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Het team van de Nijs Beetster is een werkgroep van Plaatselijk Belang
We hanteren de volgende regels met betrekking tot de kopij:
5. Anonieme stukken worden niet gepubliceerd,
1. Plaatsing van stukken houdt niet in dat de
redactie de daarin weergegeven zienswijze
onderschrijft.
2. De redactie is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de aangeleverde kopij.
3. De redactie behoudt zich het recht voor om de
toegezonden kopij aan te passen met behoud
van de strekking van het geschrevene.
4. Ook behoudt de redactie zich het recht
voor aangeleverde kopij niet te plaatsen als
deze kwetsend of grievend is of kan zijn. De
inzender zal hiervan op de hoogte gebracht
worden.

tenzij de naam bij de redactie bekend is.
Dit wordt dan ook als zodanig bij het artikel
gemeld.
6. Kopij dient aangeleverd te worden via e-mail
in de vorm van zogenaamde ‘platte tekst’,
dat wil zeggen zonder opmaak. Met de hand
geschreven of getypte teksten van meer dan
200 woorden worden geweigerd, tenzij er
steekhoudende redenen voor geschreven
aanlevering zijn.

Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren
voor donderdag 7 november bij Tine

Het Beetster buitengebied wordt eindelijk aangesloten op glasvezel. .....
									(foto Bart Ledegang).
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Inspiratie
Het overkomt me niet vaak, maar nu heb ik
even geen inspiratie voor dit voorwoord. Ik
heb de geest, de spiritus, gewoon even niet.
Inspiratie is geestelijk voedsel. Er zijn tijden
dat je er veel van hebt en perioden dat je het
niet cadeau krijgt. In die laatste tijdspanne
bevind ik me nu. Gelukkig kun je door veel
zaken geïnspireerd raken. Soms zijn het
mensen: kunstenaars, sporters, popartiesten of mensen in je nabije omgeving. Ze
raken je innerlijk door wat ze doen, laten
zien, vertellen of zingen. Maar evengoed
kan het de natuur zijn je inspireert bij een
fantastische bergwandeling of zwemmen
met dolfijnen. Allerlei ervaringen kunnen
je prikkelen tot acties en het maken van
keuzes om met meer bezieling de dingen te
doen op je werk of thuis. Toch moeten er nu
vijfhonderd woorden uit mijn pen vloeien.
Of toetsenbord meer.
‘Hoofdrolspelers’ in deze Nijs Beetster hebben ogenschijnlijk weinig last van een inspiratiedip. Sandra Zagt is een ondernemer die
haar zaak door grote pech niet verloren laat
gaan. Geestdriftig zet zij door. En Maarten
Smeink deed in de Verenigde Staten veel
inspiratie op tijdens het WK Steak Cookoff
om zijn biefstukken voortaan nóg beter van
de grillplaat te krijgen. Dan is er nog Geert
van de Velde die eerst zijn inspiratie in de
muziek vond (en vindt) maar nu aan de
weg timmert met een internationaal online
schaakplatform.
Van de ondernemers en andere actievelingen in ons dorp was de zomer ook de periode van inspiratie. Het loonde om als Nijs
Beetster eens een rondje langs ondernemers,
museum, winkels en zwembad te maken.
En al met al hebben ‘we’ een goede zomer
achter de rug. Toeristen lieten zich in de
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regel niet afschrikken door een haperende
brug. Er was genoeg te beleven en meer dan
voorheen bleven bootjes één of meerdere
nachten langs de wal aangemeerd. Het
toiletgebouw bewees zijn dienst en bleek
van absolute meerwaarde voor een langer
verblijf. U leest er alles over in deze Nijs Beetster.
Opmerkelijk genoeg hebben dorpen om ons
heen een moeilijker zomer achter de rug.
Halverwege de maand juli verschenen berichten in de media over het rimpelloze water van de Opsterlandse Compagnonvaart.
Er kwamen nauwelijks nog bootjes in de
vaart. Met een beschuldigende vinger werd
gewezen naar de provincie die het bureau
voor toerisme Friesland Holland geen subsidie gaf voor de promotie van de Turfroute.
Ook de vrijwilligers liepen weg. Er passeerden dan ook tot eind juli 116 boten de streek
in Mildam, 251 de Damsluis bij Appelscha en
het wat drukkere Tijnje telde 316 passages.
En hoeveel bootjes passeerden dan onze
voordeur, hoor ik u vragen? Gaat u maar op
zoek naar het getal!

Bart Ledegang
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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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Chessable brengt de grootste schakers ter wereld naar Nij Beets
Door Bart Ledegang

In april liep één van de bekendste schaakgrootmeesters van dit moment door ons dorp en
niemand had het door. Dergelijke taferelen zullen zich de komende tijd ongetwijfeld nog
vaker afspelen nu schaakliefhebber Geert van de Velde met het bedrijf Chessable stevig aan de
weg timmert. Vanuit kantoor AEPOS welteverstaan. ‘Straks komt de Engelse topschaker Danny
Cormally weer voor een videocursus.’
Zijn vrouw zei het al: ‘Jij hebt steeds
de gave om van je hobby je beroep
te maken.’ Want eerst timmerde
muzikant Geert flink aan de weg
met zijn bands The Black Atlantic
en Black Oak. ‘Vanaf mijn 19e heb ik
mij fulltime op de muziek gestort.
Eerst als schreeuwende zanger in
een Engelse punk- en hardcoreband waar ik vijf jaar lang de hele
wereld mee rondreisde. Op mijn
23e besloot ik terug naar Nederland
Geert en Danny Gormally in de filmsetting op het kantoor aan
te verhuizen om te studeren. Toen de Doarpsstrjitte.
(foto Bart Ledegang)
ben ik The Black Atlantic opgestart
en daar heb ik me een kleine tien jaar lang
aangeboden als interactieve cursus. Alles
suf mee getoerd.’ Tot hij vorig jaar besloot
wat in het schaakboek staat is omgezet naar
een jaartje niets te doen. Alleen maar wat
trainbare stellingen met een algoritme dat
schaken. ‘Op toernee nam ik altijd al wel
voor elke schaakliefhebber geschikt is. ‘Het is
schaakboekjes mee. Maar nu wilde ik er wat
leren door herhaling en in spelvorm. Je krijgt
meer mee doen. Andere mannen trekken er
punten voor het studeren en daarmee een
vaak op uit met de motor. Mijn midlifecrisis
beetje de competitie aangaan met andere
was schaken,’ lacht Geert (40). Vanuit zijn
studenten in de community. Chessable
woning aan de Gietersewei begon hij met
maakt van studeren een spel en is daarhet volgen van wekelijkse schaaklessen bij
door heel succesvol. En nu ook nog de enige
de jonge Bulgaarse schaakgrootmeester Iva
manier waarop ik mijn schaken bestudeer,’
Videnova. ‘Dat deed ik via Skype,’ legt Geert
aldus Geert.
uit. ‘Zij biedt materialen aan maar analyseerde ook de partijen die ik speelde. Ik vond het
Zwaaien
heel fijn om met haar te werken. En vandaag
De fanatieke rol van Geert was ook de CEO
heb ik nog les gehad van een grootmeester
van Chessable, David Kramaley, niet ontgaan.
uit Polen.’ Naast zijn schaaklessen was hij
‘Een halve Rus, half Equadoriaan die in Engeook dagelijks op Chessable te vinden. Dat
land woont,’ schetst Geert de man. Kramaley
is een website waarop allerlei boeken uit
was gamedevelopper en schaker en redelijk
de schaakwereld in digitale vorm worden
succesvol met Facebookgames. Het geld dat
De Nijs Beetster 15 - 2
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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

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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hij hiermee verdiende, investeerde hij in
de hij dan ook vrolijk terug.’
Chessable. Geert: ‘Ik was een groot fan van
het platform en Kramaley vroeg of ik voor
Spiegel
hem wilde komen werken.’ Sinds januari is
Ook Amerikaans kampioen 2018 en top-40
hij als publishing manager fulltime in dienst
schaker Sam Shankland bracht menig uurtje
van Chessable. ‘Ik ben verantwoordelijk voor
door in Geerts studio. En binnenkort komt hij
alle content die op de site komt. Het platform weer. ‘Dan haal ik hem op van station Heerwordt maandelijks door 60.000 actieve
enveen of Akkrum. Ik breng ze dan onder bij
gebruikers bezocht. Gemiddeld twee- tot
Halte Leppedyk. Dat probeerde ik eerst met
drieduizend per dag. Belangrijk voordeel van de Nederlandse grootmeester Erwin L’ami en
het digitale platform: je neemt je i-pad of
dat beviel hem prima. Ik vind het ook leuk
smartphone mee en je hebt toegang tot je
om de B&B’s in het dorp daarmee te supporeigen aangeschafte bibliotheek van Chesten. En het is lekker dichtbij.’ Over een paar
sable cursussen en en vaak zijn de auteurs
dagen komt Danny Gormally uit Engeland
van die cursussen ook actief op het platform
met de trein over voor een cursus. ‘Ik ben
en reageren ze zelf op je vragen. Bovendien
ooit bij hem thuis geweest,’ verhaalt Geert.
kunnen mensen uit de community je ook
‘Hij woont in Engeland letterlijk naast het
aan informatie helpen. ‘Wij bieden daarbij
Harry Potterkasteel in Alnwick’
veel videocursussen aan,’ gaat Geert verder.
‘We filmen zo’n auteur, de topschaker dus, bij Wat maakt het werk van Geert nu zo bijzonmij in de studio bij AEPOS. Die schaker geeft
der dat Nij Beets inmiddels in het internatidan uitleg over zijn cursus en dat syncen we
onale schaakwereldje begint rond te zingen
vervolgens met het videomateriaal.’ En zo be- als dé locatie voor je online-videocursussen?
zoekt de ene na de
Daarover is Geert
andere vermaarde
duidelijk: ‘Veel
schaakgrootmeesgrootmeesters zijn
ter Nij Beets. ‘Mijn
wel goede spelers
allereerste gast
maar weten niet
was Pentala Hahoe ze materiaal
rikrishna,’ vertelt
begrijpelijk moeten
Geert. ‘’Hari’ is een
aanbieden voor
Top10-schaker en
clubspelers. Ze gaan
staat nu live als
helemaal voorbij
20e in de ranking
aan het niveau van
van de wereld
de mensen voor wie
Topschaker Pentela Harikrishna groette de Beetster even
(bron: 2700chess. enthousiast weer terug.
ze hun materiaal
com). Als nummer
Foto: archief maken. Ik probeer
2 van India is hij
ze dan een beetje
een grootheid in zijn land. In april was hij
een spiegel voor te houden. Als ik het niet
hier een week. Hij logeerde bij mijn ouders
snap, dan geldt dat ook voor de rest van hun
die ook in Nij Beets wonen. Het grappige was volgers.’ Maar het zijn niet alleen de topschadat hij niet begreep waarom iedereen op
kers die cursussen op Chessable aanbieden.
straat naar hem zwaaide. Ik legde uit dat dat Clubspelers kunnen ook materiaal voor clubgebruikelijk is in Nij Beets. Sindsdien zwaaispelers aanbieden. Zoals de Belg Raf MesotDe Nijs Beetster 15 - 2
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ten onlangs bewees. ‘Die had meer dan 400
uren werk verricht over schaakmatpatronen.
Ik ken echt geen beter boek dan dit. Hij heeft
dat zo goed in kaart gebracht waardoor zijn
cursus nu een instant bestseller op Chessable
is.

ben Chessable overgenomen. Van de zomer is
de deal beklonken. ‘Ik geloof gewoon in dingen
doen waar ik me energie in kwijt kan.’ En al die
andere grootheden zoals Anish Giri, Vladimir
Kramnik of Viswanathan Anand? ‘Die gaan
allemaal wel komen,’ voorspelt hij. U weet wat
u dan te doen staat: zwaaien!

Inmiddels is ook de allergrootste schaker ter
wereld zich met Chessable gaan bemoeien:
wereldkampioen Magnus Carlsen. Zijn bedrijf
PlayMagnus en het bedrijf Chess24.com heb-

Maarten Smeink maakt indruk in ‘steak walhalla’
Met zijn twee teammaten reisde dorpsgenoot Maarten Smeink af naar het 2019 SCA World
Championship in Ford Worth, Texas om namens Nederland een gooi te doen naar de wereldtitel ‘Steak Cookoff.’ Oftewel: het WK BBQ. Dankzij zijn goede prestaties had hij een Golden
Ticket van de organisatie gekregen waardoor hij voor het toernooi was uitgenodigd. Tussen
3 en 6 oktober mat hij zich met de beste barbequers ter wereld. Speciaal voor de Nijs Beetster
maakte hij een verslag van dit avontuur.

“We vielen al
meteen met de
neus in de boter.
De dagen voordat
de wedstrijden
begonnen, waren
er al twee feesten
georganiseerd.
Het eerste feest
was op donderdag
3 oktober bij een
bierbrouwerij in
Fort Worth. Dit
feest was bedoeld
om alle teams te
leren kennen. Het
was een erg gezellige avond en we
hebben daar veel teams ontmoet. De meesten kwamen uit Amerika, maar er waren ook
De Nijs Beetster 15 - 2

deelnemers uit
Japan, Duitsland,
Hongarije, Oostenrijk, Italië, België,
Australië en
Nieuw-Zeeland.
Op vrijdag 4
oktober hadden
we het feest met
de ceremonies.
Dit feest werd
georganiseerd op
een gigantische
Texaanse ranch. Ik
denk dat hier wel
600 mensen bij
aanwezig waren.
Hier mochten Pieter en ik het podium op om onze award op te
halen omdat we 5e van Europa waren
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

10

De Nijs Beetster 15 - 2

maar een degelijke steak. Onze teststeak
(dat is de steak die je níet bij de jury inlevert)
hebben we laten proeven aan meerdere
topteams en zij vonden hem allemaal bijzonder goed. Zo hadden ze niet vaak een steak
geproefd. Dat gaf ons hoop maar de jury
daarentegen dacht hier heel anders over.
In totaal deden er 300 teams mee en die
waren onderverdeeld in 6 groepen van elk
50 deelnemers. Wij werden uiteindelijk 33ste
van onze groep. Dat was jammer genoeg niet
voldoende om door te gaan naar de Superfinale op zondag. Die was alleen voor de top
20 van de groep weggelegd.
geworden. Dat was behoorlijk indrukwekkend om daar voor al die mensen te staan!
Die 5e plek hebben we behaald met het
scoren van punten bij wedstrijden in Europa.
Verder werden er awards uitgereikt voor
de toppers op de Amerikaanse ranglijst. De
winnaar vertelde mee later dat hij aan maar
liefst 80 wedstrijden waarvoor hij meer dan
46.000 miles moest rijden. Echt bizar als je
dat vergelijkt met het aantal wedstrijden
in Nederland. Wij hebben er hooguit 15 met
nog een paar in België en Duitsland. En
dan het equipment waar menig deelnemer
mee komt. Tuurlijk, het is Amerika en daar
gebeurt alles in het groot. De top teams
beschikten over een compleet ingerichte
aanhangwagen met airco, aggregaat, koelkasten, satelliet ontvangers (er moet toch
ook wel wat tv gekeken kunnen worden.) En
daarvoor uiteraard een enorm grote pick-up
truck.
Dan de wedstrijddag. Ik mag wel zeggen: we
hebben een ongekend goede steak gekookt.
Hij zag er geweldig uit en wij vonden de
smaak super! Ook hebben we de steak ook zo
gekookt zoals we dat in Nederland hebben
gedaan. Geen poespas en tierelantijntjes
De Nijs Beetster 15 - 2

Het was al met al écht fantastisch. Ik heb
geweldige mensen ontmoet en ook nog veel
tips van de pro’s gekregen om de volgende
keer nog beter te presteren op de wedstrijden. Het was één groot mega avontuur!”

Foto’s: Maarten Smeink
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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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Het zat Sandra niet mee

Feestelijke (her)start van schoonheidssalon Bellez
Door Hester Dijkstra

Het bord dat de toegang gaat markeren is nog onderweg, maar de schoonheidssalon staat
uitnodigend kant en klaar. Na zes jaar viert Sandra Zagt het vijfjarig bestaan van haar Bellez.
Logisch klinkt dat niet en daarom hebben we Sandra gevraagd hoe het zit.

Sandra en Paul
Zagt wonen met
hun samengestelde gezin op
Kanaelwei-Noard
nummer 9, de
woonboerderij
achter nummer 11.
Paul begon er zijn
dakdekkersbedrijf
dat inmiddels is
uitgegroeid tot
een breder onderhoudsbedrijf.
Daarnaast zou
Sandra er in 2013
samen met haar
schoonmoeder
Janke Huizinga
een beautysalon
beginnen. De
De ambitie neemt bij Sandra nu weer de overhand.
(foto: Hester Dijkstra)
40-jarige ervaring
van Janke bood, in
combinatie met de kersverse tweejarige opwerd afgeleid door haar kinderen en zag de
leiding van Sandra een perfect uitgangspunt. auto van Sandra niet. De gevolgen logen er
Sandra bleef tijdelijk parttime werken in
niet om. Sandra liep een fikse whiplash op en
haar oude baan bij een reclamebureau totdat moest alles uit handen geven. ‘Je mag plotseer een redelijke klantenkring opgebouwd zou ling niks meer. Ik had grote problemen met
zijn. Maar alles liep anders.
hoofdpijn, concentratie, evenwicht en mocht
een jaar lang niet autorijden’, vertelt Sandra.
Niks meer
En dat terwijl ze net bezig was haar bedrijf
Een half jaar na de start van Bellez werd Sanop te starten. Drie maanden op de bank en
dra, onderweg naar een kopje koffie bij haar
nog een half jaar revalideren kwamen in de
ouders in Leeuwarden, aangereden door
plaats van het realiseren van haar ambitie.
een achteropkomende auto. De bestuurster
De revalidatieperiode in Lyndensteyn heeft
De Nijs Beetster 15 - 2
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Bouwkundig tekenwerk.
Omgevingsvergunning (bouwaanvraag)
Ontruimingsplattegronden volgens NEN 1414.
Inmeten en digitaliseren.
! Splitsingstekeningen.
!
!
!
!

Voor particulieren en bedrijven.
Tekenburo B. Mulder
De Els 2, Nij Beets
06-46610416
www.tekenburo-bmulder.nl
info@tekenburo-bmulder.nl

06 55 83 05 09
www.tantejansz.nl
info@tantejansz.nl
tante jansz kinderopvang
Nij Beets

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

WWW.WOONCENTRUMSVDBERG.NL
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haar weer op de been geholpen. ‘Ze hebben
me daar begeleid bij m’n klachten en geholpen om m’n energie weer op peil te krijgen
en beter te verdelen’, vertelt Sandra.
Zorg
Een tweede verdrietige gebeurtenis doorkruiste opnieuw de plannen rond de schoonheidssalon van de dames Zagt/Huizinga. De
insteek was immers om dankbaar gebruik
te maken van de jarenlange ervaring van
schoonma Huizinga, maar een bij haar
geconstateerde ernstige ziekte haalde
een streep door de gezamenlijke plannen.
Opnieuw stond hun leven in het teken van
de zorg, nu om de dagen voor moeder/oma
Janke zo draaglijk mogelijk te maken. Het
gezin van Paul en Sandra nam de zorg op zich
totdat Janke op 74-jarige leeftijd overleed.
‘We prijzen ons gelukkig dat we dat voor
haar konden doen’, zegt Sandra, ‘ook al was
het soms heel zwaar. Het was een heel verdrietige periode, maar we hebben nu onze
weg weer gevonden’. In de salon staan drie
mooie zwart-wit foto’s die herinneren aan de
ervaren handen van haar schoonmoeder.

parfum’, het duurzame systeem waarbij je
flesjes opnieuw kunt laten vullen. Naast haar
basisopleiding heeft Sandra diverse aanvullende cursussen gevolgd die haar in staat
stellen met meer apparatuur diverse technieken toe te passen. Op de geactualiseerde
website legt ze dat duidelijk uit; dat doet ze
ook op facebook en instagram. De schoonheidssalon is vijf dagen per week open en in
oktober en november biedt Bellez feestelijke
acties aan. Zo verloot Sandra onder de klanten cadeaubonnen en een huidverzorgingspakket. Daarmee realiseert ze een feestelijke
herstart voor haar bedrijf (www.bellez.nl)
en onderstreept ze dat wij, als inwoners van
Nij Beets, voor een ‘top tot teen’ en ‘huid
en haar’-verzorging helemaal in eigen dorp
terecht kunnen. Met dank aan de kapper, de
pedicure en de schoonheidssalon……

Jubileum
Intussen is deze maand zes jaar oud. De
klanten zijn afkomstig uit een ruime regio
en qua leeftijd zeer divers. ‘De meesten zijn
heel trouw gebleven en hebben met ons
meegeleefd. Noodgedwongen heeft onze
salon in die zes jaar regelmatig op een zacht
pitje moeten staan’, zegt Sandra. Daarom
gaat ze uit van een ‘vijfjarig jubileum’ en zijn
oktober/november voor haar de maanden
om een frisse start te maken met Bellez (Italiaans voor ‘galant’). Er is grondig verbouwd.
De salon is overgebracht naar het voorhuis
en biedt aanmerkelijk meer ruimte. Het is
een lichte ruimte, waar zachte muziek voor
sfeer zorgt en een van de wanden is gereserveerd voor de kleurtjes en geurtjes van ‘tapDe Nijs Beetster 15 - 2
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Tis weer voorbij...
door Bart Ledegang

... die mooie zomer. Dankzij een vroege intrede van het mooie weer dat, zo nu en dan onderbroken door een periode van regenachtige dagen, toch nog flink na zomerde. Met het kanaal
lang open, de nieuwe steigers en kades gereed en de ondernemers hongerig naar klandizie is
de vraag gerechtvaardigd wat de zomer ons gebracht heeft.

Met het sluiten van de bruggen doemt
directe de vraag op hoeveel ‘vaarbewegingen’ de gemeente heeft geregistreerd in het
kanaal.
Wel dit seizoen zijn 1360 boten door het
kanaal gevaren. Bijna honderd meer dan
vorig jaar. Boze tongen beweerden eerder
nog dat bootjesvaarders het Polderhoofdkanaal zouden mijden omdat de automatische bediening van de brug flink wat kuren
zou vertonen. Pieter Nauta van Plaatselijk
Belang moest voor de media nog tekst en
uitleg geven maar bestempelde het gelukkig als ‘indianenverhalen.’
Dagwinkel en zwembad
Sjoerd Fennema van de Dagwinkel vernam
dat er meer mensen met hun bootje bleven
liggen aan de kade voor zijn pand. ‘De dagjesmensen kochten meer drank en broodjes
terwijl de langblijvers allerhande proviand
insloegen.’ Hij kan moeilijk zeggen hoeveel
meer omzet hij gedraaid heeft in de zomerperiode. ‘Ach, je plust wel wat meer, maar
aan de andere kant zijn er ook weer veel
vaste klanten op vakantie.’
Ook openluchtzwembad De Blauwe Kamp
heeft de balans opgemaakt. ‘In 2019 hadden we 4500 bezoekers, ongeveer gelijk
aan 2017. In 2018 kenden we meer aaneengesloten warme dagen en mochten we
ruim 5600 bezoekers verwelkomen. We
zijn dus tevreden,’ laat penningmeester
Durk Feenstra weten.
Foto 9 (zwembad Blauwe Kamp)
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Zelfs de waterstormbaan werd van stal gehaald.

Damshûs
Gelukkig hoeft toeristisch Nij Beets hoeft
het niet alleen meer te hebben van de
vaargasten. Op een bijeenkomst van Plaatselijk Belang somde voorzitter Pieter Nauta
het nog maar even op: ‘De supermerk, It
Damshûs, Halte Leppedyk en it swimbad
hienen it folle drokker.’ Leentje van den
Berg van ’t Damshûs is voor het museum
wat genuanceerder. ‘We kunnen tevreden
zijn over dit jaar. Het was een druk jaar
maar vooral een ook een heel mooi jaar. Als
je de vergelijking trekt met vorig jaar hebben we minder bezoekers gehad maar dat
is te verklaren. Vorig jaar was het immers
Leeuwarden Culturele hoofdstad.’ Hoewel
het museum- en vaarseizoen teneinde
is kunnen groepen in oktober nog wel
boeken voor een rondgang. ‘En we gaan
dit najaar nog door met ons programma in
de ontvangstruimte. Met in november een
De Nijs Beetster 15 - 2

lezing van Rob Leemans/Cees van Dam over
Dichter J. Slauerhof. En Folkert Wesseling
komt op 18 oktober met zijn programma
‘De wolf back in Town’ in It Houten Himeltsje. Zelfs in de winterdagen is er actie
als Kunst in Opsterland op 28,29 en 30
december het winterkunst evenement
‘VERLOST’ organiseert op het museumterrein als afsluiting van het Domela-jaar. En
voor 2020 staan al lezingen van Janny van
der Molen over haar boek ‘Op het spoor
van Greetje Kleefstra’ en Jos Schouwenaar ‘Rumoer om moerassen’ op het programma. ‘In 2020 bestaat het Damshûs 60
jaar maar over dat programma kan ik nog
niet veel zeggen,’ houdt Leentje nog een
slag om de arm. ‘Maar natuurlijk doen we
wel weer mee met het museumweekend
en organiseren we de Dodenherdenking
op 4 mei weer. Evenals de Boartersdei,
Stoppeldei, Skimerjûn en een uitgebreid
vaarprogramma voor de Turfbok en Snikke.
En volgend jaar zijn ook weer de Turfvaartdagen met een speciaal programma vol
activiteiten bij it Damshûs.’

Beestjes en spelen blijft voor Boartersdei nog altijd
een gouden combinatie.
(foto:Ineke Bijland)

Halte
Halte Leppedyk, de oase voor wandelaars
en fietsers, merkte ook het ‘after-Culturele
Hoofdstad-effect.’ Franke Kooijker: ‘Het
was rustiger dan vorig jaar. Ook de wandelaars van het Groot Frieslandpad waren
De Nijs Beetster 15 - 2

minder in getal. De door Halte, Piers Hiem
en de Kan Hoeve georganiseerde allereerste Veentoertocht voor fiets en step viel
op zaterdag 28 september enigszins in
het water. Toch stemde de opkomst van 35
deelnemers de partijen tot tevredenheid.
Een deelnemer uit Assen riep zelfs nog: ‘Zet
maar in het krantje dat het mooi was!’ Bij
deze dus.
Piers Hiem
Ineke Jonker van Piers Hiem: ‘Vanaf 28 mei
tot en met 26 juli was het lastig om gasten
naar ons toe te laten komen, vanwege een
afgesloten weg. Maar onze vaste gasten
wisten ons desondanks toch te vinden via
allerlei sluiproutes.’ De zaalverhuur mocht
rekenen op meer groepen dan vorig jaar.
‘En tijdens het Veenhoop festival hebben
wij weer velen van een natje en droogje
kunnen voorzien. Dat gold ook voor de
campinggasten uit de buurt. We hebben
Engels, Duits, Zweeds, Belgisch en Spaans
op ons terras langs horen komen.’ Ook
de boottochten in samenwerking met ‘t
Damshûs waren een groot succes,’ blikt
Ineke terug. De bijna traditionele afsluiter
van het seizoen, de palingrokerij en – proeverij stond garant voor een vol terras in het
zondagmiddagzonnetje. Volgend jaar pakt
Piers Hiem helemaal uit. ‘Dan bestaan we
100 jaar!’
Al met al een bewogen zomer met veel
drukte en positieve ondernemers. Waren
er dan geen wanklanken te beluisteren?
Zeker. Maar daar wist Sjoerd Fennema wel
raad mee. ‘Als er weer mensen stonden te
mopperen over de haperende brug hield ik
gewoon een PR-praatje. Dan zei ik: “Moet u
nou eens om u heen kijken, wat een prachtig landschap. Daar is genoeg te beleven.
En dan konden ze het eigenlijk alleen maar
beamen.’
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ANDERE TIJDEN IN BEETS (1895-1920). DEEL 5.
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.
DE NIEUWE WONING LANGS HET ALD DJIP.
Langs het Ald Djip lag aan weerszijden een
strook land, dat wel uit veen bestond, maar
dit veen was met leem en klei vermengd,
waardoor ongeschikt was voor het turfmaken. Een strook van 100 – 150 m vanaf het Ald
Djip bleef dan ook ongerept liggen.
Het Ald Djip of het Koningsdiep of de Boorne
vindt zijn oorsprong in het gebied van Allardsoog en Haulerwijk. Op deze hoge strook
grond werd ons nieuwe huis gebouwd.
Achter het huis was eerst een sloot van plm.
4 m. breed. Achter deze sloot was een dijkje
genaamd Krûme Swynswei met aan de
overkant weer een slootje van 2 m. breed. De
bouw van het nieuwe woninkje verliep niet
helemaal zonder problemen. Toen de muren
tijdens de bouw op hoogte waren, werden
ze door een zware storm omver geblazen.
Vader was namelijk geen timmerman. Hij
had waarschijnlijk geen kaas gegeten van
het metselen en vroeg hulp uit het dorp. De
ene zijmuur was 1 m 80 hoog en de andere
zijmuur plm. 1 m hoog (vergelijk met it
Damshûske). Dan kwamen de voormuur en
de achtermuur aflopende van 1 m 80 tot 1 m.
In de voormuur kwamen twee ramen en in
de zijmuur een raampje. Het hele woninkje
was ongeveer 6 m bij 4.50 m; de breedte van
de bedsteden ging eraf en er bleef ong. 3.30
m voor de kamerbreedte over. De voorkamer
was 4 m breed en de achterkamer 2 m. Ook
in het achterhûs was een bedstede. Door de
ramen in de voorste muur keek je naar de
Straatweg van Oldeboorn neer Beetsterzwaag. De afstand van de straatweg en het
nieuwe turfmakerswoninkje was ongeveer
1500 m. Het land voor hun huis was al ver18

veend, dus was er een petgatenlandschap
overgebleven. Toen de nieuwe woning klaar
was verlieten ze de Wurkhûzen en woonden
toen voor het eerst in een EIGEN WONING!
Het was natuurlijk nog niet helemaal hun
eigen huis, want het geleende geld moest
worden terugbetaald. Een grote geruststelling was, dat ze niet meer uit hun huis konden worden verbannen. Och het wonen in de
Wurkhûzen ging wel, maar vader en moeder
voelden zich niet op hun gemak door de
ruzies en felle scheldpartijen tussen de vrouwen. De mannen bemoeiden zich niet met
deze ruzies. Vlak na de bouw van de nieuwe
woning raakte vader werkeloos . In de herfst
trok hij naar Duitsland. Duitsland was in
die tijd een toevluchtsoord voor de talrijke
werkelozen. Zelfs hele gezinnen trokken naar
Duitsland en vestigden zich daar.
Vader kwam dus weer terug, want hij had
geen zin om daar te wonen.
De kleine Gauke Dam was nog maar drie
jaar, maar wist zich nog goed te herinneren,
dat vader veel fruit meenam bij terugkomst
uit Duitsland. Dat was een geweldige traktatie, want fruit kregen ze nooit.
Van zijn broer Klaas hoorde hij ook, dat vader
nog wat anders meebracht nl. luizen. Moeder
zat in de herfst met zes kinderen geheel alleen in de verlaten streek aan het Ald Djip.

Tekening vooraanzicht huisje
De Nijs Beetster 15 - 2

Nijs Beetster Nijs
Familie Kooijker zeer succesvol op Dei fan ‘t
Kealtsje

Op zaterdag 14 september zijn 14 kalveren
vanuit Nij Beets afgereisd naar wijk Loevestein in Gorredijk met hun eigenaren,
families, hulpen en belangstellenden.
Kalverfokclub Ring Súd hield deze dag haar
jaarlijkse kalverkeuring Dei fan ’t Kealtsje,
feest voor kalf, voorbrenger en boer. De
jeugd was druk in de weer en hun kalfjes
waren tot in de puntjes gewassen, getrimd
en getraind. In de keuringsring pronkten
zij met hun mooiste kalfjes en werden zij
beoordeeld op voorbrengen en de jury keek
naar het skelet (bouw van het kalf), lengte,
ontwikkeling en beenwerk. Het was een
zonnige en sfeervolle keuring en het niveau
in de top van de rubrieken was goed met
veel kwaliteit.
Kampioen oudere kalveren en tevens
algemeen kampioen werd KD Kl Jo 189 v.
Doorman van fam. Kooijker en voorgebracht
door Norwin Piet. Een kalf dat compleet is
en op stand al veel macht en ras uitstraalde
met zeer goed beenwerk. Domela Vriesia 134
v. Armani van fam. Vries en voorgebracht
door Ivan Lageveen werd reserve kampioen.
Een fraai roodbont kalf dat perfect is in de
overgangen, open rib en correct beenwerk.
Ivan werd met dit kalf 2e in het kampioenDe Nijs Beetster 15 - 2

schap beste voorbrengen.
Ook beste voorbrengers van de rubrieken
waren: Jesmer Lageveen met Gritta 132, Jildert van der Velde met KD Kl Jo 188 en met
KD Lana, Norwin Piet met KD Kl Jo 189 en
Peke Hoekstra met zijn kalf Sjoukje 2.
De kampioenen van de middengroep kwamen ook uit de stal van de fam. Kooijker. KD
Fokje 753 v. Goldchip en voorgebracht door
Roan Landmeter een fraai, luxe, lang en correct kalf met goed beenwerk werd kampioen. KD Lana v. Doorman en voorgebracht
door Jildert van der Velde werd reserve kampioen, dit kalf fraai van melktype en macht
stapte op hele beste benen.
Kampioen bedrijfscollecties 2019 werd het
zwarte fraaie drietal lang gerekte kalveren
van de familie Kooiker. Kalveren die overtuigend imponeerden met hun sterke melk
typische skeletten die goed in balans waren
en stapten op superbenen.
Overige uitslagen:

Nij Beetsters zorgden voor onverwacht acteertalent op De Veenhoop
Net voor de zomervakanties, op 28 juni,
vierden wij op De Veenhoop de opening
van de herinrichting van het dorp rond het
Polderhoofdkanaal. Mede door de nauwe
samenwerking met mensen uit ons buurdorp Nij Beets is het een mooi feest gewor19

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.

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

E: info@bouwdiensten.nl
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den. Wij openden een podium wat tevens
een zitelement en maxi schaakbord is, een
vlaggenmast en een replica van een historische lamp bij de sluis. Bij de plek waar het
Polderhoofdkanaal in It Grytmansrak komt,
onthulden wij een turfstapel met bankjes,
‘De hoopsteden’.
Na het kinderprogramma op het plein, lag
aan het stalt de turfbok van ‘It Damshûs’
aangemeerd. De veenarbeiders Rinze de
Wagt, Henk van der Velde en Dethmer
Wijnia nodigden de kinderen uit om aan
boord te komen voor een klein maar bijzonder vaartochtje. Door het Polderhoofd-

kanaal voeren ze naar de sluis en werden
ze geschut. Ook de brug ging speciaal voor
hen open. Voor veel kinderen was dit vast
een hele bijzondere gebeurtenis. De veenarbeiders brachten met kruiwagens de
meegebrachte turf, net als vroeger, naar de
hoopsteden en het skûtsje wat aan It Grytmansrak lag. Dit gaf een schitterend beeld
bij een historisch verhaal.

(Koopmans) en Harm Veenstra die de beide
de grote kranen bestuurden, lieten het publiek met grote verbazing zien hoe goed zij
die indrukwekkende machines onder controle hebben. Op mooie klassieke muziek,
speciaal voor deze voorstelling samengesteld, beleefden we een liefdesverhaal van
twee kranen. Romantiek op de polderdijk
in het tegenlicht van de ondergaande zon.
Nadat het vrouwtje het mannetje eerst
had afgewezen valt ze toch voor hem als hij
haar een mooie boomstam geeft voor haar
nest. Dan bloeit de liefde op en volgt een
liefdesdans. Uiteindelijk blijkt dat er zelfs
vier jonge kuikentjes uit voortkomen. Met
de vier minikranen was het kranengezin
compleet. Het publiek was onder de indruk
dat deze grote gevaarten zo lieflijk en sierlijk
een mooie dans uitvoerden en sommigen
uit het publiek raakten er zelfs zichtbaar
door ontroerd. De machinisten van de minikranen waren Wolter van der Sloep, Rienk
Noppert, Harm Tolsma en Oene van der
Molen. Onder regie van Aukje Schaafsma,
technisch ondersteund door Rutger van den
Hout en met de mooie muziek, samengesteld door Peter Sybesma (allen van Tryater),
was het een prachtige voorstelling. Na een
groot applaus ging iedereen naar het plein.
Daar speelden de Lucky Daltons en genoten
we van een hapje en een drankje.
Nij Beetsters, tige tank foar de gearwurking!
						

Toen de Lawei op half ging was het ‘skoft’ en
hebben we met z’n allen geproost met een
‘Stûkesûpke’, in goed slokje hear!
Na het openingsritueel beleefden we een
bijzondere voorstelling; ‘It Kranenmar’ Zes
kraanmachinisten uit Nij Beets presenteerden een voorstelling met een heel kunstig
stuk vakmanschap. Met name Henk Stob
De Nijs Beetster 15 - 2

PB Commissie Herinrichting, De Veenhoop
(Foto De Veenhoop)
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Dorpsagenda

za. 12 okt.

Soos (vanaf 1e klas v.o.) in ‘t Skûlhoal; 19.30 uur

vr. 18 okt.

Folkert Wesseling met voorstelling De Wolf in It Damshûs; 20:00 uur

vr. 18 okt.

Karakteravond Noordermannen bij D. Zuidema, Swynswei 4; 19.30 uur

za. 19 okt.

Soos (vanaf 1e klas v.o.) in ‘t Skûlhoal; 19.30 uur

za. 19 okt.

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

wo. 23 okt.

Groenworkshop Herfst in de Hobbykeamer (opg.tot 22-10 via tel.461946
of hobbylys@gmail.com), Geawei 6; 19.30 uur

za. 26 okt.

Soos (vanaf 1e klas v.o.) in ‘t Skûlhoal; 19.30 uur

do. 31 okt.

Kinder Griezel Fakkeltocht rondom ’t Alddjip; 16.00 uur

za. 2 nov.

Snertdag bij Halte Leppedijk

za. 2 nov.

Teenoclub Halloween party in ’t Skûlhoal; 19.30 uur

zo. 3 nov.

Wildbuffet met voorafgaand uitleg door veldkenner Age bij Pier’s Hiem;
16.00 uur

wo. 6 nov.

Lampion knutselen voor groep 1 t/m 8 in ’t Trefpunt (opg.voor 30-11 via
tel.06-33318353); 13.30-15.30 uur

wo. 6 nov.

Lezing Kees Bangma ‘Opsterland en de Eerste Wereldoorlog’ (kaarten
via energiemetaepos@gmail.com, €7,50) in Aepos; 20.00 uur

za. 9 nov.

Soos (vanaf 1e klas v.o.) in ‘t Skûlhoal; 19.30 uur

di. 12 nov.

Lezing over het leven van Jan Jacob Slauerhoff in It Damshûs (€6 incl.
koffie/thee); 20.00 uur

za. 16 nov.

Soos (vanaf 1e klas v.o.) in ‘t Skûlhoal; 19.30 uur

zo. 17 nov.

Criminele Eenakter met aansluitend buffet bij Pier’s Hiem; 16.00 uur
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wo. 20 nov.

50+ sjoelmiddag in ’t Trefpunt, opg. t/m 16-11 bij S.v.d.Honing tel.0620481535; 14.00 uur

wo. 20 nov.

Eland schilderen op steigerhout in de Hobbykeamer (opg.tot 19-11 via
tel.461946 of hobbylys@gmail.com), Geawei 6; 19.30 uur

do. 21 nov.

Passage in de Rank mmv Koos Dijkshoorn over zijn reis door Laos-Vietnam-Cambodja; 19.45 uur

za. 23 nov.

Soos (vanaf 1e klas v.o.) in ‘t Skûlhoal; 19.30 uur

za. 23 nov.

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

za. 30 nov.

Soos (vanaf 1e klas v.o.) in ‘t Skûlhoal; 19.30 uur

zo. 1 dec.

Wildbuffet met voorafgaand uitleg door veldkenner Age bij Pier’s Hiem;
16.00 uur

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

Kerkdiensten Doarpstsjerke

zo. 13 okt.

9.30 uur:

Ds. J. Vlasblom, doopdienst

zo. 20 okt.

9.30 uur:

Dhr. K. Dijkshoorn

zo. 27 okt.

9.30 uur		

Da A. Klomp-Hogeterp, Marum, Bijbelzondag

zo. 3 nov

9.30 uur		
19.30 uur

Ds. J. Vlasblom
Ds J. Vlasblom, gespreksdienst

wo. 6 nov

19.30 uur

Ds. J. Vlasblom, dankdag

zo. 10 nov

9.30 uur		

Mw. R. de Vries-Martini

De Nijs Beetster 15 - 2
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Als mantelzorger bent u goud waard!
Als mantelzorger besteedt u veel tijd aan
het zorgen voor uw partner, kind, ouder of
iemand anders in uw omgeving. Daardoor
blijft er weinig tijd over voor uzelf. Want
hoe vaak heeft u de afgelopen maand even
tijd gehad voor sporten, een kop koffie
drinken met een vriend(in) of biljarten in
het café? Het is belangrijk om ook goed voor
uzelf te blijven zorgen. Als u intensief zorgt
voor een naaste met psychische problemen,
ouderdomsklachten zoals dementie of een
chronische ziekte of beperking, dan vindt
u dat vaak heel normaal. Toch is het heel
bijzonder wat u doet. En moet u weten dat
u er niet alleen voor staat. Het gebiedsteam
adviseert en ondersteunt u graag. U kunt
bijvoorbeeld beroep doen op één van de
beroepsvrijwilligers, zodat u even een boodschapje kunt doen of kunt gaan sporten.
Vaak kunt u via een aanvullende zorgverzekering professionele ondersteuning of respijtzorg aanvragen. U kunt voor advies en
ondersteuning bellen met het Gebiedsteam
Opsterland, (0512) 386222 of gebiedsteam@
opsterland.nl Meer informatie kunt u vinden op www.opsterland.nl/zorgvoorelkaar .
U kunt ook bij het dorpssteunpunt terecht
voor informatie en advies en als u (tijdelijk)
een helpende hand nodig heeft. In Nij Beets
zijn de contactpersonen: Gatske van Houten, telefoon (0512) 461320 en Aukje Stob,
telefoon (0512) 461553, e-mail DSP.nijbeets@
gmail.com
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Mooie opkomst en mooie scores bij start
klaverjasseizoen
De opkomst op 21
september, de eerste
avond van het klaverjasseizoen 2019/2020
was prima. Er kwamen
maar liefst 31 personen naar de kantine om
een kaartje te leggen. Voor 8 volle tafeltjes
was er dus 1 te weinig, maar na enkele telefoontjes kwam Richard Slager nog opdagen
zodat er geen stilzitters waren. Er heerste
weer een gezellige sfeer en rond half 12
waren er 3 spelrondes gespeeld.
Er waren deze avond maar liefst 10 personen die meer dan 5000 punten scoorden.
1.

Pieter Nauta

5.314 punten		

2.

Alie Landmeter		

5.274 punten

3.

Gert Jan Bok		

5.229 punten		

4.

Willem Dam

5.218 punten

5

Jelmer Biesma		

5.135 punten

6.

Wytse de Haan

5.108 punten

7.

Lammert vd Velde		

5.099 punten

8.

Jelle Tuttel		

5.070 punten

9.

Sietze van Houten

5.069 punten

10.

Sieb de Haan

5.015 punten

De Poedelprijs was voor
Richard Slager die totaal
3.979 punten bij elkaar
kaartte.

Nijs fan Tonielferiening ´Kliuwend Omheech´
Troch omstannigheden giet de earder oankundige ienakterjûn ein oktober net troch.
Wol binne we begûn mei de repetysjes foar
in útfiering op 14 desimber. Dit dogge we
yn´t kader fan in ynternasjonaal projekt
fan NHL Stenden, Stichting Keunstwurk
en Stichting Amateur Toniel Fryslân. Fanút
ferkillende Europeeske lannen komme
kultuur wittenskippers nei Fryslân omdat
De Nijs Beetster 15 - 2

dizze provinsje heech oanskreaun stiet yn ’t
amateurtoniel. It tema dat Kliuwend Omheech behannelt is ’t ferskil tusken stêd en
plattelân. Dit byldzje we mei trije jeugd- en
trije folwoeksen spilers út yn in stik ymprovisaasje toniel fan lyts in heal oere. Publyk
is fan herte wolkom yn De Rank oan ‘e Prikkewei op 14 desimber om 20.00 oere, tsjin in
lytse fergoeding fan €5.
Fierder binne de tariedings foar ’t winterstik
yn folle gong. Mar leafst 11 spilers ûnder lieding fan regisseur Tineke Nicolai sille ’t stik
‘Ien fleach oer ’t koekoeksnêst’, bekend fan
film en boek mei û.o. Jack Nicolson, foar jim
bringe op 29 febrewaris en 7 maart 2020.
Takom jier bestiet ‘Kliuwend Omheech 75
jier. We sille dan in feestjûn organisearre
foar leden en donateurs.
As lêste kin we meidiele dat we yn ’t koart
beskikke kinne oer in eigen lûd- en ljochtynstallaasje! Dit troch in finansjele bydrage
fan de Rabobank en de Van Teijens Fundatie
fan elk € 2.500! We ha yntusken in pear
doarpsgenoaten as frijwilliger fûn om dizze
ynstallaasje te betsjinjen. De oplieding hjirfoar start yn ’t koart. As d’r mear binne dy’t
dit leuk liket, kinne se harren noch opjaan
fia wytsedehaan@ziggo.nl
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Zeldzame kwartelkoning gesignaleerd
In de zomermaand
juni blijkt in
één van de
weilanden
van Warner
en Froukje
van der Leeuw
een zeldzame kwartelkoning
gesignaleerd.
Het was een
vogelwachter
die het kenmerkende geluid van de vogel herkende. De roep van de vogel klinkt
als een vork die over een wasbord wordt
gehaald. Het beestje zien is vrijwel onmogelijk omdat het zich in het hoge gras veelal
schuilhoudt. In een weiland bij Nij Beets is
afgelopen zomer een zeldzame kwartelkoning gesignaleerd.
Vogelkenner Albert Althuis, die veelal rond
de zandwinput naar vogels spot, heeft het
nieuws van de ‘teapert’ zoals hij in Friesland
wordt genoemd, gehoord. ‘Hij is wel vaker
opgedoken in Nij Beets hoor,’ weet hij zich te
herinneren. ‘In het land achter de Leppedyk,
en eerder ook al bij de Dulf richting Tijnje.
De kwartelkoning arriveert meestal eind
mei in Nederland na een lange vlucht vanuit
de savannes in Afrika.
Hier zoekt ze bloemrijk hooi- en grasland
om te broeden. Dat broedgebied strekt zich
uit van Ierland in het westen tot het Baikalmeer in Siberië in het oosten.
Rond Nij Beets zijn de boeren actief met
agrarisch natuurbeheer waardoor hun land
goed toeven is voor de kwartelkoning.
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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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Gezien in Nij Beets

Een babyboom in Nij Beets? Je zou het haast vermoeden als op alle 15 lichtmasten rond de sportvelden een
ooievaar staat te poseren.
Foto Anja en Jos Kremer

Wat is er te beleven?
Zaterdag 2 november
Snertdag bij Halte Leppedijk
Het is weer tijd voor degelijke ouderwetse
huisgemaakte en goed gevulde erwtensoep volgens het recept van Beppe.
Komt u bij Siepie eten, dan kost een portie
€4,25 incl. roggebrood en spek.
Eet u liever thuis, dat kan ook maar neem
dan wel even uw eigen pan mee. Een thuisportie kost €3,10 (1 portie is 500cc).
Net als vorig jaar is er ook Vegetarische
Erwtensoep. Dit is een lekkere, pittige
erwtensoep voor de mensen die liever geen
vlees eten.
De Nijs Beetster 15 - 2

Om teleurstelling te voorkomen, graag
vooraf bestellen. Dit kan t/m woensdag
30 oktober via telefoonnr. 06-20834213 of
e-mail halteleppedijk@gmail.com
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Siepie Kooijker- de Jong, Halte
Leppedijk, Leppedijk 9.

Woensdag 6 november
Lezing Opsterland en de Eerste
Wereldoorlog
Kees Bangma en anderen laten in het boek
“Ver van het Front” duidelijk zien dat de
Eerste Wereldoorlog in Friesland veel meer
27

Van Eedenstrjitte 7
9245 HL Nij Beets
T: (0512) 46 12 11
www.pedicurehendrika.nl
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impact had dan lang is gedacht.
Tijdens de research ontdekte Kees een
document over de mogelijkheden om een
gaarkeuken in Gorredijk in te richten. Over
dit en nog meer vertelt Bangma in deze
lezing.
Locatie: Aepos Nij Beets; de entree bedraagt €7,50 en het begint om 20.00 uur.
Kaarten kunnen besteld worden via
energiemetaepos@gmail.com

Dinsdag 12 november
Lezing over het leven van Jan Jacob
Slauerhoff
Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936), een van
Nederlands grootste dichters, kwam uit
Leeuwarden. Zijn werk werd in 26 talen
vertaald. Deze altijd rusteloze, flamboyante en melancholische man, bevoer alle
wereldzeeën.
In de voordracht wordt aan de hand van
een PowerPoint-presentatie het leven
verteld van Slauerhoff door Rob Leemans.
Tussendoor worden meerdere gedichten
voorgedragen door Cees van Dam. Het
geheel wordt muzikaal aangekleed door
fado’s met filmbeelden.
De presentatie duurt ruim een uur en is

een mengeling van gesproken woord, lichtbeelden en muziek. Nadien is er eventueel
gelegenheid voor een gedachtenwisseling.
Rob heeft gevaren als stuurman op de
Grote Handelsvaart en is nadien traumachirurg geworden. Later heeft hij ook weer
als scheepsarts en als stuurman gevaren
bij zowel de marine als op het zeilend zeeschip de Eendracht. Tijdens het varen is hij
enthousiast geworden over de gedichten
van Slauerhoff en voelt zich ermee verbonden.
Cees is Neerlandicus, filosoof en voordrachtskunstenaar en heeft al langere tijd
belangstelling voor het leven en werk van
Slauerhoff.
Locatie: It Damshûs; de entree bedraagt €6
(incl. koffie/thee) en het begint om 20.00
uur.

			 Kom je meedoen?

			Het gymnastiek- en dansseizoen is weer begonnen! Wil je graag een 		
			
keer meedoen om te kijken of het wat voor je is? Je bent van harte 		
			welkom!
			
Op donderdag gymmen we: 16.00 – 16.45 uur Peuter-Kleutergym
						
16.45 – 17.45 uur Gym 1
						17.45 – 18.45 uur Gym 2
			
Op vrijdag dansen we:
						

16.15 – 17.00 uur Dans voor groep 6, 7 en 8		
17.00 – 17.45 uur Dans voor groep 3, 4 en 5

En voor de kleinere broertjes of zusjes is er op woensdag Ouder en kind gym van 16.15 – 16.45 uur!
De eerste 2 lessen mag je gratis meedoen om te kijken of het wat voor je is.
De Nijs Beetster 15 - 2
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‘Je luisterend oor was een verademing. De
ideeën die je ons aanreikte maakten een
prachtige eenheid van deze ceremonie….’

ritueelbegeleider bij afscheid
Ripen 11
9245 VG Nij Beets
Nederland

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

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

Administratiekantoor
v.o.f. H van der Molen
Timmerbedrijf
Kr. Swynswei 4
9245 HC Nij Beets
Tel.  (0512) 461623
nieuwbouw | verbouw | onderhoud
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M: 06 130 74 789

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

Riperwei 56, 8406 AK TYNJE
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Lief en leed
Bedankt buurtvereniging “Oan’t kanael“
Buurtvereniging ‘Oan’t kanael’ had als
thema voor de versiering voor het dorpsfeest ‘Duurzaamheid’ gekozen. Dit thema
leeft tegenwoordig enorm. De buurtgenoten waren dan ook enthousiast en als
paddenstoelen uit de grond groeide er bij
elke woning een professioneel uitziend
duurzaam kraampje. Er was van alles te
koop. Bananen, spelletjes, stoofpeertjes,
brocante, melkproducten, groenten, boeken, gereedschap. Je kon het zo gek niet
bedenken.
En…… de opbrengst van deze prachtige
duurzame markt is voor een duurzaam
project: Bij het weeshuis Lioness cubs
home’ (mede gerund door Kenia Support
van Anky van Houten) zijn ze een grote
groenten-en fruittuin aan het aanleggen.
Dit om het huis meer duurzaam en zelfvoorzienend te maken. Financiële ondersteuning hiervoor is meer dan welkom.
Stichting Kenia Support is bijzonder verrast en heel blij met het geld dat deze
buurtvereniging bij elkaar heeft verkocht.
Anky mocht een cheque in ontvangst nemen van maar liefst €312,50.
Lieve dorpsgenoten van Kanaelwei Sud,
heel erg bedankt voor jullie inzet namens
de stichting, de kinderen en personeel van
het weeshuis ‘Lioness cubs home.’

Bedankt, bedankt, bedankt...
Namens de diaconie willen we een ieder
weer hartelijk bedanken die de kledingbeurs weer tot een succes hebben gemaakt. Bedankt voor de kledinginbreng.
Bedankt voor het helpen sorteren. Bedankt
de kledingkopers en bedankt voor de
gezelligheid. Alleen de middagopbrengst
bedraagt al 116 euor. Hopelijk kunnen we
volgend jaar ook weer een beroep op jullie
doen. De voorlopige datum voor de eerstvolgende kledingbeurs is zaterdag 4 April.
Met vriendelijke Groet Geartsje en Gatske

70e Collecteweek KWF
Tijdens de landelijke collectieweek van
1-7 september 2019 is in Nij Beets door de
collectanten in totaal € 1283,96 opgehaald.
Daarmee heeft de collecte weer meer
opgebracht ten opzichte van vorig jaar. Het
collecteteam Nij Beets dankt iedereen voor
zijn of haar bijdrage aan deze collecte.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar
onze jubilarissen die al 12,5 jaar of langer
collectant zijn: Froukje van der Leeuw,
Tonny Looijenga, Pieter Nauta, Ytsje Voolstra, Otsje Vries, Gea de Wagt en Trijnko
Westra. Zij ontvingen hun onderscheiding
“zilveren Insigne”.
Voor Otsje Vries was er ook de bronzen
krab voor 12,5 jaar bestuurslid van het KWF.
Dat u niet voor niets geeft, blijkt wel uit de
vele successen die 70 jaar

De Nijs Beetster 15 - 2
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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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kankerbestrijding heeft bereikt. Mooie resultaten op het gebied van het voorkomen,
ontdekken en behandelen van kanker:
1949 Is het KWF opgericht als Stichting
Koningin Wilhelmina Fonds.
1950 De eerste officiële KWF- collecte
1960 Dankzij CT- en MRI- scans kunnen
tumoren heel exact worden
gelokaliseerd.
1976 Kwaliteit van leven en psychosociale
zorg zijn belangrijke speerpunten
geworden.
1990 Mede door KWF-gefinancierd onder
zoek is er vanaf nu het bevolkingsonderzoek borstkanker.
2003 Behandeling op maat wordt vanaf
nu toegepast.

2013 Immunotherapie wordt uitgeroepen
tot doorbraak van het jaar.
2014 KWF zet zich in voor betaalbare
medicijnen tegen kanker want we
vinden dat kankergeneesmiddelen
voor iedereen beschikbaar moet zijn.
2018 Opgroeiende kinderen beschermen
tegen tabaksrook, dat is waar de 		
rookvrije generatie voor staat.
2019 De overlevingskans van kankerpatiënten is flink gestegen: van 25% in
1949 naar 64% nu.
Liesbeth Hoekstra
Coördinator KWF collecteteam Nij Beets.

Gezien in Nij Beets

Tijdens de opening van het seizoen van ’t Skûlhoal enterde de jeugd massaal de vissteigers voor geintjes en
ongeintjes. Gelukkig haalde niemand een nat pak.
Foto: Pieter Nauta
De Nijs Beetster 15 - 2
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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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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
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Gezien in Nij Beets

Deze foto is in 1950 gemaakt waar Heine en Sijtske Lageveen aan de Swynswei 32 hun loonbedrijf
begonnen. Voor de oplettende lezer, over deze foto werd op de pubquiz tijdens het dorpsfeest ook een
vraag gesteld. 						
fotograaf onbekend

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

Na 99 jaar nog springlevend.
Volg onze website voor de jubileum
activiteiten gedurende 2020.
Openingstijden vanaf september
Maandag en dinsdag geopend voor gezelschappen
vanaf 10 personen
Woensdag tot en met vrijdag vanaf 17.00 uur
Zaterdag vanaf 16.00 uur
Zondag vanaf 12.00 uur
Keuken geopend tot 20.30 uur

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
De Nijs Beetster 15 - 2
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Blue Boys
Keeper hield Blue Boys lange tijd op de been
tegen derdeklasser Friesland.
Leeuwarden: 8-09-2019.
Door: Fokke Veenstra.

In de tweede bekerwedstrijd tegen LVV
Friesland (opgericht in 1905) uit de Friese
hoofdstad trad trainer John Blaauw in het
strijdperk met een elftal met een groot
slaapgebrek. Om de twee jaar viert Nij Beets
het legendarische dorpsfeest, dat maar liefst
vier dagen duurt. Desondanks ging deze

bekerwedstrijd gewoon door, want de KNVB
kan natuurlijk geen rekening houden met
alle dorpsfeesten. Na een kwartier werd keeper Eise Tolsma van alle kanten onder vuur
genomen. Gelukkig stond hij als een rots in
de branding. Blue Boys werd teruggedrongen
door LVV op eigen speelhelft. Pas in de 20-ste
minuut werd onze keeper gepasseerd, 1-0.
Na de rust in de 75ste minuut viel het tweede
doelpunt voor Friesland. Tien minuten voor
het eindsignaal werd onze keeper voor de
derde keer gepasseerd, 3-0. Toch een knappe
prestatie voor een niet geheel fitte ploeg.

Blue Boys

Blue Boys

Door Fokke Veenstra.

Door Fokke Veenstra.

Met Kracht Vooruit ’29 (MKV) was de laatste
tegenstander voor Blue Boys in de bekercompetitie. Twee jaar geleden speelde MKV nog
in de tweede klasse en degradeerde vervolgens ieder jaar. Komend seizoen mogen ze
het blazoen weer oppoetsen in de 4e klasse.
Vorige week verloren de Nij Beetsters nog
bij de buren, Friesland. Na een kwartier viel
de openingstreffer voor onze gastheren, 1-0.
Blue Boys kreeg geen grip op de wedstrijd en
vijf minuten later caramboleerde een snoeihard schot via de paal in de touwen, 2-0.
Rust. Al gauw werd de achterstand vergroot,
3-0. Toch redde Bart Jonckers de sportieve
eer nog door een penalty te benutten, nadat
Norwin Piet getackeld werd door een verdediger: 3-1. Trainer John Blaauw bracht in het
laatste half uur nog drie reservespelers in
het veld. Behalve in de slotfase creëerden de
blauwhemden geen enkele kans. Onze gastheren trakteerden ons nog op twee doelpunten, zodat de eindstand 5-1 werd voor MKV.

Na drie oefenwedstrijden en drie bekerwedstrijden waren de blauwhemden nu wel
klaar voor de nieuwe competitie 2019/2020.
Martin Lageveen was net geopereerd en Lars
v.d. Wolf was op stap, dus twee basisspelers
ontbraken vandaag tegen Lemmer dat ooit
in de tweede klasse voetbalde.
In de 20ste minuut verzond Remco Goote
een zuivere dieptepass op Kevin de Boer, die
vrij voor het doel stond. Zijn schot verdween
helaas enkele centimeters naast het doel.
Gelukkig waren de groenhemden slordig in
de afwerking.
De ruststand was dan 0-0.
De emoties op de bank van Lemmer liepen
soms hoog op. De scheidsrechter gaf ze zelfs
een waarschuwing.
Youngster Rutger Lageveen, een verse versterking, werd door trainer John Blaauw
ingebracht. In de 75ste minuut verzond Bart
Jonckers een fraaie dieptepass op aanvoerder
Norwin Piet, die de Lemster verdediging en

Blue Boys beëindigt bekeravontuur tegen
MKV’29 met nederlaag.
Leeuwarden: 15-09-2019.
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Blue Boys start nieuwe competitie tegen
Lemmer met een gelijkspel.
Nij Beets: 22-9-2019.
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Blue Boys

Wist u dat?

keeper verraste, 1-0.
Blue Boys kroop massaal in de verdediging.
Lemmer verhoogde het tempo en voerde de
druk op. Door deze druk in het strafschopgebied van Blue Boys werd een overtreding
gemaakt, dus penalty.
Zou keeper Eise nog een huzarenstukje kunnen verrichten?
Helaas dook hij in de verkeerde hoek, 1-1.
Blue Boys was wel tevreden met een gelijkspel, maar de Lemsters uiteraard niet. Na
afloop spoelden zij hun vieze smaak weg met
hun zelf meegebrachte bier.

Wist u dat...
Het centrale vuurwerk in Nij Beets terug
keert? Oudejaarsnacht om kwart over twaalf
‘s nachts er op de Dorpsstraat ongeveer ter
hoogte van het Trefpunt een prachtig vuurwerk ontstoken zal worden?

Gedachtenspinsels
Ik noem mijn schrijven: Gedachtenspinsels;
Een vrije vorm van poëzie dat in een
bepaald ritme is geschreven: het gaat vaak
over wat ik waarneem en wat ik voel in al
zijn eenvoud.
Akke Postma-van Dijk
Uit eigen werk:
Gedachtenspinsels: Pompeblêden:
Al drijvend pronken
de pompeblêden
met trots
in de Friese wateren;
niet wetend
dat hun vorm
ons laat weten
wat het betekent
om vertegenwoordigers
van Fryslân
te zijn!

Wist u dat…
Het nog een kwestie van tijd
lijkt voordat de wolf in Nij Beets
gesignaleerd wordt? Het dier
al een aantal malen achter het
Witte Huis in Olterterp is gesignaleerd?
De voorstelling van Folkert Wesseling genaamd ‘The Wolf back in town’ weleens
werkelijkheid zou kunnen worden?

Wist u dat...
KBS De Arke komend jaar 100 jaar bestaat?
De festiviteiten hiervoor al lang in voorbereiding zijn? U en alle oud-leerlingen of belangstellenden het weekend van 15 tot en met 17
mei dus alvast hiervoor kunt reserveren?

De voormalige school

@kke
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Van Plaatselijk Belang

Wij hebben overleg gehad met de gebiedsbeheerder Franciscus Koopman van de
gemeente Opsterland over ‘Groen en wegen’ in Nij Beets.
De volgende acties zijn besproken:
De Krûme Swynswei en de Legewei worden nagekeken op respectievelijk
verzakkingen en wortelopdruk.
In het najaar wordt op de Blauwe Kampwei het stuk van het sportveld naar het
zwembad opnieuw bestraat. De Leppedyk wordt in 2020 aangepakt en de bestrating
op de Prikkewei, vanaf de Doarpsstrjitte, wordt in 2024 vernieuwd.
Met de bewoners van de Swynswei is in juli 2019 het onderhoud en de aanpassingen 		
aan het wegdek besproken door de gemeente Opsterland. Het plan dat hieruit is voortgekomen wordt in het najaar uitgevoerd;
Ook in de laatste maanden van 2019 worden vier stukken van de Geawei (80 meter in totaal) van nieuwe platen voorzien.
De slechte staat van de Geawei staat elke keer op de agenda en de gemeente Opsterland
heeft beloofd om dit elk jaar te monitoren en waar nodig aan te pakken.
Het fietspad vanaf het Shared spaceplein naar de kruising bij de hoofdbrug wordt helemaal nagekeken en de slechte stukken worden zo spoedig mogelijk opgeknapt.
Het rozebottelperk op de Doarpsstrjitte wordt in de komende winter verwijderd en in overleg met Plaatselijk Belang komen hier vaste planten voor in de plaats.
In het voorjaar van 2020 worden er ondergrondse containers geplaatst op de t-splitsing
van de Prikkewei en de Bjirk.
Het opschot langs het kanaal op de Blauwe Kampwei zal worden verwijderd.
Wij hebben de gemeente een compliment gegeven voor het onderhoud van de Algemene
begraafplaats en de verwachting uitgesproken dat ondanks de bezuinigingen, die de gemeente Opsterland door moet voeren, dit zo zal blijven.
Met ondersteuning vanuit de gemeente voeren wij samen met Krigel nogmaals
gesprekken met Groenleven over een goede invulling van de proces- en financiële
participatie van de omwonenden en het dorp Nij Beets.
En tot slot zien wij dat er in het buitengebied hard wordt gewerkt om het glasvezelkabel
netwerk klaar te krijgen. Het is een hele operatie en wij hopen dat het zo snel mogelijk
wordt afgerond.
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Sinterklaasintocht Nij Beets 23 november 2019
Hallo jongens en meisjes in Nij Beets,
Hoera, op zaterdag 23 november is het zover! Dan komt Sinterklaas weer een bezoek
brengen aan Nij Beets. Natuurlijk hopen
Sinterklaas en de Pieten dat jullie allemaal
komen om ze welkom te heten. Tussen 14:45
en 15:00 uur komt de Sint aan op de kruising
bij ’t Trefpunt. Dan heeft hij natuurlijk alle
tijd voor jullie om handjes te schudden of
een praatje te maken.
Let op, er is een belangrijke verandering!
We hebben besloten geen activiteit meer te
organiseren voor groep 6 tot en met 8 in it
Skûlhoal. Er wordt over nagedacht in overleg met het bestuur van it Skûlhoal hoe we
dat de komende jaren kunnen invullen. Dat
betekent dat dit jaar alleen de kinderen tot
en met groep 5 mee naar binnen mogen in ‘t
Trefpunt.

borgen van de veiligheidwillen we jullie vragen niet eerder te komen dan 14:30 uur.
Bedankt!

Oproepje!
We kunnen altijd een paar extra handen
gebruiken voor het helpen bij de Sinterklaasintocht op 23 november a.s. of bij de pepernotenverkoop. Dus als je een uurtje over hebt
dan horen wij dat graag!

Het zou fantastisch zijn als jullie iets leuks
voor Sinterklaas willen doen. Bijvoorbeeld
een liedje, een dansje of misschien wil je
Sinterklaas iets bijzonders vertellen of geven.
Iets anders mag natuurlijk ook. Je kunt opgeven wat je wilt doen en met wie VÓÓR 19
NOVEMBER bij Janny Dijkstra (461643, guustjanny@gmail.com) of Reina Kroodsma (06
47428016, reinakroodsma@gmail.com).
Ook dit jaar hebben we iets bedacht voor
de versiering van’t Trefpunt. Wat is nog een
verrassing! Wel iets om te knutselen en dit
wordt uitgedeeld op de peuterschool, de
basisscholen, bij de Dagwinkel en bij de huisarts. Je kunt het inleveren op school of in de
rode Sinterklaasbrievenbus doen die in de
Dagwinkel staat, dan hangen wij het op.
We hopen jullie allemaal te zien op 23 november om 14.45 uur! In verband met waar
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Pepernotenactie Sinterklaascommissie
Zoals in de vorige Nijs Beetster aangekondigd, gaan we ook dit jaar pepernoten verkopen om van de intocht van Sinterklaas op 23
november weer een mooi feestje te maken.
De pepernotenactie zal plaatsvinden in de
periode van 28 oktober tot 10 november. Dit
jaar komen we weer meteen met de
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pepernoten langs zodat u er direct van kunt
genieten! Ook is het mogelijk pepernoten af
te halen bij onderstaand commissielid.
Prijzen pepernoten: 1 zak € 3,50 en drie zakken voor € 10. Graag contant betalen.
Pepernotenophaalpunt:
Ans Feenstra, Prikkewei 15-B, tel. 0623963345/0512-461955
Met een feestelijke groet van de
Sinterklaascommissie Nij Beets

Sponsoren gezocht!
Elk jaar worden we al trouw gesponsord door
een aantal bedrijven uit Nij Beets, maar om
de continuïteit van het feest van de intocht
te waarborgen zijn we natuurlijk altijd blij
met meer sponsoren.
Naast financiële middelen zijn er ook een
aantal materiële zaken die we goed kunnen
gebruiken. Hierbij valt te denken aan:

Als u besluit om de Sinterklaas Commissie
te ondersteunen, op welke manier dan ook,
kunt u ervoor kiezen dat uw bedrijfsnaam en
logo vermeld worden in de communicatiemiddelen die ingezet worden om de intocht
bekend te maken in het dorp, zoals Facebook
en de Nijs Beetster.
Mocht u ons financieel willen ondersteunen, dan kunt u uw gift overmaken o.v.v.
Sinterklaas Commissie Nij Beets op IBAN
NL20RABO0306453541. Het KVK nummer van
Plaatselijk Belang is 40003803. Dit voor eventuele aftrek van de gift bij de belastingdienst.
Namens de commissie,
Peter Winters, Krûme Swynswei 14-A, 0620007852

Strooigoed/ Pepernoten - Schmink materiaal
- Lunch/soep - Pieten kostuums - Beveiliging
Kade Polderhoofd Kanaal - Attentie voor
vrijwilligers

40

De Nijs Beetster 15 - 2

Gezien in Nij Beets

Djurre Machiela blijkt ineens de trotse winnaar van een viswedstrijd door een vis van 40 cm aan de haak te
slaan.
Foto: Pieter Nauta

foto: Wobbe de Vries
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Het laatste woord
Het kan niet
missen. Deze
zomer ben ik in
Pisa geweest en
inderdaad de
‘verplichte’ foto
met de toren van
Pisa is gemaakt.
Zo hoort het en
dat was daar
duidelijk, want er
stonden werkelijk
van vroeg tot laat
mensen dit soort foto’s te maken. Nog veel
gekker of kunstzinniger dan alleen een hand
tegen de toren om te duwen of tegen te houden. Maar vergis je niet, dit is geen foto zoals
al die andere. Ik wilde juist laten zien dat het
onzin is, dat iedereen zo’n foto maakt. Heel
precies heb ik ook niet gemikt met de hand en
de lach op het gezicht is vooral spottend bedoeld. Toch is er grote kans dat dit niet te zien
is in de foto en het daarmee een gewone foto
is van weer een toerist in een flauwe pose bij
de toren van Pisa.
Zie je het goed?
Dat is dus wel de vraag, want kun je bijvoorbeeld uit een simpele foto alles afleiden? Heb
je altijd een goed beeld van de ander of de situatie? Dat is met veel dingen het geval, denk
ik. Zeker in de milieudiscussie, die de afgelopen
tijd behoorlijk fanatiek wordt gevoerd. Woorden als vliegschaamte hoor je steeds vaker. In
dat woord zit meestal ook een veroordeling
voor iedere vlucht, die iemand maakt. Maar
klopt het beeld, dat iemand die vliegt, altijd
het verkeerde doet voor het milieu? Iemand
kan het dak vol hebben liggen met zonnepanelen, maar misschien juist veel autokilometers maken. Bij een dak zonder panelen is de
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bewoner niet direct een
milieuzondaar, want je
kunt niet zien of iemand
de verwarming bewust
een graadje lager zet,
dan wel de douche altijd
na maximaal vijf minuten uitdraait. Kan ik
dan werkelijk zien hoeveel welke boer of welk
bedrijf doet aan het milieu en de uitstoot van
stikstof? Te snel wordt de ‘zwarte piet’ (over
stevige discussies gesproken) naar één groep
toegeschoven, want dat maakt een oplossing
voor alle andere makkelijker.
Blijven kijken
Bij de milieudiscussie en veel vaker trouwens
kan het geen kwaad om een uitspraak van
Jezus voor ogen te houden: ‘Oordeel niet, dan
zal er niet over je geoordeeld worden.’ Het is
goed om voorzichtig te zijn met ons oordeel,
want hoe vaak oordelen we niet te snel. Weet
je altijd voldoende om een oordeel te kunnen
vellen? Bovendien kun je je ook nog afvragen:
‘Wie ben ik om dat oordeel te mogen uitspreken?’
Tegelijk ben ik er ook van overtuigd, dat er wel
iets moet gebeuren om de problemen rond
de klimaatverandering aan te pakken. Er zijn
maatregelen nodig, maar dat zal ook een gezamenlijke zoektocht moeten zijn, waarbij we
hopelijk zo veel mogelijk mensen in het oog
kunnen houden. Dan is het nodig om goed te
kijken en misschien nog eens te kijken of we
het echt goed zien.
Wie weet komen we er dan al snel achter dat
de dichter K. Schippers helemaal gelijk had
toen hij dit gedichtje maakte: Als je goed om je
heen kijkt zie je dat alles gekleurd is.
Ds. Jaap Vlasblom
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Skimerjun 2019…Knoopje dicht of open?
Van te voren waren er zorgen. Loopt de
kaartverkoop wel hard genoeg? Worden
wind en regen geen spelbreker? En wat
blijkt? De festivalformule van Skimerjun kan
tegen een stootje! Sterker nog… editie 2019
wist te binden en te boeien. Wie gewapend
met paraplu en creatieve uitgaanslaarsen
over de bamboebrug kwam, betrad een
sfeervol en overzichtelijk festivalterrein. Vuren stonden de dreigende wolken uit te dagen. Loungebanken en hooibalen straalden
een onverzettelijke gezelligheid uit. Overal
het vrolijke skimerjun-zwart van bedrijvig
heen en weer lopende vrijwilligers die, ongehinderd door welke weerapvoorspelling
dan ook, de laatste voorbereidingen troffen.
Wie zich niet had voorbereid liep turend op
zijn programmaboekje toch maar de eerste
de beste tent binnen, waar hij tenenstrekkend over hoofden heen naar de band keek.
Ach je komt om te luisteren toch? Je schuifelt
ongemerkt naar voren en tegen de tijd dat
de tijd om is, ga je op de eerste rij zitten

In de feesttent
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wachten wat de volgende ronde oplevert.
Anderen lieten zich meteen al verleiden door
de ruime en aantrekkelijke bar, getrokken
door ouderwetse satégeuren, chocolademelk en de laatste dorpsroddels. De echte
diehards gingen natuurlijk met duidelijk
omcirkelde programma-onderdelen recht
op hun doel af. Want er was veel te beleven!
De stampende openingsact van de Electric
Hollers, de recht toe recht aan blues van de
Rolbrêge Brûsband, de poëtisch verrassende
woordenvloed van Wordbites, de melancholieke diepte van The Innocent Beard, de
virtuositeit van Bovenste Knoopje Open, die
intrigerende slidegitaar van Mudbirds. En
nog veel meer. Je zat er bovenop, schouder
aan schouder, zag hoe verkleumde vingers
warm gespeeld werden. Eerlijk, kleinschalig
en sfeervol. Dat is Skimmerjun. Zeer geslaagd weer dit jaar.
Rien van der Zeijden

(foto: website Damshus)
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