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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.
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Dit wordt dan ook als zodanig bij het artikel 
gemeld.
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dat wil zeggen zonder opmaak. Met de hand 
geschreven of getypte teksten van meer dan 
200 woorden worden geweigerd, tenzij er 
steekhoudende redenen voor geschreven 
aanlevering zijn.

Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren 

voor donderdag 9 september bij Tine

We hanteren de volgende regels met betrekking tot de kopij:
Het team van de Nijs Beetster is een werkgroep van Plaatselijk Belang

Omslagfoto: "Toe maar...je kunt het wel. Nu de voorbenen nog  en dan sta je op je benen".

De Nijs Beetster online 

op www.nijbeets.info
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Nat
We hebben er niets voor hoeven doen 
maar Nij Beets was 31 mei even natio-
naal nieuws. Aan ons namelijk de twi-
jfelachtige eer om de plaats te zijn waar 
in de maand mei het meeste regenwa-
ter te noteren viel. In Nij Beets kwam er 
maar liefst 153 millimeter water uit de 
lucht vallen. Onmiddellijk nadat Omrop 
Fryslân (vanuit het relatief laaggelegen 
industrieterrein De Hemrik in Leeu-
warden) dit meldde, ontplofte Face-
book. “Prachtig. Nijbeets is klaar foar 
de sinne. wetter genoch. It is hjir ek sa 
prachtig grien. It wie wol ff trochbyten,” 
reageert Engelien Lageveen. Martsje 
Veenstra: ‘Goed foar de beantsjes 
op e’ tûn en no sinne, it wurde hyste 
beanen!!’

Het KNMI schaart mei 2021 in de top 
drie van natte meimaanden, met een 
gemiddelde neerslag van honderd mil-
limeter. In het oosten en zuidoosten 
van het land was het een stuk minder 
nat. Op veel plekken viel tussen de 60 
en 90 millimeter aan regenwater. Ver-
tel dat overigens niet aan mijn vriend 
Twan uit Bergeijk want daar stond de 
hele woonwijk onder water. Heel Zui-
doost Brabant zit trouwens ook vaak in 
de hoek waar de regen-klappen vallen. 
Verzekeraar Interpolis kreeg ook dit 
keer 240 schademeldingen binnen uit 
de regio. De schade bestond vooral uit 
ondergelopen kelders, verstopte afvo-
erbuizen en schades aan platte daken. 
Eén en ander heeft vooral te maken 
met de verouderde rioleringssystemen 
in combinatie met de ‘ontgroening’ van 
veel tuinen. Veel gazons wijken voor 
onderhoudsarme tegelarij en dan kan 
het water niet goed weg. Overigens 
hebben ze in Brabant jaarlijks wel meer 
zonuren dan Friesland dus heel veel 
gemopper zal er niet zijn. 

Toch hoor ik u denken: Maar Brabant 
ligt toch ook hoger dan Friesland? 
Klopt. Het noordwestelijke deel van 
Midden-Opsterland, hier valt Nij Beets 
ook onder, heeft een veenbodem dat 
gemiddeld -1.70 meter beneden NAP 
ligt. Aan de andere kant van de A7 be-
ginnen de zandgronden die al gauw 
1.50 tot 5.50 meter boven NAP liggen. 
We liggen dus behoorlijk laag en dat 
maakt Nij Beets gevoelig voor overstro-
mingen vanuit zee. Door de opwarming 
van de aarde zorgt het smelten van de 
Antarctische ijskap in het jaar 2100 voor 
bijna 50 centimeter zeespiegelstijging. 
Dit zou leiden tot enorme overstromin-
gen en totaal veranderende kustlijnen. 
Ook in Nederland. En dat is dus al over 
79 jaar!

Interessant wat Nij Beets dan te 
wachten staat. Hiervoor biedt de 
website www.overstroomik.nl leuke 
informatie. Je toetst je woonplaats in 
en krijgt meteen te zien of je huis over-
stroomt. En ja hoor, Nij Beets komt bij 
een overstroming 1,5 meter onder wa-
ter te staan. Verhuizen naar Beetsterz-
waag kan al redding brengen. Hier luidt 
de uitkomst: ‘Je overstroomt waarschi-
jnlijk niet. Jij blijft droog, maar verderop 
kan er wel hoogwater zijn, waardoor jij 
waarschijnlijk ook geen voorzieningen 
hebt.’ Daar zullen ze dan wel Nij Beets 
mee bedoelen. Afijn, eerst maar geni-
eten van de zonnige zomerdagen. Niet 
treuren vooralsnog. Of, om met Sjouke 
van Houtens reactie op Facebook te 
spreken: ‘We kenne dér wol om gûlle, 
mar don wurd it nog wieter.’ 

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  |    

Kanaalweisud 12 (12a), 9245 HD Nij Beets

’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

tel: 0512 - 46 19 91 Nij Beets / Drachten
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Creatieve Beetsters kunnen samen aan de slag

Kleurrijke mozaïeksofa wordt markant en uniek
door Hester Dijkstra

Er staat een bank bij de entree van It Damshûs, een drie meter brede betonnen bank. Nu 
nog maagdelijk wit, maar binnenkort niet meer. Dan nodigt deze sofa, als een even kleur-
rijke als kunstzinnige eyeopener, passanten uit om het openluchtmuseum te bezoeken of 
toeristische informatie op te doen bij de TOP-zuil. Of gewoon om even uit te rusten, want 
daar is zo'n sofa uiteindelijk voor bedoeld.

Een van de allereerste sofa's in Nederland 
kwam zo'n 20 jaar geleden in Den Haag 
tot stand. Elly Hoogeveen werkte daar 
toen en vond het een prachtig initiatief 
dat navolging verdiende. Ze bleef er 
jarenlang mee bezig, maar een geschikte 
gelegenheid, een juiste plek en een 
enthousiast samenwerkende club mensen 
deden zich binnen haar werkterrein niet 
een-twee-drie voor. Inmiddels heeft Elly 
(65) afscheid genomen van haar werkgever, 
heeft ze aan De Ripen een eigen atelier en 
is ze toegetreden tot het stichtingsbestuur 

van It Damshûs. Daar kreeg Elly het verzoek 
om eens na te denken over een opfrisbeurt 
voor de toegang naar het museumterrein. 
'Revitaliseren noemen we dat, we willen 
het wat mooier maken', zegt Elly. Dat was 
het moment waarop de mozaïeksofa weer 
in beeld kwam.

TOP-zuil 
En er gebeurde meer. Overal in Friesland 
worden namelijk zogenoemde TOP-zuilen 
geplaatst, die voorzien in een breed scala 
aan (digitale en zichtbare) toeristische 

Elly en Margriet: 'We kennen elkaar, vullen elkaar goed aan.’  (foto Bart Ledegang)



De Nijs Beetster 16-106

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 
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informatie over de regio, bedoeld voor 
wandelaars, fietsers, automobilisten en 
varensgasten. Even de boot of de auto 
achter je laten om een wandeling of 
een fietstochtje te maken, zo'n TOP-zuil 
helpt je op weg. De Marrekrite nam het 
initiatief en gemeenten zorgen voor de 
financiering. Zo ook Opsterland. De entree 
van It Damshûs bleek een prima plek voor 
zo'n Toeristisch Overstap Punt, onder meer 
omdat er geparkeerd kan worden. Begin 
juli wordt de zuil geplaatst.

Elly zocht haar oud-collega Margriet 
Ledegang (46) op om samen de plannen 
voor een 'social sofa' (in combinatie met 
een plek voor een TOP-zuil) verder uit 
te werken. 'De corona-periode had m'n 
activiteiten uitgedund, dus ik was blij dat 
ik samen met Elly aan de slag kon met dit 

prachtige initiatief', reageert Margriet 
enthousiast. 'We kennen elkaar, vullen 
elkaar goed aan en wisten met ons plan de 
overige bestuursleden van It Damshûs te 
overtuigen', concluderen beide vrouwen.

Unieke bank 
Op veel plaatsen in Nederland staan 
inmiddels prachtige mozaïekbanken. En 
elke sofa is uniek. Soms neemt een school 
het initiatief en vormt een kindertekening 
de ondergrond voor het mozaïek, dan 
weer is het een stadswijk, die de boel wil 
opvrolijken met een mozaïekbank voorzien 
van het stadswapen.  Het kan allemaal! 
Wat er op de Damshûs-sofa wordt 
afgebeeld blijft nog even een geheim, maar 
dat het een aandacht-vragende eyeopener 
wordt, is zeker.

Een gratis workshop stoomt de enthousiaste deelnemers goed klaar voor het échte werk.
(foto: Hester Dijkstra)
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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 
 

Halte Leppedijk biedt aan

Diverse soorten 
gebak

vers gemaakt op 
bestelling

Voor informatie bel 
06 20834213

Open 
op 

afspraak
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Het aanbrengen van een meterslange en 
-brede mozaïek is een flinke, tijdrovende 
klus. 'Ik schat dat er wel 250 uren in 
gestoken moeten worden', zegt Elly. 
'Maar als je dat samen met een groep 
dorpsgenoten doet, kan heel Nij Beets trots 
zijn op het resultaat'.  
Elly heeft de kunst van het mozaïeken 
volledig in de vingers. Ze volgde cursussen 
en legde in haar atelier een prachtige 
mozaïek/tegelvloer.  
De Beetsters die willen meewerken aan de 
sofa, krijgen van Elly een halve dag lang 
een workshop aangeboden om de eerste 
beginselen van het mozaïeken onder de 
knie te krijgen. De eerste workshop was op 
12 juni, de tweede volgt op 26 juni op het 
Damshûs-terrein.

Fondsen 
Margriet en Elly dachten dat alle seinen op 
groen zouden staan, toen ze hun project 
presenteerden.  
Het bestuur stemde ermee in, de gemeente 
stelde een bedrag beschikbaar omdat 
de TOP-zuil ermee gemoeid was en voor 
het restant (€3000) zouden ze, namens It 
Damshûs, wellicht bij het Gebiedsfonds 
kunnen aankloppen. 'Dat is immers voor 
initiatieven uit het dorp die gezamenlijk 
worden opgezet en door iedereen gebruikt 
kunnen worden?' Argumenten als sociale 
cohesie, duurzaamheid, verbindend.....
ze mochten niet baten. De bank kwam 
niet door de ballotage. 'Dat was een 
misrekening', zegt Elly, 'we kregen gelukkig 
wel snel antwoord, maar hoe sociaal en 
verbindend onze bank ook is, het bestuur 
van het Gebiedsfonds dacht er anders 
over'. 

Gelukkig konden ze net op tijd nog een 
verzoek indienen bij de Van Teijens 
Fundatie in Beetsterzwaag. 'Daar waren 
ze heel behulpzaam! Wat waren we blij 

toen we van de regenten de gevraagde 
toezegging ontvingen'.

Intekenlijsten 
Intussen heeft Elly een proef-workshop 
gehouden met Margriet en dochter Junia 
om precies na te gaan wat er voor nodig is 
om de groepen vrijwilligers goed voor te 
bereiden.  
Als deze NijsBeetster bij u op de mat valt, 
kunnen Beetsters die graag meewerken 
aan de mozaïeksofa zich nog opgeven.

Er volgt een workshop op zaterdag 26 
juni aanstaande, vanaf 10.00 uur op 
het terrein van It Damshûs. Daar zijn 
ook de intekenlijsten aanwezig voor het 
mozaïeken van de bank.  
Het werken aan de bank gebeurt in 
groepjes van vier tot zes vrijwilligers, die 
minimaal een dagdeel per twee weken 
beschikbaar zijn. Bijzondere vaardigheden 
worden niet gevraagd. 'Je moet binnen de 
lijntjes blijven en het leuk vinden iets uit te 
proberen', vat Elly het kort samen. 

Het mozaïeken van de sofa start op 3 juli 
en gebeurt op de zaterdag. Zonodig wordt 
ook de vrijdag in overweging genomen. 
Met vakantie wordt rekening gehouden. 

Opgeven kan via mozaieksofa@gmail.com 
en informatie staat op de facebookpagina 
van Mozaiïek Sofa Nij Beets.
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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	

GORREDIJK

             autobedrijf

KROES

Badweg 54 - 8401 BL  Gorredijk - Tel.: 0513 - 46 19 52
www.autobedrijfkroes.nl

GORREDIJKGORREDIJK

             autobedrijf

KROES

Badweg 54 - 8401 BL  Gorredijk - Tel.: 0513 - 46 19 52
www.autobedrijfkroes.nl

APK II keuringstation!
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“Ik heb schrijven altijd al heel leuk ge-
vonden,” begint Lisa haar verhaal aan de 
tafel waar haar eigen laptop ook binnen 
handbereik ligt. “Daarbij lees ik ook heel 
veel. Vooral fantasyboeken. Dat is zo leuk 
omdat in fantasyverhalen altijd alles kan.” 
Het idee om een boek te schrijven kwam 
eigenlijk spontaan in haar boven.  
Ze dacht: ik doe het gewoon. 
Lisa pakte de koe bij de hoorns en ging 
meteen aan de slag.
“Allereerst heb ik flink wat Youtube film-
pjes gekeken waarin wordt uitgelegd hoe 

je nou goede verhalen schrijft. Toen heb ik 
een karakterdossier gemaakt en daarna 
een logische verdeling van de gebeurtenis-
sen over de hoofdstukken. En uiteraard 
ook hoe het verhaal moet eindigen.” Een 
writersblock heeft Lisa niet echt gehad, 
maar de ene dag ging het schrijven wel 
wat vlotter dan de andere. “Als ik eenmaal 
een goed idee had ging het schrijven bijna 
vanzelf. Maar soms was het ook lastig 
en wist ik even niet hoe ik verder moest. 
Maar ineens was het boek toch écht klaar.”  
De oma van Lisa, die op bezoek is, geniet 

Lisa Roskammer (13) schrijft haar eerste fantasyboek
door Bart Ledegang

Nee gamen is niet zo aan Lisa Roskammer besteed. Paardrijden weer wel. En boeken lezen. 
Veel boeken lezen. Nu krijgt ook een nieuwe passie van de jonge middelbare scholiere vorm. 
Lisa heeft namelijk haar eerste boek geschreven. Helemaal zelf. “Je schrijft veel makkelijker 
als je ook veel leest,” aldus Lisa. Dat verklaart vast het indrukwekkende aantal van 71.000 
woorden dat haar boek telt.

“Schrijven, schrijven, schrijven. Lisa krijgt er maar geen genoeg van. (foto: Bart Ledegang)
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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

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

 

Onze uitgebreide advertentie 
met alle speciale acties 

vindt u op pagina 32

 

Verhuur van:
BBQ, grote koeken pan,

Easy-up tenten,
Lounge (terras) heater,

Bier en statafels,
Muziek installatie.

www.bbqverhuurnijbeets.nl
0512 462080 / 06 342 051 49

Buurtbemiddeling 
Opsterland

Zijn er ergernissen of irritaties 
tussen u en uw buren?

Stichting Scala, Buurtbemiddeling
t 06 - 54 35 08 55 / 0516 - 56 72 20

e buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl

www.scala-welzijn.nl   stichtingscala 

• Gratis • Stap voor stap • Vertrouwelijk

sc
a

la
sc

al
a

sc
al

a

scalascala

veilig
opsterland

voor 
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stiekem mee van de passie van haar klein-
dochter. “Als ze bij ons is dan heeft ze altijd 
haar laptop mee en dan trekt ze zich terug 
in haar eigen kamertje dat ze heeft en dan 
zien we haar niet meer terug. Is ze hele-
maal in haar element.” Ook de ouders van 
Lisa vinden de passie van hun dochter erg 
leuk. Het thuisfront leeft dus mee.

Luna
Goed. Boek klaar. Meteen maar naar de 
uitgeverij? Nee hoor, Lisa gaat niet over 
één nacht ijs. “Ik ben nu bezig met de 
tweede herschrijfronde. Daarin haal ik de 
grammaticafouten eruit of dingen die niet 
kloppen in de tijdlijn.” Een pittig werkje als 
je je realiseert dat het verhaal liefst 71.000 
woorden telt. Toch al gauw 230 bladzijden 
in boekvorm. 
De lezers krijgen dus wel waar voor hun 
geld. Maar...., waar gaat het verhaal ei-
genlijk over? Lisa: “Het speelt zich af een 
in tijd waarin er twee werelden zijn. In 
de ene wereld leeft een man die de goede 
wereld wil overnemen en daarvoor wil hij 
de kroonprinses gebruiken. Hoofdpersoon 
Luna wil hier een stokje voor steken. Luna 
betekent ‘Maan’ en dat is heel toepasselijk 
omdat ze ook van sterrenkunde houdt. Bij 
haar strijd tegen het kwaad krijgt ze hulp 
van haar broer, een vriendin en een vrien-
dengroep.” 

Spel
Omdat Lisa zelf erg van het fantasy-genre 
houdt heeft ze haar eigen leeftijdscatego-
rie van 12 tot 14 jaar voor ogen gehouden 
tijdens het schrijven. 
Zorgvuldig opgebouwde verhaallijnen 
moeten de jonge lezers meteen ‘bij de 
strot grijpen.’ Lisa: “Om het spannend te 
maken moet er natuurlijk heel wat gebeu-
ren. En daarbij moet je ook slim schrijven. 
Niet steeds vertellen dat eerst dit gebeurde 

en toen dat. Dingen mislukken daarbij 
ook wel eens. Dat maakt het ook weer 
menselijk.” Als het boek zo klaar is en door 
de schrijfster uiterst secuur van spel- en 
grammaticafouten en andere oneffenhe-
den is ontdaan, kan het manuscript naar 
de uitgever. Maar, heeft ze die al gevon-
den? “Ja hoor. Uitgeverij Boekscout Yo! is 
een speciale uitgeverij van kinderboeken. 
Ik wil eerst helemaal tevreden zijn en dan 
opsturen.” Als die het ziet zitten, komt er 
vast ook een mooie cover. Dat wil Lisa wel 
graag. Een mooie cover. 
En als het nou onverhoopt niet lukt met 
het boek? “Dan ga ik gewoon door met 
schrijven,” klinkt het vastbesloten. “Ik wil 
er later ook zeker mijn beroep van ma-
ken. Schrijven. Eerst denk ik journalistiek 
studeren. Of misschien Nederlands. Maar 
daarbij zal ik ook altijd blijven schrijven.” 

Tot slot, heeft Lisa ook al een titel voor haar 
boek? En zo ja, wil ze die al met ons delen? 
“Ja hoor, de titel van het boek luidt: Let the 
game begin.” 
Misschien slaat de titel ook wel een beetje 
op Lisa’s eigen eerste schreden die ze op 
het schrijverspad heeft gezet. Wie weet 
waar het eindigt? 
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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

Gratis bezorging aan huis en 
indien nodig montage!

	

	

	

	

	

	

	

	

	

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

	

	

	

	
	
! Bouwkundig	tekenwerk.	
! Omgevingsvergunning	(bouwaanvraag)	
! Ontruimingsplattegronden	volgens	NEN	1414.	
! Inmeten	en	digitaliseren.	
! Splitsingstekeningen.	

	

Voor	particulieren	en	bedrijven.	
	

Tekenburo	B.	Mulder	
De	Els	2,	Nij	Beets	
06-46610416	

www.tekenburo-bmulder.nl	
info@tekenburo-bmulder.nl	

06 55 83 05 09 
www.tantejansz.nl
info@tantejansz.nl

 tante jansz kinderopvang
Nij Beets
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Tjerk de Reus introduceert het weggeefhuisje vol boeken
 
Door Bart Ledegang
 
Sinds kort staat er voor het huis van familie de Reus aan de Doarpsstrjitte een flink uit de 
kluiten gewassen vogelhuisje. Bij nadere verkenning blijkt het een ambachtelijk getimmerd 
onderkomen vol boeken te zijn. Voorbijgangers kunnen hier gratis boeken uit plukken. “Het 
is een weggeefhuisje en dus geen ruilhuisje," benadrukt Tjerk de Reus die op deze manier 
hoopt van zijn vele overtollige boeken af te komen. 
 

“Het was het idee van mijn vrouw,” begint 
hij zijn uitleg over het waarom van het 
weggeefhuisje. “Die ziet ons huis voller 
en voller raken met boeken. Er komen er 
honderden per jaar bij waardoor de biblio-
theek inmiddels zelfs de slaapkamer heeft 
bereikt. Ik moet dus een methode verzin-
nen om er op een goede manier vanaf te 
komen.” Bij echtgenote Jantine rees het 
idee om ze dan maar in een bescheiden 
etalage voor huis uit te stallen. “Hein 

de Boer, onze bevriende timmerman uit 
Boornbergum heeft in het diepste geheim 
het huisje in haar opdracht gemaakt. 
Met Sinterklaas kreeg ik het immense 
cadeau overhandigd. Ik wist niet wat me 
overkwam!” 
 
Gratis
Inmiddels is Tjerk van de ergste schrik 
bekomen en heeft hij het huisje gevuld 
met een bonte reeks boeken. Er staat van 

De weggeefboekenkast is nu al een succes. (foto: Fam. de Reus)
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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
Praktijkadres:
Bjirk 2A, 9245JD  Nij Beets
Telefoonnummer: 06 42 119970

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

  
afscheid  
nemen,  

iemand nog  
één keer   

in woorden  
zichtbaar  
maken... 

Tine	de	Kleine  
toespraakverzorging	en	begeleiding	bij	afscheid	

Een persoonlijk afscheid, 
een blijvende herinnering. 

Domela	Nieuwenhuisweg	43,	Nij	Beets 
0512-461520		I		06-43960554 

  
afscheid  
nemen,  

iemand nog  
één keer   

in woorden  
zichtbaar  
maken... 

Tine	de	Kleine  
toespraakverzorging	en	begeleiding	bij	afscheid	

Een persoonlijk afscheid, 
een blijvende herinnering. 

Domela	Nieuwenhuisweg	43,	Nij	Beets 
0512-461520		I		06-43960554 

     www.tinedekleine.nl

 Leaver yn it Frysk? Dat kin Krektlikegoed !
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alles tussen: romans, theologie, thril-
lers. Van Umberto Eco’s ‘In de naam van 
de roos’ tot ‘De afrekening’ van Michael 
Robotham. “Voor mijn recenseerwerk krijg 
ik veel nieuwe boeken over de post toege-
stuurd. Ik kan gewoon niet alles bewaren.” 
Tjerk benadrukt dat het écht een huisje is 
met weggeefboeken. Hij wil er dus geen 
nieuwe boeken voor teruggezet hebben. 
Prompt ziet hij echter dat er wél nieuwe 
boeken zijn teruggezet. “Het is écht gratis 
halen,” benadrukt hij. “Maar als mensen 
denken: hé effe inslaan, dat is niet de 
bedoeling. Daarom doe ik er een briefje bij 
met ‘maximaal twee boeken per klant.’” 
Wie wel graag boeken wil ruilen kan ove-
rigens terecht op de Swynswei ter hoogte 
van de Goudkustwoningen. Daar staat ook 
een boekenkast met het opschrift: ‘Neem 
’n boek, geef ’n boek.’ 

Toeristen
Het zijn vooral de vele passanten per boot 
of fiets die Tjerk met zijn weggeefboeken 
wil bedienen. "Kijk, als het een ruilkast 
zou zijn, dan zou je de toeristen zoals de 
bootjesmensen niet helpen omdat ze 
waarschijnlijk niks hebben om te ruilen. 
Maar als ze hier liggen met hun bootje en 
ze willen een goed boek lezen, dan kunnen 
ze hier terecht. 
En ik vul het zelf wel weer aan.
” Er zijn inmiddels al zeven of acht boeken 
opgehaald, constateert Tjerk na een vluch-
tige blik in de kast. “Zelfs de pittige pil van 
Edward Schillebeeckx,” roept hij verrast. 
“Dat had ik niet gedacht. 
Wie zou nou toch geïnteresseerd zijn in 
‘Jezus, het verhaal van een levende?” 

De ruilboekenkast aan de Swynswei.  (Foto Bart Ledegang)
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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
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Beetsters in coronatijd 

We ‘dealen’ inmiddels al een jaar met corona. Zo goed en zo kwaad als dat gaat. Deze keer 
komen Sietse en Leentje van den Berg aan het woord. Hoewel hun showroom banken en 
stoelen genoeg heeft, zijn ze geen seconde bij de pakken neer gaan zitten.  

“Natuurlijk 
was en is het 
voor iedereen 
een lastige tijd, 
maar we zijn 
er steeds weer 
met een open 
blik in blijven 
staan. Steeds 
hebben we 
gekeken naar 
hoe het anders 
kon en hoe we 
op de meest ef-
ficiënte manier 
door konden 
gaan met ons 
werk in de 
meubelzaak. Er was veel overleg met klan-
ten natuurlijk over hoe we voor iedereen 
op de meest veilige manier bij de klanten 
thuis konden werken.

Tijdens de tweede lockdown moesten 
we de winkel helemaal sluiten. Dat was 
natuurlijk een vreemde gewaarwording 
wat ons nog nooit eerder was overkomen. 
Want het is zo gewoon om elke dag om 
half negen de deur van het slot te doen en 
bezoekers te verwelkomen. Tijdens deze 
lockdown heeft de meubelverkoop deels 
stil gestaan. Maar het was buiten verwach-
ting druk met de woninginrichting. Je kunt 
dan denken aan tapijten, harde vloeren, 
gordijnen, raambekledingen en buitenzon-
weringen. Men maakte het zich duidelijk 
thuis aangenaam. En dat is nog steeds aan 
de orde, en natuurlijk zijn wij daar heel blij 
mee.

Je kunt stel-
len dat alles 
wat woon-, 
bouw- en tuin-
gerelateerd is 
geen negatieve 
gevolgen heeft 
ondervonden 
van de corona-
crisis. Wel heeft 
de pandemie 
op het moment 
over grote delen 
van de wereld 
een behoorlijke 
impact op de 
Europese meu-

belindustrie. En dit treft de toelevering 
van grondstoffen, zoals hout, staal, pvc 
en andere grondstoffen. Ook in de bouw 
ondervindt men hier veel hinder van. Ook 
wat technische onderdelen betreft kan 
het soms erg lastig zijn om materiaal op 
tijd binnen te krijgen. Hierdoor stagneren 
de levertijden en dat is erg vervelend. Het 
meeste nog voor de klant. 

En als we In de toekomst kijken? Dan is het 
afwachten. Het laat zich moeilijk voor-
spellen. De coronamaatregelen lijken te 
werken en ook de vaccinaties. We hopen 
dat door alle maatregelen die er getroffen 
zijn we de toekomst met een positieve blik 
tegemoet kunnen zien.

Sietse en Leentje
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Dorpsagenda       Maart

Za. 3 jul  Afsluiting seizoen It Skûlhoal en Teenoclub zie info: flyer en facebook
26 juli t/m 
21 aug.    Jouw Stijl Haarmode gesloten wegens vakantieperiode
Za. 21 aug Boartersdei bij It Damshûs
Za. 28 aug Stoppeldei om en op it terrein van It Damshûs

Rondvaarten bestemming    prijs p.p. vertrek 

Za. 3 jul  Kraanlannen – Polderhûs  € 12,50  Damshûs 14:00 uur
  (incl. rondleiding, koffie/thee)    
Za. 10 jul Damshûs – Sudergemaal  € 12,75  Damshûs  14:00 uur
  (incl. koffie/thee en oranjekoek)      
Za. 17 jul Kraanlannen – Polderhûs € 12.50   Damshûs  14:00 uur
  (incl. rondleiding, koffie/thee)    
Za. 24 jul Damshûs – Sudergemaal € 12,75  Damshûs  14:00 uur  
  (incl. koffie/thee en oranjekoek)  

Za. 31 jul Kraanlannen – Polderhûs € 12,50  Damshûs  14:00 uur
  (incl. rondleiding, koffie/thee)   
Za. 7 aug Damshûs - Sudergemaal € 10,00   Damshûs  14.00 uur 

Za. 14 aug Damshûs - Aquaduct Ald Djip € 11,00  Damshûs  14:00 uur   
  (incl. koffie/thee en oranjekoek) 

Za. 21 aug  Kaasboerderij De Deelen € 17,50  Sudergemaal  14:00 uur   
  arrangement

Za. 28 aug Damshûs - Sudergemaal € 10,00  Damshûs  14:00 uur 

Za. 4 sep Kraanlannen – Polderhûs € 12,50  Damshûs  14:00 uur  
  (incl. rondleiding, koffie/thee)   
Za. 11 sep Damshûs - Sudergemaal met  € 15,00  Damshûs  14:00 uur 
  palingrokerij- en proeverij 
Za. 18 sep Damshûs - Aquaduct Ald Djip € 11,00  Damshûs  14:00 uur 
  (incl. koffie/thee en oranjekoek) 

Za. 25 sep Kraanlannen – Polderhûs € 12,50  Damshûs  14:00 uur 
  (incl. rondleiding, koffie/thee)    
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In verband met vakantie is Huisartsenpraktijk ‘de Hoek’  gesloten van

maandag 5 t/m vrijdag 9 juli
en

maandag 2 t/m vrijdag 20 augustus

Wij verzoeken u vriendelijk om uw medicijnen op tijd bij ons te bestellen
- vooral om onze collega’s te ontlasten tijdens de zeer drukke vakantieperiode

- voor een optimale medicatiebewaking

Uitsluitend voor spoedeisende zaken overdag, 
belt u de Huisartsenpraktijk te Beetsterzwaag 

via tel. 0512-381301.

Bestelde medicijnen kunt u daar 2 dagen later ophalen.

Uitsluitend voor spoedeisende zaken na kantooruren en in het weekeinde, 
is de Dokterswacht te bereiken via 0900-112-7-112.

                                       

Kerkdiensten Doarpstsjerke

Voor actuele informatie over de kerk-diensten kunt u terecht op de 
website van de doarpstsjerke www.doarpstsjerke.nl
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Kookt u, 
of koken wij 
vandaag?

 WARME MAALTIJDEN -  KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN 
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400 

√ Specialist in diëten
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
√ 365 dagen per jaar een verse maaltijd
√ Altijd een vaste, vertrouwde bezorger
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Noteer maar vast: 
zaterdag 4 september 2021.

Ja mensen het gaat er van komen, we gáán 
elkaar binnenkort allemaal weer ontmoe-
ten.  Met de deur in huis, dit is het idee: 
Vanaf 14.00 uur is jong en oud welkom op 
het dorpsplein bij ‘t Trefpunt. Hier kunt u 
óf direct met de ‘perspectiefwandeling’ be-
ginnen óf u neemt al de tijd voor ontmoe-
ting en neemt al even een versnapering (u 
aangeboden door dé samenbindende club 
van ons dorp: Plaatselijk Belang!!)
Tussen 14.00 en 17.00 uur kuiert u een 
korte route (i.v.m. vergunningen zijn we 
nog in afwachting van de definitieve 
route) rondom het kanaal. Op de route 
kunnen verenigingen uit Nij Beets zich 
presenteren. Van Kliuwend Omheech tot It 
Damshûs, van leesgroepje tot technoclub, 
van Blue Boys tot biljartvereniging. Gere-
gistreerde én ongeorganiseerde clubjes. Ie-
dereen die wel eens wil laten zien waarom 
hun club of instelling zo geweldig is en 
waar je als bezoeker tegelijkertijd kunt 
bekijken of juist dít clubje iets voor jou kan 
zijn. Presentatiemarkt, vrijwilligersmarkt, 
ledenwerfmarkt, álles komt deze middag 
bijeen. Laat je creativiteit de vrije loop: 
maak een mooie kraam, zet een partytent 
neer voor je activiteit, laat je zíen! 
Na 17.00 uur kunnen de kraampjes en de 
kleden worden opgeruimd, maar hoeven 
we nog niet naar huis. Want inmiddels is 
het evenemententerrein -waar de wan-
deling eindigt- al aardig volgelopen en 
verbaast men zich over de festivalachtige 
sfeer die de feestcommissie hier heeft 
gecreëerd! Er is wat te eten, te drinken, er is 
muziek en ja je kunt ook even gaan zitten. 
Napraten, bijpraten... 
Besluit maar gewoon om te blijven hangen 
want de avond glijdt moeiteloos over in 
‘een minidorpsfeest’. Voorzichtig kijken of 
we nog kunnen vieren met z’n allen! De 

tap is geopend vanaf 16.00 uur. Tot 22.00 
uur. Dan is het mooi geweest voor de eer-
ste keer. Mooi man! Zin in toch?!

Even concreet:
-  We vragen of ‘Nij Beets’ deze dag 
 massaal de vlag uit wil hangen!
-  Wil jouw clubje of vereniging een plekje  
 langs de route, meld je dan aan via de  
 mail:  perspectief2021@outlook.com met  
 een korte omschrijving wat je van plan  
 bent te doen  zodat we wat afwisselend  
 kunnen indelen.
-  Nij Beetster ondernemers zijn uiteraard  
 ook zeer welkom op deze route. En sta je  
 liever op het evenemententerrein geef je 
  dán rechtstreeks op bij de feestcommis- 
 sie: dorpsfeestcommissienijbeets@  
 gmail.com 
- Langs de route is vast ook wel voldoende  
 ruimte voor stoep-/sneup-/kleedverkoop  
 van particulieren: ook opgeven via: per 
 spectief2021@outlook.com
-  Wie moeilijk ter been is en via familie/ 
 buren geen vervoer kan regelen: dat is  
 geen reden om niet te komen. Voor  
  halen, begeleiden en brengen: perspec- 
  tief2021@outlook.com (Je kunt jezelf via  
 dit adres óók opgeven als begeleider)
-  Voor alle aanmeldingen geldt:    
 aanmelden vóór 1 juli 2021! 
- Voorbehoud: De hele dag staat onder de  
 dan geldende coronamaatregelen (en  
 dat kan in het ergste geval betekenen  
 dat we de zaak moeten uitstellen).
Tenslotte: Prachtig idee van de feestcom-
missie: mócht het zo zijn dat er aan het 
eind van de dag financieel een positief 
saldo overblijft dan is er al weer een mooi 
plan om ook dat geld ten goede te laten 
komen aan de dorpsgemeenschap. 

Kriebelt het al? 
De lijnen zijn geopend!!

Perspectief 4! en Feestcommissie slaan handen ineen!
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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

Administratiekantoor

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

Tramweg 19, 8456 HC  De Knipe

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

Zakelijk:
Oplossingen in

Personeelsbeleid en Verandering

Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching
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ONDERLINGE STRIJD IN DE KROEG.
Vooral ’s winters bracht mijn vader in de 
wintermaanden heel veel tijd door in de 
kroeg en dan wel in café Halfweg (nu loods 
van MBM). Op een zekere avond kwam 
mijn vader ook weer in dit café. Het was er 
al druk. Vele bezoekers hadden al borrels 
gedronken die 5 cent kostten. Aan één bor-
rel hadden ze natuurlijk niet genoeg. Ze 
bestelden dan ook halfjes voor 2 ½ cent. De 
kastelein keek dan ook niet op één druppel 
meer of minder. Voor 50 centen konden ze 
dan al heel wat borrels naar binnen wer-
ken. Toen mijn vader binnenkwam, voerde 
het gesprek over “sterke” mannen. Bij bin-
nenkomst ontdekte mijn vader meteen al 
dat hij ook al het gespreksonderwerp was 
geweest. Mijn vader moest dan ook maar 
meteen bewijzen dat hij inderdaad zo 
sterk en behendig was. Een tegenstander 
was dan ook al snel gevonden en het feest 
kon beginnen. De tegenstander was gauw 
gevloerd en ontdaan van jas en overhemd 
die gescheurd en beschadigd op de grond 
lagen. In Beets was één echte vechters-
baas die op een andere avond mijn vader 
uitdaagde. Vader had helemaal geen zin 
in een vechtpartij, maar plotseling werd 
hij van achteren aangevallen. Vader stak 
onverwacht zijn been uit en de vechters-
baas lag gestrekt met een bloedende neus 
op de vloer. De volgende dag vertelde de 
vechtersbaas dat hij een gescheurde neus 
had. Gelukkig gebruikten ze bij de kracht-
metingen in de kroeg nooit een mes.

NIEUWE VELDWACHTER.
Een jaar later kwam er een nieuwe veld-
wachter in Beets. Deze dacht waarschijnlijk 

dat hier ook het spreekwoord gold van 
“NIEUWE BEZEMS VEGEN SCHOON”.
Na een fraaie schaatswedstrijd werden 
de prijzen in café Halfweg uitgereikt. Op 
die avond hing er een fleurige en opge-
wekte sfeer in de kroeg. Het sluitingsuur 
naderde. De vorige veldwachter wist wel 
dat de kroegbaas zich niet zo nauwkeurig 
aan het sluitingsuur hield. De veldwachter 
zelf was dan ook nog vaak aanwezig in de 
kroeg en hield wel een oogje in het zeil. Als 
er te veel lastige klanten waren, werd de 
tent gesloten. Maar de nieuwe veldwachter 
kon zich zo’n aanpak niet permitteren en 
stapte prompt om 11 uur de kroeg binnen. 
“Heren, het is mooi geweest. Het is 11 uur 
en we sluiten de kroeg!” Op een vriende-
lijke toon werd hem duidelijk gemaakt dat 
men zoiets in Beets niet gewend was. De 
veldwachter was onverbiddelijk. Een paar 
mannen stonden toen op en trokken de 
mantel van de veldwachter over zijn hoofd 
en werkten hem naar buiten. “In naam van 
de Koning, ik schiet!”, riep hij. Buiten kreeg 
de nieuwe veldwachter in de duisternis een 
ongenadig pak slaag. In die tijd droegen de 
mannen allemaal klompen en sprongen 
daarmee op zijn hoofd. De volgende dag 
stelde de marechaussee uit Gorredijk een 
onderzoek in. Een paar aanvallers werden 
overgebracht naar Het Huis van Bewaring 
in Heerenveen. De namen van de daders 
zijn nooit bekend geworden, want men 
was niet zo loslippig en hield de kaken stijf 
op elkaar. Onderling had men in Beets wel 
eens behoorlijk ruzie, maar bij Vrouwe 
Justitia werd er gezwegen en werd nooit 
iemand verraadden. 

Andere tijden in Nij Beets (1895-1920). DEEL 24
Bewerkt voor Fokke Veenstra.

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”, geschreven door een  gezinslid van de familie Mast.
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Boartersdei 
Zaterdag 21 augustus is het weer zover: 
een ouderwetse Boartersdei op het Dams-
hûs terrein! Een middag vol speelplezier 
voor kinderen van 4 tot 12 jaar die dit jaar 
draait om wetterwille. 
Het wordt een middag vol verrassingen...  

Ouderen gezocht
Voor het nieuw leven inblazen van oude 
bordspelen zouden we het leuk vinden als 
ouderen uit het dorp de bordspelletjes van 
weleer (zoals Ganzenbord, Halma, Mens 
Erger Je Niet, Domino, Dammen, en ??) 
weer onder de aandacht van de jongeren 
brengen. Hiertoe willen we bij Boartersdei 
enkele tafels inrichten waarop de kinderen 
deze spellen onder begeleiding en uitleg 
van 1 of 2 senioren kunnen spelen. Onder-
tussen kan er natuurlijk ook gezellig onder-
ling een spelletje gedaan worden. 
We zijn dus op zoek naar ouderen die het 
leuk vinden om hieraan mee te werken. 
Dus heb je zaterdagmiddag 21 augustus 
tijd en vind je het leuk om de schooljeugd 
de oude bordspellen bij te brengen, laat 
het ons dan weten. 
Voor vervoer wordt eventueel gezorgd. 

(Foto Ineke Bijland)

Reacties graag naar Ans Feenstra, Prikke-
wei 15-B, tel: 06-23963345/e-mail: anskle-
dingverhuur@outlook.com
Tot 21 augustus bij It Damshûs!

It Damshûs
Vanaf 1 juli hervatten we het varen met 
de boten van It Damshûs weer. Het is 
nog niet helemaal als vanouds, want we 
moeten het aantal gasten nog beperken 
tot 10 gasten aan boord. Maar we zijn heel 
blij dat we weer van wal kunnen steken 
zodat u weer kunt genieten van de prach-
tige natuur langs het Polderhoofkanaal, 
de Kraanlannen op de Veenhoop en it Ald 
Djip. En vanzelfsprekend van beide musea: 
It Damshûs en het Sudergemaal.
Data van de vaartochten vindt u op de 
website van It Damshûs onder boottochten 
en hier in de dorpsagenda.
Een half uur voor het vertrek zijn It Dams-
hûs of het Sudergemaal geopend voor een 
bezichtiging,
 
Reservering voor de geplande boottochten 
is noodzakelijk. Dit kan bij Arjen Dijkstra 
op tel. 06-30628818. Reservering voor de 
boottochten op zaterdag kan tot uiterlijk 
20.00 uur op de vrijdag hieraan vooraf-

gaand. Reser-
vering voor de 
boottochten 
op zondag 
kan tot uiter-
lijk 20.00 uur 
op de zater-
dag hieraan 
voorafgaand.

Nijs Beetster Nijs
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Voor wat betreft de openingstijden van It 
Damshûs en Sudergemaal kijkt u op web-
site www.damshus.nl

Sudergemaal
Het Sudergemaal gaat 1 juli op afspraak 
weer open voor groepen (maximaal 10 
personen). Om een afspraak te maken, belt 
u 06-83694095. Vanaf 1 augustus is het 
Sudergemaal weer normaal geopend op 
zaterdag- en zondagmiddag vanaf 13.30 tot 
16.30 uur met inachtneming van de dan 
geldende voorschriften.

In de maanden augustus en september ex-
poseert Mello Sevinga in het Sudergemaal 
met zijn schilderijen. De expositie draagt 
de naam "It Fryske frije fjild; wrâld fan fû-
gels, wyld en fisk". Wie de schilderijen van 
voormalig dierenarts Mello Sevinga (1953) 
bekijkt wordt getroffen door de eenvoud 
en uitstraling van midden in de natuur 
staan. Dat is ook zijn inspiratiebron. Hij 
schildert wat hij waarneemt, zonder zich in 
details te verliezen. De sfeer die zijn schil-
derijen uitademen, is pakkend. 

Ook voor het Sudergemaal kijkt op website 
www.damshus.nl

Het wordt weer warmer weer!
Wist je dat buren in de zomer over het 
algemeen meer overlast van elkaar erva-
ren? Naarmate het weer warmer wordt en 
men meer buiten leeft, neemt het aantal 
aanvragen voor Buurtbemiddeling toe. 
Het gaat hierbij om tuinproblemen, zoals 
ergernissen over achterstallig onderhoud 
of overhangende takken. Of om geluids-
overlast, zoals de radio buiten te hard aan, 
luidruchtige gesprekken die tot laat in de 
avond duren of schreeuwende kinderen. 

En vergeet niet de ergernis over barbecue-
rook die de slaapkamer binnenwaait of de 
schone was verpest. 

Bedenk dat overlast altijd subjectief is: als 
je een goede relatie hebt met je buren, er-
vaar je minder snel overlast dan wanneer 
de relatie niet goed is. (Je denkt bijvoor-
beeld: “wat fijn dat die kinderen zo’n lol 
hebben op de trampoline” in plaats van 
“moeten die van hiernaast nou weer zo’n 
herrie maken!”). 
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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” 

Feansterdyk 49 
8491 BV Akkrum
T. +31(0)566 - 625 730

Onze Mensen Onze Kracht

I. www.groenoordbv.nl
E. info@groenoordbv.nl

Zakelijk of particulier
Wij maken uw drukwerk met veel plezier

De Bou 29  - Beetsterzwaag   
Tel. 06 1568 2764

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!
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Ook worden ergernissen te vaak veroor-
zaakt, doordat we ervan uit gaan dat hoe 
wij tegen de wereld aan kijken, normaal is 
of omdat we ervan overtuigd zijn dat de 
ander heus wel snapt dat wij hier last van 
hebben en de conclusie trekken dat ze het 
dus expres doen.

Ook lezen we vaker in de krant over ruzies 
en geweld, waardoor we mogelijk minder 
snel op de buren af durven stappen uit 
angst voor ruzie. 

Vanuit Buurtbemiddeling hebben we 
intussen veel ervaring met burenoverlast 
en zouden we iedereen willen advise-
ren: wacht niet te lang met ergernissen, 
maar maak het bespreekbaar. Niet op het 
moment dat je heel erg boos bent, maar 
bijvoorbeeld een dagje later. Geef aan wat 
je vervelend vindt en waarom (bijvoor-
beeld: “Ik heb er last van dat jullie tot 2 
uur ’s nachts op het terras zitten, omdat ik 

niet kan slapen van het lawaai en ik om 6 
uur op moet staan”), en doe een duidelijk 
verzoek aan de ander (“Kunnen we afspre-
ken dat jullie vanaf 23.00 uur naar binnen 
gaan of zachter praten?”)  

Vind je het spannend, wil je het met 
iemand voorbespreken en advies of wil je 
hulp bij dit gesprek? Neem dan contact op 
met Buurtbemiddeling: 06-54350855/0516-
567220 of via buurtbemiddeling@scala-
welzijn.nl
Buurtbemiddeling is gratis, werkt stap 
voor stap en niet sneller of verder dan 
u zelf wilt of kunt. Alle informatie blijft 
vertrouwelijk. Soms blijken een of twee 
stappen al voldoende te zijn om een oplos-
sing te vinden.
Kijk voor voorbeelden en tips op www.pro-
blemenmetjeburen.nl  en voor een advies 
op maat op www.overlastadvies.nl  
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 •	 Huidverbetering

	 •	 Huidverzorging

	 •	 Tanden	bleken

	 •	 PMU

	 •	 TapParfum

Kanaelwei Noard 9    |  Nij Beets  |  T 06-52 02 56 41  |  www.bellez.nl

    0513 - 46 01 01 
WWW.SIERDMOLL.NL

In ruil voor een 
professioneel 
verkoopadvies!

DEAL?

SAMEN EEN KOPJE 
KOFFIE DRINKEN?

BEETSTERZWAAG
Van Lyndenlaan 7  |  Tel. 0512 - 38 39 08

BOORNBERGUM
Westerbuorren 1  |  Tel. 0512 - 38 32 91

NIJ BEETS
Doarpsstrjitte 10  |  Tel. 0512 - 38 39 08

www.medifitweb.nl  
info@medifitweb.nl
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Gedachtenspinsels

Dit is mijn laatste inbreng (het zou 1 seizoen, 
maar het werden er 2!) en daarom wil ik de 
redactie bedanken dat ik een bijdrage mocht 
leveren aan de NijsBeetster met veel plezier!

Juni 2021

Gedachten….

Gedachten spreken

maar

luisteren ze wel……

Pas in stilte

kunnen 

gedachten luisteren

en worden het

gedachtenspinsels!

@kke

Noot van de redactie: 

Wij willen Akke bedanken voor haar bijdrage. 
Maar liefst 2 jaar mochten we haar Gedach-
tenspinsels opnemen in onze dorpskrant.

En dan ook gelijk maar de vraag of iemand 
anders het stokje van Akke over wil nemen 
om een maandelijkse bijdrage aan de Nijs-
Beetster te leveren. Uiteraard hoeven het 
geen gedachtenspinsels te zijn, het is op ge-
heel eigen manier in te vullen. Wij zijn heel 
benieuwd…

Bezorgers gezocht

U vindt iedere maand de NijsBeetster 
in de brievenbus dankzij de onmisbare 
bezorgers van onze dorpskrant. 
Wegens een paar wijzigingen in het 
bestand is de NijsBeetster op zoek naar 
enkele vrijwilligers die elke maand een 
stukje van het dorp voor hun rekening 
willen nemen. 
Het enige waar u/jij rekening mee moet 
houden is dat hij de derde week van de 
maand – tussen donderdag en zaterdag – 
langs gebracht moet worden. 
Helpt u mee? 
U kunt zich opgeven bij Franke Kooijker: 
frankekooijker@gmail.com



De Nijs Beetster 16-1032

Restaurant Pierʼs Hiem | Domela Nieuwenhuisweg 114 | 9245 VD Nij-Beets | T: 0512 461900 | info@piershiem.nl | www.piershiem.nl

Kom gezellig weer binnen en buiten 
genieten bĳ  Pier’s Hiem

Vaderdag 
special 

Antipasti van Italiaanse 
vleeswaren

Ribroast met tomaten 
saus

Tiramisu met stracciatella 
ijs en slagroom

€ 29,75 
per persoon

Daarnaast kunt u bestellen 
uit onze uitgebreide en 

vernieuwde a la carte kaart.

Asperge actie 
geldig tot 24 juni

Openingstijden:

Maandag gesloten
Disndag gesloten
Woensdag 12:00 - 22.00 uur
Donderdag 12:00 - 22.00 uur
Vrijdag 12:00 - 22.00 uur
Zaterdag 12:00 - 22.00 uur
Zondag 12:00 - 22.00 uur

Reserveer uw tafel 
gemakkelĳ k 
online via piershiem.nl 
of bel 0512 461900

Keuken 
geopend tot 

20.30 uur

RESERVEER

genieten bĳ  Pier’s Hiemgenieten bĳ  Pier’s Hiemgenieten bĳ  Pier’s Hiemgenieten bĳ  Pier’s Hiemgenieten bĳ  Pier’s Hiemgenieten bĳ  Pier’s Hiemgenieten bĳ  Pier’s Hiemgenieten bĳ  Pier’s Hiemgenieten bĳ  Pier’s Hiemgenieten bĳ  Pier’s Hiemgenieten bĳ  Pier’s Hiemgenieten bĳ  Pier’s Hiemgenieten bĳ  Pier’s Hiem

De warme dagen trekken weer hordes zwemliefhebbers naar de Blauwe Kamp. Manouk, Toby, Roan, 
Martijn, Benjamin en Thomas vermaken zich uitstekend.  (Foto Bart Ledegang)

Gezien in Nij Beets
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Op 5 juni was het WereldMilieudag. In het teken daarvan ging het college van burgemeester en wethouders 
langs alle Opsterlandse scholen om bloemzaad uit te delen. Wethouder Anko Postma bezocht natuurlijk de 
Beetster basisscholen zoals hier OBS De Jasker.  (Foto Gemeente Opsterland)

Gezien in Nij Beets

Ons dorp is weer vele knappe koppen rijker. Misschien waren het al knappe koppen maar zijn deze nu ook 
officieel tot knappe kop verklaard met een schooldiploma. Op 10 juni wapperden zo aan vele gevels de Ne-
derlandse vlag en de versleten schooltas. Op naar nieuwe uitdagingen! (Foto Bart Ledegang)
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Domela Nieuwenhuisweg 45
9245 VB Nij Beets  
T: (0512) 46 12 11   

www.pedicurehendrika.nl
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Gezien in Nij Beets

In een weiland aan de Krûme Swynswei zag een jong kalfje het levenslicht.  Boer Klaas Stoker was er snel 
bij en zag dat de moederkoe na twee stierkalven nu een koekalf in het hoge gras had gebaard.  Daar zijn 
de broers Klaas en Albert Stoker dan ook erg mee in hun sas.  De naam van het beestje: Peinzer Elske. Om-
dat dochter Elske ooit met mem in de prijzen viel op de kalverkeuring. (Foto Bart Ledegang)

  Van Plaatselijk Belang

In verband met onderhoud zijn de volgende wegen afgesloten op genoemde datum:
 
Leppedyk Nij Beets  Afsluiting woensdag 23 juni
 
Kanaelwei Noard Nij Beets  Afsluiting woensdag 23 juni
 
Kanaelwei Sud Nij Beets  Afsluiting woensdag 23 juni

Bij regen en/of een nat wegdek kan de slijtlaag niet worden aangebracht en gaat de 
stremming niet door!
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Wist u dat...?

Wist u dat...
Alle inwoners van Nij Beets 
door de PKN kerk Nij Beets 
werden verblijd met zonne-
bloempitten? Straks bij 
alle huizen zonnebloemen 
groeien? Er misschien 
spontaan een wed-
strijd ‘Wie heeft de hoogste 
zonnebloem’ ontstaat? 
Veel zon, zingen en lief zijn voor de plant-
jes hierbij helpt?
 

Wist u dat...
De zendmast in Nij Beets een update heeft 
gekregen? Hiervoor een diepe sleuf werd 
gegraven? Deze zeer slordig werd dicht-
gemaakt? Na een klacht van de beachvol-
leyballers en jeu de boulers, er een maand 
later een man in een auto met een kar 
met anderhalve kuub modder aan kwam 
rijden? Deze muurvast kwam te zitten in 
de zachte modder van de 'dichtgemaakte' 
sleuf? Na losgetrokken te zijn, de modder 
snel dumpte in het gat en een nog grotere 
chaos achterliet op de Blauwe Kamp?
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Hallo dorpsgenoten,
 
In de week van 11 tot 18 april zijn de collectanten van de Hartstichting bij u aan de 
deur geweest.
En niet tevergeefs! Ons dorp heeft het mooie bedrag van €1207,28 opgebracht.
Er zijn dit jaar 25 collectanten op pad geweest.
Namens de Hartstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage en het collecteren.
 
Hopelijk tot volgend jaar.
Gr. Bonnie de Haan

Hiermee wil ik iedereen bedanken die mijn 100e verjaardag tot een 
onvergetelijke dag hebben gemaakt. 
Veel kaarten met goede wensen, bloemen en telefoontjes. 

Maar bovenal dank aan de Here God voor mijn gezond en een lang leven en 
alle zegeningen die hij heeft gegeven. Het was geweldig.

Froukje Nijsingh-Riedstra

We willen een ieder weer van harte bedanken voor het tot een succes maken van de 
kledingbeurs. Dit door kleding te geven, te ondersteunen als vrijwilliger en om langs 
te komen om kleding te kopen.
De opbrengst was deze keer rond de €300, dit geld gaan we doneren aan de voedsel-
bank en aan de samenwerkende hulporganisaties van giro 555 “samen in actie tegen 
corona”.
De overgebleven kleding is opgehaald door Dorcas.
De volgende kledingbeurs staat alweer in de planning op zaterdag 9 oktober.
 
Alvast bedankt.
Vr. groet Gatske van Houten Namens de diaconie van de PKN kerk in Nij Beets
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Sinds ik dominee ben geworden in Nij Beets 
heb ik meer dan 75 keer ‘Het laatste woord’ 
in de NijsBeetster geschreven. Daaraan is nu 
een einde gekomen, want in augustus zul-
len wij verhuizen naar Spijkenisse. Daar zal 
ik in september worden bevestigd als predi-
kant. Dit is dus echt het laatste woord en dat 
roept dan direct de vraag op wat dat laatste 
woord moet zijn. Steeds heb ik geprobeerd 
om in deze bijdrages iets te zeggen wat mij 
bezighield of waar ik op was gestuit. Dingen 
die opvielen hier in Nij Beets, in Nederland of 
zelfs wereldwijd. Een beetje luchtig moest het 
zijn, maar tegelijk ook serieus. Vanuit mijn 
levensinstelling en werk als predikant legde ik 
altijd een link naar de Bijbel of het geloof. De 
ene keer was dat makkelijker dan de andere, 
maar gelukkig is het altijd weer gelukt. 

‘Wat zeg je dan?’ 
Deze vraag werd mij als kind wel eens ge-
steld. Dan vroeg mijn moeder dit aan mij, 
bijvoorbeeld als we op zaterdag boodschap-
pen deden en ik bij de slager een plakje worst 
kreeg. Het kwam dan voor dat je het aanpak-
te en gelijk een hap wilde nemen. Even was 
je vergeten dat je dan wel eerst netjes moest 
bedanken. Zodra je het eerste woord van de 
vraag hoorde had je al door wat er was en 
kon je gelijk ‘Dank u wel’ zeggen.

Misschien is het inderdaad goed om dat nu 
ook te zeggen: ‘Dank jullie wel!’ Zo wil ik mijn 
dank uitspreken voor de afgelopen jaren met 
de vele ontmoetingen en de goede contacten. 
De gesprekken, de dorpsfeesten en zoveel 
meer. Het was mooi om hier te wonen en te 
werken en ik zal er altijd met goede herinne-
ringen aan blijven terugdenken.

En verder….. 
Maar het leven gaat verder. In Nij Beets zul-
len jullie het met elkaar zeker redden. Ge-
noeg inzet en inspanning is er altijd geweest 

om veel activiteiten op 
poten te zetten of draai-
end te houden. Voor mij 
geldt evengoed dat het 
leven verder gaat nu ik 
de keus gemaakt heb 
om aan de andere kant 
van het land te gaan werken en wonen. Daar 
mag ik door als predikant en hoop ik weer 
veel goeds te beleven.

Maar het einde van dit stukje is nu echt in 
zicht en de vraag is wat mijn laatste woord 
moet worden. In veel van de ‘Laatste woor-
den’ heb ik de nadruk gelegd op de liefde en 
de betrokkenheid op elkaar. Voor mij heel 
belangrijk, juist ook vanuit mijn geloof. Mis-
schien is het daarom het beste om te eindi-
gen met woorden uit de Bijbel. Woorden die 
Paulus ooit geschreven heeft aan mensen in 
Korinthe, maar ze gelden evengoed voor Nij 
Beets: ‘Al sprak ik de talen van alle mensen en 
die van engelen - had ik de liefde niet, ik zou 
niet meer zijn dan een dreunende gong of 
een schelle cimbaal.’  

Ik hoop dat jullie de afgelopen jaren die liefde 
gelezen hebben in ‘Het laatste woord’.

Het ga jullie goed!    

Ds. Jaap Vlasblom

Noot van de redactie: 

Net als de hersenspinsels van Akke is dit ook 
Jaap zijn laatste bijdrage. Jaap heeft maar 
liefst meer dan 75 keer het laatste woord in 
onze dorpskrant gehad! Hiervoor willen wij 
hem hartelijk bedanken. Verder wensen we 
hem veel geluk en succes in Spijkenisse.

Mijn laatste woord

	

(nieuwe	foto	gemaakt	door	Jeroen	Taalman)
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Wet bestuur en toezicht 

P

’s ’s is nu 

1. Belet en ontstentenis regeling

2. Tegenstrijdig belang regeling

3. Behoorlijk bestuurder/toezichthouder 

4. Begrenzing van meervoudig stemrecht

 
Folkertslân 68 
9244 ED  
Beetsterzwaag 
T 0512 38 24 15 
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. 
 
 
Op afspraak in de 
Bibliotheek aan het 
Lijteplein te Ureterp: 
Maandagmiddag 
van: 
13:30 tot 14:30 uur.
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WWW.DONKEL-DONKEL.NL

posters
flyers dorpskranten

almanakken

scriptiesdrukwerk
textielstickers

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


