reitsma)

Alle hulpboeren van zorgboerderij De Ripen 
doen mee aan het circusfeest. Met sketches, 
zang, muziek, met ernst en luim, met grap-
pen, plezier en mooie beelden. Ze worden 
bijgestaan door enkele ervaren amateurs en 
geven vanaf eind juni zes voorstellingen in 
een vrolijke, grote tent in het weiland van 
de zorgboerderij.

Het doet er toe!
Het theaterproject wordt uitgevoerd ter 
gelegenheid van het tienjarig bestaan van 
de zorgboerderij. Het biedt Paul Roorda 
en Tineke de Vries de gelegenheid om te 
kunnen laten zien wat ze, met de hulp van 
vele freonen, vrienden, vrijwilligers en 
fondsen, in die jaren hebben bereikt. Voor 
al die steun wordt de hoed afgenomen en 
een diepe buiging gemaakt. Bovendien 
kunnen de hulpboeren nu laten zien wat 
ze in huis hebben: een theaterproject ‘dat 
er toe doet’. Met professionele steun van 
Keunstwurk (Leeuwarden) en regisseur 
Rudi Stüve die daar de regisseursopleiding 
volgt. Voor iedereen – en niet in de laatste 
plaats voor de bijzondere artiesten - blijkt 

het een geweldige uitdaging waar iedereen 
veel van leert. Ook de drie Sweachsters die 
meedoen: Hanneke Bakker assisteert de 
regisseur, Pieta Hoen speelt mee en Stephan 
Mooibroek verzorgt met enkele hulpboeren 
muziek en zang. Bouke Oldenhof adviseert 
en andere vrijwilligers werken mee aan de 
productie. Elke week wordt er minimaal 
twee keer gerepeteerd. 

Kleinschalig
In totaal worden er zes voorstellingen 
gegeven op 26, 27, 28 juni en 3, 4, 5 juli 
2019, steeds voor ongeveer 60 bezoekers. 
Kleinschaligheid en een intieme sfeer zijn 
belangrijk, vinden de mensen van de zorg-
boerderij. Dat is prettig voor de bezoekers 
en beter voor de artiesten. Voor een deel 
van de voorstellingen worden bezoekers uit-
genodigd; bij de andere voorstellingen zijn 
overige belangstellenden welkom. Circus De 
Ripen wordt mede mogelijk gemaakt door 
Stichting De Ripen, diverse fondsen, familie, 
vrienden en vrijwilligers uit het dorp. 

Hulpboeren en theaterproject
Bij Circus De Ripen weten ze van de hoed en de rand
Door Hester Dijkstra

Elkaar in de jas helpen en de schoenen nog even veteren, dan staan alle artiesten van zorg-
boerderij De Ripen in een grote cirkel om oefeningen te doen. Rustig draaien ze rondjes, ma-
ken ze de schouders los en draaien met de heupen. Het hoort allemaal bij de voorbereidingen 
voor het theaterproject Circus De Ripen. De zorgboerderij is deze zomer jarig en dat vraagt om 
een feestje. 
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Zie voor meer informatie rond de verschillende activiteiten de 
rubriek ‘Wat is er te beleven’ elders in deze Nijs Beetster

Boartersdei bij It Damshûs; 11.00 tot 17.00 uur

Teenoclub ‘Gala Night’ (groep 7/8 en middelbare school) in It Skûlhoal, 
info: Facebook; 19.30 uur

Expositie Bert de Turck ‘Echo’s van de ongeschonden staat’ in It Suder-
gemaal 

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

Vanaf It Damshûs varen naar Kraenlannen, rondwandeling gids, kof-
fie It Polderhûs en terug naar Damshûs, res. A. Dijkstra 06-30628818; 
13.00 uur

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

Verhalenvertellers in It Damshûs (€6); 20.00 uur

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

Vanaf Sudergemaal varen naar Pier’s Hiem, lunch en terug naar Su-
dergemaal, res. A. Dijkstra 06-30628818; 13.00 uur

Vanaf It Damshûs varen naar Pier’s Hiem, koffie/thee en terug naar 
Damshûs, res. A. Dijkstra 06-30628818; 13.00 uur

Teenoclub

Stratenvolleybaltoernooi; 12.45 uur

Vanaf Sudergemaal varen naar Pier’s Hiem, warm buffet en terug 
naar Sudergemaal, res. A. Dijkstra 06-30628818; 13.00 uur

Vanaf Sudergemaal varen naar Pier’s Hiem, koffie/thee met oranje-
koek terug naar Sudergemaal, res. A. Dijkstra 06-30628818; 13.00 uur

za. 18 mei

za. 18 mei

zo. 19 mei

za. 25 mei

za. 1 jun

za. 1 jun

vr. 7 jun

za. 8 jun

zo. 9 jun

za. 15 jun

za. 15 jun

za. 22 jun

zo. 23 jun

za. 29 jun

Dorpsagenda

Huisartsenpraktijk ‘de Hoek’ is gesloten van
vrijdag 24 mei en vrijdag 14 juni

Kerkdiensten Doarpstsjerke

9.30 uur:  Ds. J. Vlasblom, afscheid en bevestiging ambtsdragers

9.30 uur:  Mw. N. Stallinga Stiens, zendingsdienst

Hemelvaartsdag
9.30 uur:  Ds. J. Vlasblom

9.30 uur:  Ds. P.J. Buck Heerenveen

9:30 uur:  Ds. J. Vlasblom, doopdienst

zo. 19 mei

zo. 26 mei

do. 30 mei

zo. 2 juni

zo. 9 juni

Gezien in Nij Beets

Fraaie welkomstborden sieren sinds kort de in- en uitgangen van Nij Beets. Brugt en Ineke Jonker maken er al 
mooi gebruik van door hun asperges onder de aandacht te brengen.    (foto Bart Ledegang)
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Tolbaas 8, 8401 GD in Gorredijk  T: 0512-820996  E: info@bouwdiensten.nl

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

OMFT (Logopedie & tandheelkunde) | Slikken 
| Spraak | Adem | Stem | Taal | 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.

Blue boys succesvol in vrijwilligerswerving
V.V. Blue Boys heeft dankzij de aanpak 
‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ van 
Sport Fryslân maar liefst 31 nieuwe vrijwil-
ligers geworven.  Dit prachtige aantal werd 
gerealiseerd door een eerste persoonlijke 
wervingsactie. Met een 2e belronde hopen 
de Boys nog een aantal vrijwilligers te vin-
den. Voorzitter Jeroen Goote is blij verrast 
door de getoonde betrokkenheid van de 
leden. ‘Het verbaasde ons in positieve zin, 
hoeveel mensen bij willen dragen aan de 
vereniging. Het blijkt dat men wil bijdra-
gen, maar eerst gevraagd moet worden. 
Ik ben ontzettend trots op de inzet van de 
vrijwilligerscommissie, die samen met een 
groep vrijwilligers dit fantastische resul-
taat heeft bewerkstelligd!’ Jeroen Goote 
geeft aan: ‘V.V. Blue Boys is een bloeiende 
vereniging met ambitie. Die ambitie bracht 
met zich mee dat er meer vrijwilligers 
nodig waren om de verenigingsdoelen te 
bereiken. We hebben geïnventariseerd 
voor welke taken binnen de vereniging 
meer handen gewenst waren. Met een 
persoonlijke wervingsactie hebben wij veel 
van onze leden (die nog geen vrijwilligers-
werk voor de club deden) benaderd met 
de vraag wat zij willen bijdragen aan onze 
voetbalclub. We keken daarbij in eerste 
instantie naar de talenten en de interes-
ses van de geïnteresseerden en zochten 
daarbij een passende taak. Zo is het voor 
de nieuwe vrijwilligers erg leuk om met 
de taak aan de slag te gaan. Aan het einde 
van seizoen 2018/2019 en begin seizoen 
2019/2020 wordt met alle nieuwe vrijwil-
ligers een afspraak ingepland om kennis te 
maken of vrijwilligerswerk te gaan doen 
voor onze voetbalvereniging.’
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met: Peter Machiela: 06-40689088 en 

Fokke Veenstra: 06-40715668. Het email-
adres van de vrijwilligerscommissie is: 
vrijwilligers@vvblueboys.nl

Brandweeroefening Sudergemaal
Een grote brandweeroefening bij het 
Sudergemaal moest in de avond van 7 mei 
medewerkers voorbereiden op het ergste: 
hoe te handelen bij brand. Het gemaal 
werd met een rookmachine vol rook gezet 
en de schroefpomp moest draaien. Daarop 
raakte de elektromotor zogenaamd in 
brand door kortsluiting. Rolstoelgebonden 
Roel raakte hierdoor bewusteloos en be-
landde op de grond. Op aanwijzingen van 
vrijwilliger Franke, die zelfs op de tast alle 
hoekjes van het gemaal kan vinden, kon de 
brandweer uiteindelijk de hoofdschakelaar 
uitzetten. Daardoor stopte de schroef-
pomp. Nu konden de ‘slachtoffers’ worden 
gered. Al met al een zeer leerzame ervaring 
die besloten werd met een wedstrijdje ver 
spuiten door de brandweermannen.

Dieseldief gepakt
Drie Roemenen zijn dinsdag 16 april aange-
houden nadat ze meerdere jerrycans met 
diesel hadden gestolen in Nij Beets. Het be-

Nijs Beetster Nijs

Een ‘zwaargewonde’ Roel Lageveen wordt met zorg 
uit het gebouw gehaald. (foto Irene Eijgenhuijsen)
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gon (of eindigde) met het klem rijden van 
een witte bestelbus met Bulgaars kenteken 
op de Weinterp in Wijnjewoude. De be-
stuurder was een 43-jarige man uit Roeme-
nië die gezien was toen hij enkele opritten 
in de buurt opreed. Alerte omwonenden 
vonden dat verdacht en belden de politie. 
Eerder die avond was een witte bestelbus 
al gesignaleerd bij een bedrijf op de Swyns-
wei. Hier bleek na inspectie diesel uit een 
graafmachine te zijn gestolen. In alle geval-
len bleek het om dezelfde bus te gaan. Toen 
de politieagenten de inhoud van de bus 
verkenden troffen zij er meerdere jerrycans 
met diesel aan. Daarop werd de Roemeen 
klemgereden en aangehouden. 

Dorpsfeest 
In de week van 27 t/m 31 mei zal er een 
lijstenactie worden gehouden. De buurt-
hoofden hebben hier inmiddels een bericht 
over gehad. Ook zijn alle opgavelijsten 
verstuurd met daarin opgaves voor de ver-
schillende activiteiten, de buurtversiering 
en vrijwilligers . Om het feest te kunnen la-
ten slagen, hebben we uiteraard jullie hulp 
nodig.  Als jullie buurt nog geen informatie 
heeft gekregen, willen jullie dit dan aan 
het bestuur doorgeven? 
Hierbij nogmaals het programma, voor 
zover bekend met de tijden. Het program-
maboekje volgt later en wordt huis aan 
huis bezorgd.

4/9 19:30 Pubquiz (opgave voor  
 buurten of als groep apart)
5/9 9:30 – 11:30 Gezellige ochtend voor  
 de 55+ers
5/9 15:30 –  17:00 Miniplaybackshow   
 voor basisschoolkinderen
5/9 20:00 Bingo
6/9 10:00 – 11:00 De Sowieshow van   

 Dobus en Propkop voor peuters en  
 kinderen van de onderbouw
6/9 volgt later Scoutingactiviteiten  
 voor de kinderen van de bovenbouw  
 en jongeren t/m 14 jaar
6/9 19:30 – 2:00 Playbackshow met DJ  
 Maarten en Jelle B
7/9 13:00 – 17:00  Buurtbattle
7/9 22:00 – 2:00 Live muziek van de  
 band Exposure
8/9 10:30 – 12:00 Tentdienst
8/9 14:00 - 17:00  Matinee met Melody

Voor de Bingo hebben we uiteraard leuke 
prijzen nodig. Mocht een bedrijf geïnteres-
seerd zijn om een cadeau te sponsoren, 
dan wordt dit zeer gewaardeerd en horen 
we dat graag. De sponsor wordt (indien hij/
zij daar toestemming voor geeft) 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 acti-
viteiten. Daarnaast komt alle informatie te 
staan op: 
www.facebook.com/dorpsfeestnijbeets 

Jordan Maas filmt bij It Damshûs
Amateurfilmer Jordan Maas is de uitda-
ging van het maken van een film aan-
gegaan. Hij maakt momenteel een film 
waarvan het scenario gebaseerd is op 
‘Leven in een wereld waar je jezelf moet 
bewijzen en moet strijden om te overle-
ven’.  Ze noemen het een documentaire 
over het leven in het veen. Er is gefilmd in 
De Deelen Alde Feanen, de Veenhoop en de 
Rottige Meenthe, allemaal overgebleven 

Nijs Beetster Nijs

laagveengebieden. Het turfmaken mag 
daar niet aan ontbreken, dit proces wordt 
stap voor stap gevolgd en gefilmd op het 
terrein van Openluchtmuseum It Dams-
hûs. Vanaf maart 2020 hopen ze de trailer 
voor de film klaar te hebben, in december 
2020 gaat de film in première en zal te zien 
zijn in verscheidene filmhuizen en kleine 
bioscopen. Benieuwd naar meer? Kijk voor 
meer informatie op www.naturescenes.nl 

Gebiedsteam Opsterland: Vraag een vrijwilliger!
Heeft u een luisterend oor nodig? Kunt u 
wel een steuntje in de rug gebruiken? Of 
heeft u hulp nodig, omdat u iets niet meer 
zelf kunt? U hoeft niet altijd meteen een 
beroep te doen op professionele onder-
steuning. In Opsterland zijn er veel vrijwil-
ligers actief die graag iets voor hun me-
demens willen betekenen. Zo zijn er in de 
meeste dorpen dorpssteunpunten, waar 
u terecht kunt met uw vraag. Maar u kunt 
ook rechtstreeks terecht bij bijvoorbeeld 
Humanitas, De Zonnebloem, kerken, de 
Plusbus of de VPTZ. Op www.opsterland.
nl/zorgvoorelkaar vindt u een compleet 
overzicht van vrijwillige organisaties en 
wat zij voor u kunnen doen. 

We lichten een aantal organisaties uit:
De Zonnebloem organiseert activiteiten en 
gaat op bezoek bij zieken en mensen met 
een fysieke beperking. Er zijn groepsactivi-
teiten, maar vrijwilligers gaan ook één-
op-één met u op pad, naar bijvoorbeeld 
het theater of gewoon voor een gezonde 
wandeling.
Bij Humanitas kunt u terecht met verschil-
lende vragen. Bijvoorbeeld als u hulp nodig 
heeft met uw administratie of tijdelijk 
een maatje zoekt die u weer op weg kan 
helpen. Humanitas organiseert ook Kin-
dervakantieweken en een Sinterklaasactie 
voor kinderen van ouders die dit zelf niet 
kunnen betalen.
De VPTZ verzorgt ondersteuning voor 
wie in de laatste levensfase verkeert en 
thuis, in een tehuis of het hospice wenst te 
sterven. De hulp die deze goed opgeleide 
vrijwilligers kunnen bieden, is aanvullend 
op de mantelzorg en professionele zorg.
Lukt het u niet om er samen met vrijwillige 
ondersteuning of hulp uit te komen? Leg 
dan uw situatie voor aan het Gebiedsteam. 
De consulenten geven u informatie, advies 
en kunnen professionele ondersteuning 
regelen als dat nodig is. Bel op werkdagen 
tussen 09.00 en 12.30 uur met het Gebieds-
team via (0512) 386 222 of stuur een mail 
naar gebiedsteam@opsterland.nl 

K&V nieuws
In ons dorp wordt de Nijs Beetster goed 
gelezen. Naar aanleiding van de oproep 
voor bestuursleden vindt het bestuur het 
super om te melden dat zich  twee nieuwe 
bestuursleden hebben gemeld! Met deze 
versterking kunnen we na de zomer in 
ieder geval met zijn allen weer gymmen, 
turnen, dansen of hardlopen.
Heeft u de stempelkaart van de sponsorac-

Nijs Beetster Nijs

(foto Damshûs)
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samen maken we er werk van!

Postbus 332, 9200 AH Drachten

De Meerpaal 11, 9206 AJ Drachten

Telefoon 0512 - 58 62 25

www.vanderwiel.nl

Van der Wiel Transport BV 

Van der Wiel Infra & Milieu BV

Van der Wiel Biogas BV

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

voor en door het dorp
 energieneutraal 2030

tie al bijna vol? Tot en met 25 mei is elke 10 
euro aan boodschappen bij de Dagwinkel 
een stempel waard! Voor elke volle spaar-
kaart doneert de Dagwinkel 10 euro aan de 
gymnastiekvereniging K&V. Spaart u mee? 
Op 12 april organiseerde K&V een springde-
monstratie. Alle groepen hebben laten zien 
wat ze kunnen: de gym- en turngroepen 
gaven een springdemonstratie en de dans-
groepen showden hun beste dans.
Tot 1 juli is er een pilot met 
ouder&kindgym op donderdagmiddag 
van 15:30-16:00 uur. Ouder&kindgym is 
samen met leeftijdsgenootjes bewegen en 
spelenderwijs nieuwe dingen ontdekken. 
Bewegen is belangrijk voor de ontwikke-
ling van kinderen en bij ouder&kindgym 
doet iedereen dit op zijn of haar eigen ni-
veau. Kinderen van 1,5 tot en met ongeveer 
3/4 jaar kunnen meedoen, samen met hun 
papa, mama, opa, oma of oppas. Vanaf 
3/4 jaar is er de mogelijkheid om door te 
stromen naar de kleutergym. Lijkt het je 
leuk om dit eens te proberen, dan ben je 
van harte welkom! Bij genoeg animo wordt 
de ouder&kindgym na de zomervakantie 
doorgezet.  

Mirthe Doornekamp mept en trapt zich 
naar Belgische titel 

Er staat vooralsnog geen maat op Mirthe 
Doornekamp (14). Nadat ze eind januari 
voor de tweede keer Nederlands kampioen 
full-contact karate werd, voegde ze daar op 
vier mei de Belgische titel aan toe. Op het 
Open Belgisch Kampioenschap in Beerse (B) 
won ze alle partijen en dompelde daarmee 
alle concurrentie in diepe rouw. En dan 
te bedenken dat er 300 karateka’s van 27 
sportscholen uit België, Duitsland, Dene-
marken, Frankrijk en Zweden op de mat 
verschenen. Ook Mirthes maatje Senna von 
Mansfeldt won de kampioenstitel in zijn 
klasse. De twee zijn inmiddels de parade-
paardjes van Kyokushin Gym-Drachten/
Ebert. 

Opening van heringerichte De Veenhoop 
rond het Polderhoofdkanaal
Vier jaar na de opening van het Polder-
hoofdkanaal heeft de Veenhoop ook de 
omgeving rond het kanaal opgeknapt. 
Zo hebben we nu een podium, een vlag-
genmast, een replica van een historische 
lamp en een zitelement wat de hoopsteden 
uitbeeldt. Een hele klus wat nu een mooi 
feest verdient.
Tijdens het jarenlange traject tot de 
heropening van het Polderhoofdkanaal 
hebben Nij Beetsters en Veenhoopers veel 
met elkaar samengewerkt en daarom doen 
jullie nu ook mee. Als je graag wilt zien 
wat wij er op de Veenhoop, na de herope-
ning, van hebben gemaakt dan ben je van 
harte welkom op 28 juni.  Voor de kinderen 
is er om 18.30 uur een voorstelling op het 
nieuwe podium waarna ze een patatje 
kunnen eten. Om 20.00 uur verwachten 
we alle Veenhoopers, genodigden en 
belangstellenden, bij de hoopsteden. Dit is 
de plek waar het Polderhoofdkanaal op het 
Grietmansrak uitkomt. Daar gaan we op 

Nijs Beetster Nijs
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Van Eedenstrjitte 7   
9245 HL Nij Beets   
T: (0512) 46 12 11   

www.pedicurehendrika.nl

passende wijze, met beelden uit de tijd van 
de veenderij, de herinrichting in ons dorp 
openen.
Om 21.15 uur lopen we met z’n allen naar 
een andere locatie, die vlakbij is. Daar zul-
len we toeschouwer zijn van een speci-
ale theatervoorstelling van ongeveer 30 
minuten. Er is geen tribune, dus degene 
die staan lastig vindt en niet in het gras 
wil zitten, kan het beste een krukje mee-
nemen.
Na de voorstelling lopen we met z’n allen 
naar het plein om daar met elkaar te ge-
nieten van een, hopelijk, mooie en fees-
telijke midzomernacht.  Parkeren op het 
plein is die dag niet mogelijk, en ‘s avonds 
wordt ook het Eijzengapaed richting de 
Slûs voor auto’s afgesloten. Kom dus op de 
fiets, met een bootje of parkeer je auto bij 
het korfbalterrein of voorzichtig langs de 
weg. Je fiets kun je het beste stallen bij de 
brug onder de hoge bomen.
Kinderen die een patatje mee willen eten 
graag op tijd opgeven bij Lies de Vries, tel. 
0512-461983 of mail naar 
henk.fam@gmail.com 
Namens Plaatslik Belang De Veenhoop

Het Stratenvolleybaltoernooi nadert
‘De bal is rond en het net is hoog
Piet zegt 22 juni is het droog
De hele buurt in het spier
Winst of verlies boeit geen zier
2 leuke meiden minimaal
Op de Blauwe Kamp, niet in de zaal
Volleybal met de hele straat
 Gezelligheid is waar het om gaat.’
Het moge duidelijk zijn: de organisatie 
heeft weer bijzonder veel zin in het Beet-
ster stratenvolleybaltoernooi dat op 
zaterdag 22 juni zal worden gehouden. 
Stratenteams kunnen zich nog tot 15 juni 

opgeven. Het inschrijfgeld bedraagt €15 per 
team. Elk team dient tenminste uit twee 
dames bestaan, aangevuld met mannen. 
Vanaf 12.45 uur start het toernooi. Alle 
deelnemers moeten dan dus aanwezig zijn. 
Opgave kan via stratenvolleybal@hotmail.
nl ook bij de organisatoren Greetje, Pieter 
Jan en Martin.

Ontknoping klaverjassen
De opkomst van het klaverjassen in het 
paasweekend op 20 april was redelijk. Er 
kwamen 29 personen om een kaartje te 
leggen en het werd weer een gezellige 
avond. Dit was tevens de laatste klaverjas-
avond van seizoen 2018/2019.
Deze keer waren er maar 4 personen die 
meer dan 5000 punten scoorden:
1.   Heine Tolsma 5.647 punten   
2.   Gert Jan Bok 5.250 punten
3.   Willem Dam 5.199 punten  
4    Bjinze Brandinga   5.177 punten

Met 3926 punten ging Sietze van Houten er 
met de Poedelprijs vandoor. 
De stand van de 5 beste partijen van het 
afgelopen seizoen zijn:
1. Remco Huisman  25.842 punten
2. Willem Dam 25.820 punten
3. Peter Machiela  25.636 punten
Bovenstaande heren gingen er met de 
bekers vandoor.
Alle deelnemers van afgelopen seizoen, 
bedankt voor jullie aanwezigheid. 
De volgende klaverjasavond zal in septem-
ber zijn, jullie krijgen dan tijdig bericht 
op welke zaterdagavond het kaarten weer 
begint.
Allen een prettige zomer toegewenst. 
Sieb, Willem en Sietze  

Nijs Beetster Nijs
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v.o.f. H van der Molen
 Timmerbedrijf

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

nieuwbouw | verbouw | onderhoud

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

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

Riperwei 56, 8406 AK  TYNJE

Administratiekantoor

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

 
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.

Boerien&Boerel
ruimte om te leven

Wist u dat…Jan Kooijker de jeugd van het 
Kerkcafé had uitgenodigd om gezellig rond 
een paasvuur te komen zitten? Hij hiervoor 
een bult hout in zijn achtertuin aan de DN-
wei had verzameld? Het vuur reden voor de 
buurman was om de brandweer te bellen? 
Deze later weer gebeld werd wegens vals 
alarm? De brandweer blijkbaar toch in de 
buurt was en al surveillerende toch maar 
even luid toeterend langs reed? Dit voor 
Jan een grote opluchting was? Hij eerder al 
eens een boete van €500 kreeg voor ille-
gaal fikkie stoken? Het vuur door de slag-
regens en het onweer overigens geen lang 

leven beschoren was?

Wist u dat… In de maanden mei en juni heel 
veel te beleven is in Nij Beets: verschillende 
activiteiten bij It Damshûs, Smûk, het midzo-
merfeest, de zwemvierdaagse, het straten-
volleybal- en het beachvolleybaltoernooi. Jul-
lie in de NijsBeetsters kunnen lezen over deze 
activiteiten en hoe jullie je op kunnen geven? 
Deze activiteiten ook te lezen zijn op posters 
die in het dorp hangen? Deze ontworpen zijn 
door Paul Roorda?

Wist u dat?

Hartstichting
In de week van 7 t/m 13 april zijn collec-
tanten van de Hartstichting bij u aan de 
deur geweest. Ons dorp heeft het mooie 
bedrag van €950,91 opgebracht! Namens 
de Hartstichting hartelijk bedankt voor uw 
bijdrage. Daarbij willen we niet vergeten 
dat er ieder jaar 25 mensen zijn die willen 
collecteren. Hartelijk dank en hopelijk tot 
volgend jaar!  Bonnie de Haan

Dagwinkel
Het pleintje voor en de aanlegsteiger bij 
de Dagwinkel zijn inmiddels voltooid. Het 
is niet de bedoeling om daar boten van 
bewoners uit het dorp neer te leggen, 
aangezien er anders geen ‘bootklanten’ 
meer kunnen aanleggen. Het pleintje dient 
tevens als verkeersheuvel en we hopen dan 
ook dat het autoverkeer rekening gaat hou-
den met de klanten die in en uit de winkel 
komen lopen. Het pleintje biedt natuurlijk 
verschillende mogelijkheden en we hebben 

al wat ideeën bedacht, maar zouden ook 
graag van u als klant horen wat u zou doen 
met de beschikbare ruimte voor de winkel! 
Voor de zomervakantie kunnen we waar-
schijnlijk nog wel wat handjes  gebruiken 
om de winkel tijdens de vakantieweken 
goed gevuld te houden. Ben je ouder dan 15 
jaar, flexibel in je beschikbaarheid en wil je 
wat bijverdienen, vraag dan aan Sjoerd of 
Hiddo een sollicitatieformulier. We zoeken 
geen 9 tot 5 mentaliteit, maar echte aan-
pakkers die ook in het weekend beschik-
baar zijn! 

Prikbord

 Reitze en Hiddo zijn uiterst tevreden met de nieuwe 
entree voor de Dagwinkel. Nu maar wachten op 
mooie ideeën voor het pleintje. (foto Bart Ledegang)
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T: 0512 46 22 05    E: info@aepos.nl 
I: www.galerieaepos.nl

Vergaderruimte
Flexwerkplekken

Exposities

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

Zakelijk:
Oplossingen in

Personeelsbeleid en Verandering

Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching

Tenten - Catering 
Sarah & Abraham

Karaoke- Accessoires

www.partytentverhuurnijbeets.nl

0512-461868 / 06-28486017

Lief en leed

Graag willen we iedereen bedanken voor het medeleven 
dat wij hebben gekregen tijdens de opname en de revalidatie van Theo.

Een heftige en spannende periode die tot nu toe voorspoedig is verlopen.
Het was fijn dat iedereen zo met ons meeleefde, 

dit heeft ons bijzonder goed gedaan en waarderen wij enorm.

Groetjes van Benthe, Djurre, Iris, Theo en Tetsje

Vrijdag 7 juni
Vertelkunstenaars in It Damshûs
Bekende verhalenvertellers Mindert Wijn-
stra, Stephan de Jong en Baukje Koolhaas 
treden op vrijdagavond 7 juni om 20.00 
uur op in Openluchtmuseum It Damshûs. 
Ze hebben het vertellen van verhalen tot 
een ware kunst verheven en zullen in drie 
parallelle sessies optreden. Hun verha-
len gaan over ‘sterke vrouwen’. Vrouwen 

speelden ruim honderd jaar geleden een 
grote rol in de turfopstanden in Nij Beets, 
net als in de acties van Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis over wie in It Damshûs een 
tentoonstelling gaande is. Bovendien is het 
100 jaar geleden dat het vrouwenkiesrecht 
werd geregeld. Kom ook, en beleef hoe de 
vertelkunstenaars het thema in verhalen 
vorm gaan geven. 
Entree: €6 (incl. koffie/thee). 

Wat is er te beleven?

Oproep voor vrijwilligers voor de Boartersdei

Voor het goed verlopen van de Boartersdei op zaterdag 18 mei zijn wij op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers voor poffertjes bakken, spelletjes en andere activiteiten. 

Iedereen die interesse heeft kan zich opgeven bij 
Ans Feenstra, Prikkewei 15-B, mobiel 06 23963345. 

Dan kunnen we de kinderen weer een super leuke dag bezorgen! 
Ik hoop op veel reacties.

 Namens de Boartersdei commissie hartelijk dank!
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Wilt u meer weten? 
Bezoek onze website op www.boarnsterhimstate.nl of bel op 0566-631294

Boarnsterhim State | Wjitteringswei 67 | 8495 JM | Aldeboarn

Wonen                Zorghotel                Dagverzorging                Maaltijdvoorziening

“Ouder worden hoeft geen zorg te zijn” 

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

of online: www.donkel-donkel.nl 

Snel en scherp
printen

posters
flyers
dorpskranten
almanakken
scripties
drukwerk

’t Boerehiem
Vakantieappartementen

Zorgboerderij

www.boerehiemnijbeets.nl
boerehiem@outlook.com

 06 103 052 21

Lyts Boerehiem
Kinderopvang/buitenschoolse opvang/

peutergroep

www.lytsboerehiem.nl
info@lytsboerehiem.nl

06 830 093 60

Kanaalweisud 12 (12a), 9245 HD Nij Beets

Doarpsstrjitte
De Doarpsstrjitte van brug tot brug is binnen een paar weken door de firma 

Koopmans en loonbedrijf Lageveen mooi opgeknapt. De gemeente Opster-
land heeft nieuwe bomen geplant, de ‘Acer rubrum ‘Brandywine’ en het gras  opnieuw 
ingezaaid. Voor de supermarkt ligt een mooi nieuw pleintje en een nieuwe aanlegsteiger 
te wachten op de vaargasten die vanaf 15 mei weer door het Polderhoofdkanaal mogen 
varen. De vaardiepte is nu 1.10 meter, boten met een wat grotere diepgang kunnen nu ook 
genieten van ons mooie Nij Beets. Bij drie steigers aan de andere kant zijn elektriciteits-
punten gemaakt door firma Rinzema. Hierdoor bieden wij naast de douche- /wc gelegen-
heid It Bjinstap een extra service aan de boten die langer dan een dag in Nij Beets blijven 
liggen. Ze kunnen naast o.a. het openluchtmuseum It Damshûs, de horecagelegenheden, 
de verschillende sportmogelijkheden, de supermarkt en het openluchtzwembad genieten 
van de verschillende activiteiten die in Nij Beets worden georganiseerd. Wij hopen met zijn 
allen op een mooie zomer.

Wegen
Op het ambtelijk overleg met de gemeente zijn verschillende punten die verbeterd kunnen 
worden, besproken. Ook is hier het onderhoudsplan voor de komende jaren bekendge-
maakt. Dit jaar wordt gewerkt aan betonherstel op de Geawei, herstel van de kantstrook 
op de Prikkewei en de scheuren in de Gearen worden gerepareerd. Voor 2019-2021 staat 
onderhoud aan De Ripen, de Leppedyk, de voetpaden op de Doarpsstrjitte, het fietspad 
op de Domela Nieuwenhuisweg in de planning en op het stuk Geawei vanaf de Gearen  
komt een strook van 100 meter beton.

                                  Van Plaatselijk Belang

Het nieuwe aanzicht van de Dagwinkel. (foto Bart Ledegang)
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Blue Boys liet talrijke kansen liggen tegen 
AVV. Nij Beets: 20-04-2019.
Door Fokke Veenstra.
AVV verscheen met een gelegenheidselftal 
zonder reservespelers. Slechts drie vaste 
spelers waren van Terschelling vertrokken 
naar Nij Beets. De rest was in het paas-
weekend werkzaam in de horeca. Door het 
dominante spel van Blue Boys werd AVV de 
gehele wedstrijd teruggedrongen op eigen 
speelhelft. Keeper Eise Tolsma volgde het 
spel met grote verveling op afstand. Na een 
kwartier zag de hardwerkende Lars v.d. Wolf 
kans de openingstreffer te scoren, 1-0. Even 
later kopte goaltjesdief Sander Hoekstra het 
tweede doelpunt binnen, 2-0. Onze spits 
kan dus ook koppend scoren. Amper een 

minuut later liet Jelle v.d. Leeuw het derde 
doelpunt aantekenen, 3-0. De poort van 
AVV stond open, maar daarna stagneerde 
het benutten van de scoringskansen.
Tien minuten na de thee verzond Remco 
Hielkema een breedtepass op zijn vliegens-
vlugge naamgenoot (Remco Goote), die in 
vrije positie voor het doel de 4-0 liet aante-
kenen. Na een langdurige blessure was Me-
rijn Zomers teruggekeerd in de selectie. Hij 
gaf meteen weer zijn visitekaartje af door 
de volgende treffer binnen te tikken uit een 
assist van Sander Hoekstra, 5-0.
Blue Boys blijft in de winning mood en blijft 
de geplande koers varen.

Blue Boys

Moeizame overwinning van Blue Boys op 
De Sweach. Nij Beets:  22-4-2019.
Door Fokke Veenstra.
De klassering op de ranglijst veroorzaakt 
een flinke toename van het aantal toe-
schouwers op sportpark De Blauwe Kamp. 
Onze kaartverkopers Jason Stoker en Ar-
jen Bijlsma verkochten met gemak een 
compleet boekje met lootjes  t.b.v. de Blue 
Boysjeugd.
In de 20e minuut verzond onze vliegens-
vlugge Remco Goote een assist op aan-
voerder Norwin Piet die de openingstreffer 
snoeihard binnenschoot, 1-0. Tien minuten 
later ontving Jesse Machiela een schit-
terende voorzet in het doelgebied, maar 
de keeper stopte de bal. Helaas werd de 
rebound niet benut. Voor de rust lukte het 
de blauwhemden niet de voorsprong op De 
Sweach te vergroten.

Pas in de 60e minuut was Sander Hoekstra 
weer trefzeker. Hij ontving een sublieme 
dieptepass van Bart Jonckers. Dreigend trok 
Sander in de richting van het Sweachster 
doel. Hun goalie verliet het doel om de hoek 
te verkleinen, maar onze goaltjesdief lobde 
de bal slim over de keeper in de touwen, 
2-0. Lars v.d. Wolf en Remco Goote stelden 
de Sweachster verdediging soms zwaar op 
de proef maar lieten enkele scoringskansen 
onbenut. Smet op de wedstrijd was de rode 
kaart voor Bart Jonckers  die geheel onnodig 
langs de zijlijn een speler van De Sweach 
lanceerde. Zijn ploeg moest door deze over-
treding de rest van de wedstrijd met 10 man 
verder.
Onze grote concurrent Joure (2) won slechts 
met 0-1 van hekkensluiter Wispolia. Het 
competitieverloop is dus zeer verrassend en 
wisselvallig.

Blue Boys

Langezwaag kansloos tegen Blue Boys.
Nij Beets: 28-4-2019.
Door Fokke Veenstra.
Na een aanvallende start van Blue Boys 
scoorde Remco Goote reeds in de 10e mi-
nuut de openingstreffer. Sander Hoekstra 
verstuurde een assist op Remco, die geheel 
in de vrije ruimte voor het Langsweachster  
doel opdook.  Met een lobje tilde hij de bal 
over de gestrekte keeper. Even later benutte 
Jesse Machiela een fraaie assist van Lars v.d. 
Wolf. In een vloeiende beweging en schit-
terende balaanname tikte de youngster 
de 2-0 binnen. In de 35e minuut counterde 
Remco al weer over rechts en gaf een breed-
tepass op Jesse die de goalie van Lange-
zwaag voor de tweede keer de bal uit het 
net liet vissen, 3-0.
Na de rust werd Jelle v.d. Leeuw in het straf-
schopgebied tegen de grasmat gewerkt, dus 
penalty. Deze keer nam aanvoerder Norwin 

Piet dit buitenkansje voor zijn rekening, 
maar de keeper stopte de bal vakkundig.  
Uit deze redding putten de Langeswe-
achsters weer moed en kozen weer voor de 
aanval. Verdiend door zijn grote inzet scoor-
de Remco ook zijn tweede doelpunt. Ont-
snapt aan de verdedigers stond hij plotse-
ling geheel vrij voor het doel, 4-0. Ondanks 
een paar opgelegde kansen lukte het Kevin 
de Boer niet de score nog te verhogen.
Het blijft ongelooflijk spannend in de 5e 
klasse B. Aartsrivaal Joure won vandaag 
met maar liefst 6-1 van de Sweach. Pas over 
drie weken vindt de laatste thuiswedstrijd 
tegen Blauwhuis plaats op sportpark De 
Blauwe Kamp of vindt er nog nacompetitie-
voetbal plaats.
Daarna valt waarschijnlijk de beslissing in 
de uitwedstrijd tegen de nr. 2 nl. Joure.

Blue Boys

Hebt U een aanhangwagen 
nodig wij hebben wel 1 voor U

Wij verhuren met of zonder 
huif geremd en ongeremd

C.Broersma Transport Tijnje
Volharding 22
8406 HA Tijnje

Tel. 06 53269122

Brugt en Ineke Jonker  
Domela Nieuwenhuisweg 114  Nij Beets

T: 0512 461900 - info@piershiem.nl - www.piershiem.nl

Feest in Pier’s Hiem?
kijk op onze website www.piershiem.nl

Romige asperges soep
Verse asperges met zalmfilet of lamsfilet
Boerenroomijs met aardbeien en slagroom

€ 27,75

Aangepaste openingstijden
Maandag en dinsdag geopend voor gezelschappen 

vanaf 10 personen | Woensdag vanaf 17:00 uur | 
Donderdag vanaf 17:00 uur | Vrijdag vanaf 17:00 

uur | Zaterdag vanaf 16:00 uur | Zondag vanaf 
12:00 uur | Tweede pinksterdag vanaf 12:00 uur

Bij terrasweer geopend vanaf 12:00 uur
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Oproep
Deze week vond ik in mijn mailbox een op-
roep van de voorzitter van Plaatselijk Belang 
om eventuele festiviteiten en activiteiten in 
Nij Beets te melden. Deze kunnen dan wor-
den aangekondigd in een nieuwe informa-
tiekast bij It Bjinstap. Daarnaast wordt er 
gewerkt aan een aantrekkelijke website om 
zo beter in beeld te komen bij toeristen. Het 
zou namelijk mooi en goed zijn als er rond-
om het toerisme meer beweging komt, zoals 
ook al eerder in de dorpsplannen is aange-
geven. Met de opening van het Polderhoofd-
kanaal is er al meer beweging gekomen, 
maar het kan altijd beter en meer. 
Het zou wat zijn als de toeristen Nij Beets 
echt ontdekken, om de rust, de prachtige 
omgeving en het openluchtmuseum.

Massatoerisme
Toch heeft het toerisme een schaduwzijde. 
Wanneer het trekken van toeristen een suc-
ces wordt, kan de rust en omgeving plotse-
ling onder druk komen te staan. Een plaats 
als Giethoorn zucht onder de toestroom van 
toeristen en rustig ronddobberen is er daar 
niet meer bij. Zelfs een stad als Amsterdam 
bezwijkt inmiddels bijna onder de toeristen. 
De rol van het massatoerisme is ook een 
thema in het laatste boek van Leonard Ilja 
Pfeiffer met de titel ‘Grand Hotel Europa’. De 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik kortge-
leden aan deze beweging heb meegedaan 
in de wereldstad Parijs. ’s Morgens voor de 
opening van het Louvre stonden er al meer 
mensen voor de ingang dan alle inwoners 
van Nij Beets bij elkaar. Daarna was het na 
binnenkomst zo snel mogelijk de trappen 
op en de zalen door naar de Mona Lisa van 
Leonardo da Vinci. Zo aan het begin van de 
dag viel de drukte dan nog een beetje mee 
en kon je makkelijk voorin de zaal komen.

Toeristen trekken is heel 
goed, maar het moet dus 
wel leuk blijven. Natuur-
lijk mag er op het gebied 
van toerisme in Nij Beets 
best nog wat meer druk-
te komen en we worden 
vast geen Giethoorn, Amsterdam of Parijs.

Waar kom je voor?
Maar waar komen mensen dan eigenlijk op 
af? Dat is, denk ik, de naam of bekendheid 
die iets heeft. In het Louvre bijvoorbeeld is 
het voor de Mona Lisa heel druk, maar er 
zijn ook zalen waar bijna niemand loopt, 
gewoon omdat er geen schilderijen hangen 
van wereldberoemde schilders. Naamsbe-
kendheid is dus heel belangrijk. Opvallend 
genoeg is dat ook al in de Bijbel te zien. 
Wanneer je de verhalen over Jezus leest, kun 
je zien hoe daar wordt gesproken over de 
massa of menigte, die soms zelfs in de weg 
staat. Waar Jezus is gebeuren opvallende 
dingen en dat trekt mensen. Ze komen om-
dat ze over Hem gehoord hebben en in zijn 
woorden en daden de liefde ontdekken. 
Wat zou het eigenlijk mooi zijn als mensen 
Nij Beets niet opzoeken vanwege bijvoor-
beeld de rust of de omgeving, maar juist om 
wat er hier gebeurt. Dat wij een dorp zijn 
waar mensen zo met elkaar leven, dat het 
echt iets bijzonders is. Zo bijzonder dat toe-
risten daar iets van willen beleven om dat 
mee te nemen naar huis.     

Ds. Jaap Vlasblom

Het laatste woord

Paulina F. Smids, mei 2019 

 

 De bridgeclub 

Op een gemiddelde kantoordag loopt er af en toe iemand binnen om 

‘even wat te vragen’. Zo ook op deze warme voorjaarsochtend in april.  

Een kwieke oudere dame stelde zich voor als Elsje de Groot. Ze zag er 
keurig verzorgd uit en keek met een heldere en montere blik de wereld 
in. 
Als eerste aanspreekpunt op kantoor vroeg ik of ik haar kon helpen. Ze 
vertelde het volgende.  

’Elke dinsdagmiddag bridge ik met mijn vriendinnen.   
Vorige week hadden ze het maar steeds over een levenstestament. Al 
mijn vriendinnen hebben zo’n testament. Volgens de dames moest ik 
dit ook zo snel mogelijk regelen. Ze verbaasden zich erover dat ik dat 
nog niet had geregeld.’ 
Kort heb ik haar uitgelegd wat een levenstestament eigenlijk is. 

Een levenstestament is eigenlijk geen testament, maar een volmacht of 
opdracht. Het levenstestament biedt een oplossing voor het geval je 
(tijdelijk) niet meer in staat bent beslissingen te nemen of financiële 
zaken te regelen.  

Mevrouw De Groot vertelde dat haar echtgenoot al meer dan 10 jaar 
geleden overleden is en dat ze 3 kinderen heeft. De twee oudste zoons 
wonen in het buitenland maar de dochter woont bij haar in de buurt. 
Haar dochter regelde nu eigenlijk alles al. ‘Dan is alles toch prima 
geregeld?’  
Ik merkte op dat ze nog heel kwiek oogde en dat ik ervan overtuigd 
was dat ze alles nog heel goed zelf kon regelen maar dat het 
levenstestament juist zo belangrijk is in de situatie waarin ze dat zelf 
niet meer kon.  
Ik stelde voor om een afspraak te maken met de notaris om alle 
mogelijkheden te bespreken en dat het verstandig is om dit ook met 
alle 3 de kinderen te overleggen, zodat alles voor iedereen duidelijk is 
als er in de toekomst iets zou gebeuren. 

Terwijl ik een aantal folders over het levenstestament voor mevrouw 
De Groot bij elkaar zocht, vertelde ze me dat ze een beetje haastig was 
vanwege haar wekelijkse bridge afspraak.  Blij dat ze de vriendinnen 
kon vertellen dat ze haar zaakjes goed had geregeld. Met een 
opgewekte blik en een ferme pas verliet ze 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. 
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