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Colofon

Redactie
Bart Ledegang
Peppel 4
T: 462063
E:  ledegang@home.nl

Tine de Kleine
DN-wei 43
T: 461520
E: tinenijsbeetster@gmail.com

Advertenties
Franke Kooijker
Leppedyk 9
T: :06 1038 6926
E: frankekooijker@gmail.com

Bezorging coördinator 
Jan de Kleine  
T: 461520

Druk
Donkel & Donkel, Drachten

Oplage: 740 stuks
Abonnementen buiten Nij Beets
€ 30 per jaar

IBAN: NL11 RABO 03 07  50 34  37 

Medewerkers
Hester Dijkstra, tekst
Gerrie Roorda
Wobbe de Vries, foto’s

Vormgeving/opmaak
Nummer 29 / O. Kooijker
de Bou 29 - Beetsterzwaag
E: nummer29@gmail.com
T: 06 15 68 27 64

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

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

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

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

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

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

Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren 

voor donderdag 14 oktober 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: Met de schoffel in de hand..............

De Nijs Beetster online 

op www.nijbeets.info
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Dorpskrant

Vorig jaar stopte de dorpskrant in het 
Betuwse dorp Elst genaamd De Hank plots. 
De exacte oorzaak is mij niet bekend. De 
Hank viel elke maand bij abonnees op de 
mat. Maar maker Huib van den Berg gaf 
vorig jaar aan te willen stoppen. Misschien 
dat de oorzaak hier ook in gezocht moet 
worden: een éénling is een te wankele 
basis om een dorpskrant te runnen. Daar 
heb je toch wel een team voor nodig en dan 
nog het liefst een geoliede machine. De 
redactie van de Nijs Beetster durf ik gerust 
zo te noemen. Een geoliede machine. Met 
schrijvers, een punctuele redigente, een 
acquisiteur en een vormgever. De Nijs 
Beetster als bindmiddel voor het dorp 
heeft zich ook al door en door bewezen. 

We gaan dit seizoen de 17e jaargang in.  
Als startsein kwam de redactie in Pier’s 
Hiem bijeen voor een etentje en om de 
plannen voor komend jaar te bespreken.  
Het was zoals gewoonlijk oergezellig 
maar er kwam pratenderweg iets aan de 
oppervlakte: een eensgezindheid in de 
eindigheid van onze werkzaamheden.  
Een verhuizing, de leeftijd, toenemende 
drukte op het werk, het lastig combineren 
van werk en privé of het algehele gevoel 
toe te zijn aan iets anders zijn redenen 
voor bijna het voltallige Nijs Beetster team 
om te stoppen. Vormgever Oege blijft nog 
wel binnenboord. Het hoeft natuurlijk niet 
het einde van onze onvolprezen dorpskrant 
te zijn want we hebben nog een jaar om 
adequate vervangers te vinden en daar 
gaan we hard ons best voor doen. 

Terug naar Elst. Het gemis van een eigen 
dorpskrant werd al snel gevoeld. Een 
donkere wolk trok derhalve over het dorp. 
Geen krant vol belangrijke 

dorpsinformatie. Voor mensen en over 
mensen. Over Elsterse nieuwsfeiten. Over 
belangrijke gebeurtenissen.  
Van belangrijke dienstberichten, 
interviews, alsook het wel en wee in en 
rond het dorp.  
De Hank werd node gemist.  
Zo erg dat er nu al weer een nieuwe 
dorpskrant wordt opgetuigd.  
Els Clerx en Bob Harnisch hebben 
zichzelf een missie gesteld: Elst weer een 
dorpskrant te geven. Een titel wordt nog 
gezocht. 

Als redactie hopen we dat het met de Nijs 
Beetster niet zover komt.  
Dat we het stokje soepeltjes kunnen 
overdragen aan een nieuwe redactie 
met enthousiaste mensen met hart voor 
het dorp én met een beetje schrijf- en 
organisatietalent.  

Lijkt het je wat?  
Stuur dan gerust een mailtje naar de 
redactie. Tot die tijd gaan we er dit seizoen 
met z’n allen gewoon weer ouderwets 
tegenaan. 

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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Aardperen, popcornmais of peterselielikeur? 

Marten Visser haalt alles uit zijn moestuin

Door Bart Ledegang

Sinds een handvol jaren runt Marten Visser op het terrein van de voormalige dorpstuin 
‘Fol lof’ aan de Geawei zijn eigen moestuin. Met zijn begaafde groene vingers heeft hij 
het inmiddels omgetoverd tot een ware lusthof. “Mensen waarschuwden me: dat is minne 
grûn.” Maar nu groeien en bloeien er de meeste bijzondere groenten en fruitsels. Marten 
kweekt er zelfs zijn eigen unieke bes.

In het centrum van de tuin is het goed 
toeven, zo onder de pergola. Druiventakken 
zijn druk bezig om een natuurlijk dak te 
creëren. Nog even en je zit hier mooi uit de 
zon. “Ik heb m’n hele leven al getuinierd,” 
begint Marten (66) terwijl hij een shagje 
rolt. “In Beetster-zwaag had ik een grote 
tuin. Daar groeide van alles. Ik ging es 
met iemand mee naar de dorpstuin maar 
dat vond ik niks. Er groeide niet veel. 
Toen ben ik naar het Damshûs geweest 
die eigenaar van het perceel is. Eerst 
waren ze nog wat huiverig maar toen ik 
vertelde dat ik als klein jongetje al op de 
tuin te vinden was, gingen ze overstag. 

Nu huur ik het stuk 
van 5 are.” Met de 
verkoop van jonge 
walnotenboompjes 
betaalt hij nu de 
tuinhuur.  

Aalbes 
Afijn. De tuin in 
Beetsterzwaag werd 
opgezegd en Marten 
ging ‘mei fleur en 
faasje’ aan de slag in 
zijn nieuwe tuin die 
nu lekker dicht bij 
huis was. “Mensen 
zeiden dat het minne 

grond was en er niks zou groeien. Dus 
ben ik eerst de grond gaan omspitten. Eén 
stukje had compost eronder, de staat van 
de rest van de tuin was inderdaad ernstig. 
Ik besloot om er rustig de tijd voor te 
nemen. Ik deed twee stekken met koemest 
eronder. Toen ging het lopen.” Marten 
egaliseerde de wat scheef lopende tuin en 
legde er een drainagesysteem aan. Met de 
buizen erbij kan hij bij extreme droogte 
nu eenvoudig twee kuub water over zijn 
land laten stromen. Maar had hij ook 
een uitgekiend plan met de tuin? “Nee,” 
antwoordt hij. “Ik doe alles op ervaring. 
Wel wist ik wat ik erin wilde hebben. Veel 
bessenstruiken. Ik ben gek op bessen. Wist 
je dat ik vijftien jaar geleden mijn eigen 

Marten met zijn trots: de zelf gecreëerde groene 
aalbes.  (foto: Bart Ledegang)
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www.mulderbouwbedrijf.nl info@mulderbouwbedrijf.nl

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

Onze specialiteit: Friese
streekproducten zoals:
oranjekoek, duimpjes,

suikerbrood en kruidkoek.

Fryske bakkery
Westerbuorrren 4

Boornbergum
0512-381215.

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

Swynswei 32
9245 HG Nij Beets
www.loonbedrijflageveen.nl

Voor al uw agrarische werkzaamheden
grondwerk & kraanverhuur

OONBEDRIJF 

AGEVEEN 
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bes heb ontwikkeld? 
Een groene aalbes. 
Uniek in de wereld.” 
Hij heeft het niet in 
een patent of octrooi 
laten vastleggen. Wel 
was hij in gesprek met 
Tuingigant Bakker in 
Hillegom maar voor 
een habbekrats wilde 
Marten geen afstand 
doen van zijn groene 
aalbes. Nu heeft hij 
23 stuikjes in zijn tuin 
staan. Een tipje van de 
smaaksluier wil hij wel 
oplichten: “Qua smaak 
zit hij tussen de 
zwarte en rode bes in. Hij is niet zuur en 
niet wrang. Echt een hele lekkere bes om te 
eten.” Daar zal de wereld het mee moeten 
doen.

Likeur 
In Beetsterzwaag had Marten altijd wel 
iets aparts in zijn tuin. Gewoon om uit 
te proberen. “Ik heb tabak gekweekt, 
Afrikaanse bes, aardperen. Noem maar 
op,” vertelt hij. Die gewoonte heeft hij nu 
ook meegenomen naar de Geawei. “Kom, 
ik leid je even rond,” is het. “Hier heb ik 
nu 10 soorten mais die ik uitprobeer. Tot 
aan popcornmais toe. Eerst had ik er nog 
zonnebloemen naast voor de steun maar 
dat is nu niet meer nodig. Verder heb ik 
nog een plan voor frambozen gemaakt.” 
De wandeling gaat verder langs allerlei 
soorten groenten. “Veel hou ik er niet 
van. Ik geef het meeste weg aan de buren, 
vrienden en kennissen.” De tuinder vertelt 
dat hij nauwelijks compost heeft. Het 
uitgegroeide en uitgebloeide verdwijnt in 
dezelfde grond als waar het stond. “Dan 
hou je de grond gezond,” verduidelijkt 
Marten. Ook de bessenstruiken ontbreken  

 
natuurlijk niet. “Daar maak ik wijn van. En 
dit jaar had ik heel veel aardbeien. Wel 50 
of 60 kilo. Ik heb een tafeltje met kistjes vol 
bij de weg gezet. Papieren zakken erbij en 
een bordje: gratis meenemen. Het was zo 
maar weg,” knipoogt hij.

 
Hoewel hier en daar gemopperd wordt 
over de tegenvallende zomer, zul je 
Marten niet horen klagen. “Voor de 
tuin is het een goede zomer geweest. 
Kijk, hier staan tien soorten kruiden bij 
elkaar. Van de peterselie maak ik wijn. Of 
likeur. Wil je dat wel geloven? Wijn van 
peterselie is echt super lekker. Je weet niet 
wat je proeft.” Marten houdt duidelijk 
van experimenteren in het leven. “Van 
laurierdrop maakte ik droplikeur, maar ook 
van kastanjes en dennetopkes. De laatste 
smaakte wat naar hoestsiroop. En ik heb 
jenever gestookt en beerenburg. Maar ik 
handel er niet in hoor. Puur eigen gebruik.” 

Stress 
We lopen nog even naar de suikermais 
die Marten expres in een U-vorm heeft 

De voorbereidingen voor het najaar zijn alweer in volle gang. (Foto: Bart Ledegang)
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Misschien ruimte

voor Uw

advertentie!
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gezaaid. Nog even en je kunt er uit de 
wind zitten. Want die wil hier nog wel es 
waaien. “Nee, dit is een daalders plakje,” 
constateert hij als we weer zijn gaan 
zitten. “En mensen reageren ook harstikke 
positief.” En dat terwijl het voor Marten 
alleen maar een uitlaadklep is. “Pure 
ontspanning. Onthaasten. Heerlijk. Het 
hoofd leeg.” Overdag klust hij nog wel 
geregeld en als er de nodige tijdsdruk 
bij komt kijken wil het werk nog wel es 
gespannen worden. Als ondernemer 
ontbrak het hem vroeger ook niet aan 
stress. “Ik had tien keukenzaken, nou dat 
geeft ook wel spanningen hoor.” Maar 
dan gaat het gesprek gelukkig weer over 
zomerwortels en de pompoenen die in 
juni de grond in zijn gegaan. En de 20 
soorten kalebassen die de Beetster bodem 
hem dit jaar gaf. En dat vrouw Sita geen 

zandaardappels wil eten en dat die dus 
niet in de tuin komen. “Ik ga zo aan de 
slag met de groenten voor de komende 
maanden: bieten, snijbonen, sperziebonen 
en winterwortels.” Marten neemt nog een 
teug van zijn sigaret. “En ik denk dat ik 
dan volgend jaar eens flespompoenen ga 
proberen.” 

Minne grûn? De wortels zijn even groot als de 
courgettes. (Foto: Bart Ledegang)

Inmiddels al lang ter ziele, maar vroeger flink in trek: de dansclub. Hier het gezelschap van Dansclub Nij 
Beets in 1958-1959  (Foto: Gea de Wagt)

Gezien in 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!



De Nijs Beetster 17-1 11

Werkgever van 
Chantal is Libra 
dieetadvisering 
uit Akkrum. 
Chantal heeft 
de locaties Nij 
Beets en Tijnje 
overgenomen 
en pendelt nu 
geregeld van haar 
woonplaats Leek 
naar de gemeente 
Opsterland. Elke 
oneven week op 
vrijdagochtend 
is zij in Nij Beets 
te vinden. “Wie 
die ochtend is 
verhinderd kan 
gerust ’s middags 
bij mij in Tijnje 
terecht. Ik heb 
daar een ruimte in 
de Gereformeerde 
Kerk aan de Rolbrê- 
gedyk,” zegt ze 
lachend. “Helemaal alleen zit ik daar.” Met 
huisartsen Peter en Gonneke Stadt heeft 
Chantal af en toe een kort overleg, maar 
verder vaart ze op haar eigen kompas. “Ik 
begeleid mensen zowel op medisch als 
niet-medisch gebied. Bij het laatste moet  

 

je denken aan het helpen bij afvallen of 
het geven van voedingstips. Medische hulp 
gaat dan om mensen met astma, COPD, 
kanker, diabetes of schildklierproblematiek. 
Voor elke ziekte of aandoening is altijd wel 
iets te doen op voedingsgebied.”

Chantal Buitenwerf is de nieuwe diëtist in De Hoek 

“De basis van mijn werk is toch het aanleren van goede voeding” 

Door Bart Ledegang 

Sinds een poosje houdt een nieuwe diëtist kantoor in de huisartsenpraktijk De Hoek. Het 
is Chantal Buitenwerf. Ze heeft het werk overgenomen van Irene van der Vuurst. Chantal 
neemt de huidige cliënten over en ontvangt daarnaast mensen die door huisartsen 
en praktijkondersteuners naar haar worden doorverwezen. “Maar iedereen met 
voedingsvragen kan altijd bij mij terecht want er is geen verwijzing meer nodig. Dat is 
natuurlijk wel een voordeel want zo wordt een eerste drempel weggenomen.”

Chantal: ‘Mensen zijn steeds nieuwsgieriger naar wat er in de producten zit.’ 
(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

 

Maandmenu:

Mosterd soep
Runder stoofpotje
Caramel pleasure 

€ 29,25 per persoon

 

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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Puur Gezond
Het belang van goede voeding kan Chantal 
dan ook niet genoeg benadrukken. “In 
elk eerste gesprek vraag ik altijd naar het 
dagelijkse voedingspatroon. Wat eet en 
drink je allemaal? Dan kan ik al wat tips 
meegeven en bijvoorbeeld een dagmenu 
om te proberen.” Met gezonde voeding zijn 
volgens de diëtist al veel aandoeningen 
op te lossen. Ze werkt daarbij volgens de 
Puur Gezond-methode. “Daarbij leer je 
om gezond te eten. Want dat is de beste 
oplossing voor overgewicht en andere 
gezondheidsproblemen.” Puur Gezond 
gaat inderdaad niet om pakjes, zakjes, 
shakes en light producten. Maar wel om 
écht eten, dat lekker en gezond is. Wie 
geniet van een puur gezonde voeding, 
voelt zich energieker en heeft geen last 
van snaaihonger. Je leert hoe je soepel 
kunt overstappen naar een puur gezond 
eetpatroon. Met lekkere recepten, goede 
tips en een duidelijk stappenplan. “Mensen 
komen soms ook met eigen diëten bij me,” 
bekent Chantal. “Laatst was er iemand die 
het appeldieet volgde. Ze at 5 tot 6 appels 
per dag. Dat leek me niet zo gezond. De 
basis van mijn werk is toch het aanleren 
van goede voeding.”

 Allergie
Wereldwijd neemt het aantal mensen 
met allergieën toe. Sterker nog: allergische 
aandoeningen zijn anno 2021 zelfs een 
van de meest voorkomende ziekten in 
de westerse wereld. Tot wel 20% van de 
wereldbevolking lijdt aan allergieën. Dat 
zijn ongeveer 1,3 miljard mensen. Logisch 
dat Chantal dat ook merkt in haar praktijk. 
“Allergische reacties zijn toch vaak 
voedingsgerelateerd. Ik vraag dan aan 
mensen om een dagboekje bij te houden: 
wat eet je? Wanneer? Wanneer ontstaan 
de klachten? Daarmee kan ik dan goed 

de kwalijke stof of het ‘probleemproduct’ 
achterhalen.“
Een trend die Chantal waarneemt is 
dat mensen ook steeds nieuwsgieriger 
zijn naar welke stoffen er in producten 
zitten. Weet wat je eet dus. “Ze willen 
de etiketten op de producten kunnen 
lezen,” vertelt Chantal. “Maar dat is nog 
niet zo makkelijk want de meeste termen 
zijn onbegrijpelijk. Ik help ze dan om 
deze woorden te vertalen naar normaal 
Nederlands.” Weet inderdaad ook maar 
dat Lycopeen een natuurlijke vijand 
is tegen kanker en dat Caratenoïden 
natuurlijke kleurstof zijn die in veel oranje 
en gele voedingsmiddelen voorkomen en 
die veel vitamine A bevat wat weer goed is 
voor je ogen, huid, groei en weerstand. 

Diarree
Wie dit zo leest, begrijpt dat je als diëtist 
ook altijd moet bijleren. Chantal: “In vijf 
jaar moeten we de nodige punten halen 
en cursussen en bijscholingen volgen. De 
voedingsindustrie en de wetenschap staan 
natuurlijk ook niet stil. We moeten wel 
bijblijven.” En ook de hulpvragen van de 
mensen zijn aan trends en ontwikkelingen 
onderhevig. Zo ook bij Chantal. “Ik weet 
niet hoe het kan maar de laatste tijd 
krijg ik veel mensen in mijn praktijk met 
darmproblemen en diarree. Misschien 
komt het door het weer, wie zal het 
zeggen.”
De eerste Beetsters hebben inmiddels al 
kennisgemaakt met Chantal. 
Wie vragen heeft of een afspraak wil 
maken kan haar bereiken op: 06-82689201 
en chantal@libra-dieetadvisering.nl 
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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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Origineel, uniek, ondeugend

Reina Kroodsma wordt Tomke-skriuwer

door Hester Dijkstra
 
Ze is opgeleid tot fysiotherapeut en maakte deel uit van de maatschap De Loefbiter in 
Gorredijk. Toen moest het roer om: haar lichaam protesteerde hevig als ze aan het werk 
was. Nu is ze schrijfster al aarzelt ze nog om het zo te benoemen. Reina Smeink-Kroodsma 
schrijft voor ‘pjutten’ en jonge kinderen, maar eigenlijk wil ze vooral ook volwassenen 
kennis laten maken met haar fantasierijke wereld, haar verwondering, haar manier van 
beleven waarin alles mogelijk is. Op 18 september is ze feestelijk voorgesteld als Tomke-
schrijver.

Ruim 44 jaar 
geleden werd 
Reina geboren in 
Janum, een van 
de vriendelijke 
terpdorpjes boven 
Dokkum. Samen 
met 30 kinderen 
uit vier dorpen 
(de Flieterpen) 
ging ze naar een 
kleine basisschool 
in Reitsum, 
waar andersdenkende scheidslijnen geen 
enkele rol speelden. Dat maakte haar 
jeugd aangenaam en harmonieus. ‘Ik 
fiel my it bêst yn’e midden, ik hear net 
by de útersten’, constateert Reina nu. Ze 
waardeert de ruimte en het begrip die er 
in haar jeugd waren voor haar dromen en 
haar fantasie, zowel thuis als op school. 

Friesland
De opleiding tot fysiotherapeute volgde 
ze aan de Academie in Groningen, het 
afstuderen vond plaats in Leiden, omdat ze 
inmiddels Maarten had leren kennen en ze 
samen in Leiderdorp woonden. Reina vond 
werk in Voorschoten, had het daar goed 
naar de zin, maar in haar achterhoofd 

bleef Friesland 
een rol spelen. 
Toen ze het 
verzoek kreeg 
toe te treden tot 
de maatschap 
in Voorschoten 
hakte Maarten 
de knoop door: 
‘Waarom kiezen 
we nu al niet 
voor Friesland?’ 
Zelf kreeg hij een 

baan bij de politie van Tytsjerksteradiel 
(sinds enkele weken bij Sneek) en Reina 
werkte in diverse fysiopraktijken voordat 
ze in 2011 bij de Gerdykster Loefbiter 
terecht kwam. Nij Beets werd hun 
woonplaats. ‘Ik hie noch nea fan Nij Beets 
heard, mar it hat goed útpakt. Nij Beets 
fielt as in noflik doarp mei fleurige frije 
geasten, wêr’t jo josels wêze kinne’.

Leerweg
Inmiddels was Reina als fysiotherapeut 
toegetreden tot de Gerdykster maatschap 
en was het gezin Smeink uitgegroeid 
tot vier personen en een hond: een 
lachende toekomst in het vooruitzicht, 
zou je zeggen. Maar het liep anders. 
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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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In 2018 moest Reina noodgedwongen 
een punt zetten achter haar carriëre als 
fysiotherapeut. Zelfs halve dagen of een 
‘zacht pitje’ hadden geen verlichting 
gebracht. Reina had toen al jaren van 
onderzoeken en overleven achter de rug, 
steeds met de vraag: Wat kan ik nog wel? 
Er bleek van alles mis te zijn (‘it wie in 
rommeltsje yn myn búk’) en ze moest 
leren leven met minder dan de helft van 
de energie die ze eerder had. Een lastige 
leerweg die uiteindelijk gevolgd werd 
door voorzichtige stappen op het pad van 
schrijver. ‘Ik hie underwilens wol leard hoe 
wichtich it is om ticht by josels te bliuwen, 
mar ik hie noch gjin antwurd op de fraach: 
‘Wat kin ik noch wol?’ Ja, ik mocht altiid 
al graach skriuwe, mar oft dat wat wurde 
koe…….’ Reina benaderde Lida Dijkstra , 
kinderboekenschrijfster. Haar advies was 
duidelijk: ‘Begjinne! Dwaan! Dan komst’ er 
achter!’

Tomkeskriuwster
En inderdaad. Reina kwam een 
schrijfwedstrijd op het spoor voor ‘It 
Grutte Foarlêsboek II’ en schreef een 
verhaal over ‘De fleanende onderbroeken’, 
dat als openingsverhaal opgenomen werd 
in het voorleesboek. Dat was het begin 
van avonturen en gedichtjes in onder 
meer Tsjek en Tsjil, Heit en Mem en andere 
uitgaven van Afûk en Cedin. Twee weken 
lang verbleef ze in het ‘skriuwersarkje 
fan Rink van der Velde’ op de Veenhoop, 
een bijzondere plek, die haar - met een 
boek van Kalma onder handbereik - in een 
voelbare schrijverstraditie plaatste en haar 
inspireerde tot een aantal gedichten. 

Begin dit jaar werd 
er een wedstrijd 
uitgeschreven voor 
nieuwe Tomke-
schrijvers. Reina deed 

mee met ‘Plústerskatten’ en bereikte de 
halve finale. De opdracht voor de laatste 
ronde  bracht haar met glans binnen 
het vaste viertal Tomke-schrijvers. Het 
juryrapport was zonder meer lovend en 
spreekt van ‘in unike en kreative ynstek 
mei in dûdlike rol foar Kornelia, Nana Yu, 
Tomke en Romke.’ De bijdrage van Reina 
wordt origineel genoemd, met een goede 
opbouw en uitermate geschikt voor de 
doelgroep.  Aan het eind benadrukt het 
juryrapport dat ‘dizze skriuwster tige 
wolkom is as Tomkeskriuwster’. Zelf 
zegt Reina bescheiden: ‘Tomke rûgelt 
der samar út, dêr hoech ik net oer nei te 
tinken’. Op 18 september tijdens het 25ste 
verjaardagsfeestje van Tomke, werd Reina 
feestelijk binnengehaald en voorgesteld.
Inmiddels schrijft ze ook voor de  Afûk 
‘lêsline’ die op basisscholen gebruikt 
wordt tijdens de Friese les. ‘Dan moatte 
jo ek wat doel ha oer pedagogyk’, weet 
ze. Reina blijkt daarover te beschikken, 
want haar bijdrage is inmiddels van mooie 
illustraties voorzien. Ze heeft zelfs, op 
een speelse manier, enkele nieuwe Friese 
woorden gebruikt en daarmee worden 
patatjes ‘ierappelstokjes’ en wordt yoghurt 
‘molkeblabs’. Zo vlecht ze graag in haar 
verhalen of rijmpjes iets ongehoords, iets 
ondeugends, ‘dan kinne de bern harren 
ferwûnderje of efkes gniffelje’.

Inmiddels weet Reina haar energie redelijk 
goed te verdelen. Ze schrijft enkele uren 
per week, maar nooit achterelkaar.  Soms 
moet ze een afspraak plotseling afzeggen, 
dan lukt het niet. Ze werkt in haar 
‘skriuwershutsje’, twee trappen hoog in 
hun woning. Onder het dakraam, waar ze 
zich  heeft omringd door alles wat haar 
inspireert. Een echt Reina-plekje waar aan 
de deur een grote rol bruin papier hangt, 



De Nijs Beetster 17-118

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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die figuren, ideeën, gedachten, plannen 
en richtingen herbergt voor haar grote 
schrijfklus, haar BOEK. Waar het boek over 
zal gaan blijft nog verborgen in de bruine 
tint van het papier en de titel van het boek 
is nog te ‘eigen’ om bekend te maken, maar 
dat het boek er komt is zeker. Nij Beets 
heeft er immers een schrijver bij!

Na meer dan een jaar met veel 
onzekerheden, hoopt Kliuwend Omheech 
in oktober weer een ienakterjûn te 
kunnen organiseren. Aan de spelers zal 
het zeker niet liggen. Zij zijn alweer een 
paar weken bezig met de repetities. Nu 
maar hopen dat de omstandigheden en 
maatregelen rond de corona het niet weer 
onmogelijk maken, maar dat hebben we 
helaas niet in de hand. Vorig jaar was 
een jubileumjaar voor de vereniging. 75 
jaar! Er was een feestavond voor leden 
en donateurs gepland. Jammer genoeg 
hebben we deze moeten cancelen. In de 
plaats is er in april een online activiteit 
geweest, genaamd “Schijt je Rijk!”                                                                                                                    
~We willen iedereen heel erg bedanken 
voor het sponsoren en het kopen van 
kavels. Op deze manier heeft u de 
vereniging financieel een steuntje in de 
rug gegeven~. Toch blijft het gemis van het 
op-toneel-staan en een jubileumfeestje!                                                                                                    
Daarom wil Kliuwend Omheech de 
ienakterjûn combineren met een 75 + 1 
feestje voor leden en donateurs die de 
vereniging een warm hart toedragen. Dit 
alles blijft natuurlijk afhangen van de 1,5 
meter maatregel.  

Even in duidelijke scènes verdeeld:
Mocht de 1,5 meter straks ingetrokken 
worden, komt er op 30 oktober een 
ienakterjûn gecombineerd met feestavond 

voor alléén de leden en donateurs van 
de toneelvereniging. Deze avond wordt 
aangeboden door Kliuwend Omheech.                                                                                                                                      
Geen lid of donateur, maar u wilt wel 
graag naar de ienakters en de feestavond, 
dan kunt u diezelfde avond aan de zaal 
donateur worden (€7,50 per jaar) en de 
avond meebeleven. 

Mocht de 1,5 meter nog van kracht 
blijven, wordt er op 30 oktober alléén 
een ienakterjûn georganiseerd. Dit is 
dan mogelijk omdat het publiek op 1,5 
meter kan zitten zonder rond te lopen. 
Het feest kan dan helaas geen doorgang 
vinden i.v.m. rondlopend publiek.                                                    
De ienakterjûn wordt dan aangeboden aan 
leden en donateurs (zij kunnen 2 kaartjes 
reserveren). Ook niet leden/donateurs 
kunnen kaartjes reserveren. En wordt u bij 
deze reservering donateur (€7,50 per jaar) 
dan krijgt u voor 1 persoon gratis toegang. 
Verdere infomatie over deze avond en 
reserveren van kaartjes volgt nog! 
Let op; er zal een beperkt aantal 
zitplaatsen zijn. Dus op=op 

Schrijf de datum van 30 oktober 2021 
alvast in uw agenda! 

In toanielgroet,
Bestjoer Kliuwend Omheech

De Toanielferiening út Nij Beets “Kliuwend Omheech” is wer los!
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Dorpsagenda       Maart

Za. 18 sep Opening seizoen Teenoclub "vissen" gr.7/8 - klas 1/2  
  (verzamelen op het plein voor ít Skûlhoal):17.00 - 20.00 uur
 
Za. 25 sep Soos (vanaf 1e klas v.o.) in it Skûlhoal; 20.00 uur

Za. 2 okt Soos (vanaf 1e klas v.o.) in it Skûlhoal; 20.00 uur

Za. 9 okt Kledingbeurs in De Rank

Za. 9 okt Soos (vanaf 1e klas v.o.) in it Skûlhoal; 20.00 uur

Do. 14 okt Lezing Dr. Willem Foorthuis in It Damshûs (€6 incl. koffie); 20.00 uur

Za 16 okt Soos (vanaf 1e klas v.o.) in it Skûlhoal; 20.00 uur

Za. 23 okt Soos (vanaf 1e klas v.o.) in it Skûlhoal; 20.00 uur

Za. 30 okt Teenoclub

Zo. 31 okt Wildexcursie en proeverij onder leiding van veldkenner Age 
  in Pier’s Hiem; v.a. 16.00 uur

Zo. 14 nov Wildexcursie en proeverij onder leiding van veldkenner Age 
  in Pier’s Hiem; v.a. 16.00 uur

Zo. 28 nov Wildexcursie en proeverij onder leiding van veldkenner Age 
  in Pier’s Hiem; v.a. 16.00 uur
 

Rondvaarten 
datum   bestemming    prijs p.p. vertrek
Za. 18 sep Damshûs - Aquaduct Ald Djip
  (incl. koffie/thee en oranjekoek) € 11,00  Damshûs  14:00 uur  

Za. 25 sep Kraanlannen – Polderhûs
  (incl. rondleiding, koffie/thee)    € 12,50  Damshûs 14:00 uur 

Reserveren voor beide tochten bij A. Dijkstra: tel. 0630628818 
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Kerkdiensten Doarpstsjerke

Voor actuele informatie over de kerk-
diensten kunt u terecht op de website van de 
doarpstsjerke www.doarpstsjerke.nl

 OPROEP
Wij organiseren voor de mensen van de Voedselbank Opsterland  

een kledingbeurs op 
zaterdag 9 Oktober a.s.

in de RANK

’s Ochtends is de kledingbeurs bestemd voor de mensen van de voedselbank.

Voor iedereen
Van Harte Welkom om kleding voor € 1,- te kopen op:
- zaterdagmiddag 12.30-14.30 uur
- maandag- en dinsdag (11 en 12 oktober)  18.30-20.00uur 
- woensdag 13 oktober 13.00-15.00 uur

Wij zijn op zoek naar mooie en schone 
•	 kleding
•	 jassen
•	 schoenen
voor kinderen, mannen en vrouwen, zodat zij er ook netjes bij kunnen lopen.

In te leveren bij:
- Minke Rinzema, D. Nieuwenhuisweg 11, telefoon 06 36040526
- Elisabeth Mulder, De Els 7, telefoon 461304

Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen bij het sorteren 
van de kleding. U kunt zich opgeven via de mail: sjoukegatske@gmail.com

Alvast hartelijk dank,
Diaconie Doarpstsjerke Nij Beets 



De Nijs Beetster 17-122

Is uw keuken toe aan vernieuwing?  
Ik kom graag langs voor advies op maat!

Wij renoveren uw keuken zodat 
deze weer jaren mee kan 

Ik geef graag persoonlijk advies en verzorg het proces 
van begin tot eind: dat geldt voor het vervangen van 
een keukenlade, keukendeurtje, greep of werkblad tot 
en met het vakkundig installeren van inbouwapparatuur 
zoals bijvoorbeeld een vaatwasser, oven of afzuigkap.  
 
Bij mij kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen. 
Ik bespreek graag de mogelijkheden voor uw keuken.

Daniël van der Meulen  |  06 – 21 16 37 32  |  danielvandermeulen@dekeukenvernieuwers.nl 

www.dekeukenvernieuwers.nl

De winkel 
waar u iets geeft 

in plaats van koopt

Voedselbank Opsterland heeft een eigen 
webwinkel.

In deze giftshop worden allerlei artike-
len aangeboden die de voedselbank kan 
gebruiken.
Het grote verschil is dat u artikelen koopt, 
keurig in uw winkelmandje doet en be-
taalt.. 
Maar …….. u ontvangt geen producten 
thuis. Wel ontvangt u een bedankje voor 
uw gift. Het is een ludieke manier om de 
voedselbank te steunen bij haar werk.

U kunt een rode kool "kopen" voor €1,50 of 
een voedselpakket van €17,50.

Ga eens op de website kijken:
https://giftshop.voedselbankopsterland.nl/
en help de voedselbank helpen.

Giftshop Voedselbank Opsterland



De Nijs Beetster 17-1 23

Beide getooid met een niet-alledaags 
hoofddeksel tegen de zon, zitten Piet en  
Gerrie Post uit Genemuiden op vrijdag 
3 september op het dek van hun boot. 
Tijdschrift en koffie op een bijzettafeltje 
binnen handbereik.  
Hier zitten twee pensionado’s te genieten 
van de namiddagzon.  
“Wij zijn nu 14 dagen onderweg,” begint 
Piet zijn reisverslag. “Eerst hebben we an-
derhalve week op de Drentse Hoofdvaart 
gevaren. Dat is het verbindingskanaal van 
het Meppelerdiep en de Reest in Meppel 
naar het Noord-Willemskanaal bij Assen. 
Daarna zijn we gevaren van Ossenzijl, 
Heerenveen, Akkrum, Grou, Leeuwarden 
naar Dokkum. Toen zijn we doorgestoken 
naar Driezum en via de Zwemmer zijn we 

daarna het Bergummermeer overgestoken. 
En via Opeinde zijn we nu dus hier beland.” 
 
Het mag duidelijk zijn: dit ouder echtpaar 
heeft de tijd aan zichzelf.  
Piet heeft altijd in de wegenbouw 
gewerkt. Veertig jaar zelfs. Hij kreeg er een 
oorkonde voor. Met voldoening kijkt hij op 
deze periode terug.  
Gerrie werkte op kantoor maar vulde de 
laatste jaren vooral met de mantelzorg 
voor haar schoonmoeder.  
Die overleed in april.  
En nu is de tijd van het welverdiende, 
onbezorgde genieten aangebroken. Maar 
weten de Posts ook waar ze nu zijn? 
“Jazeker, Nieuw Beets,” antwoordt Piet. 
“Vorige week lagen we in Heerenveen en 

De passanten

door Bart Ledegang

Piet Post kent de waterkaart van Nederland zo ongeveer uit zijn hoofd. (Foto: Bart Ledegang)
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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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toen spraken we mensen en die waren in 
Nieuw Beets geweest. 
Ze zeiden: ‘Als je op de grote vaart komt 
vanuit Akkrum, dan kun je via het sluisje 
op het Polderhoofdkanaal komen en dat is 
zo mooi liggen. En ik weet niet waar ze het 
van doen maar je hebt er gratis stroom en 
gratis douchen. Dat zie je nergens.’ 
Zo zijn we hier terecht gekomen.” 
Gerrie lacht: “Maar het douchewater is 
wel wat koud.” Piet countert lachend: 
“Dan blijf je er tenminste ook niet zo lang 
onder.”  
Er is één nachtje gepland in Nij Beets. 
“Want donderdagavond moeten we weer 
thuis zijn,” legt Gerrie uit. “Dan verlooft 
onze kleindochter zich. Daar kunnen we 
natuurlijk niet bij ontbreken.” 
Piet, die de Nederlandse waterkaart 
behoorlijk schijnt te kennen, somt de 
terugreis al op: “De bedoeling is dat we 
morgen weer naar Akkrum varen en 
dan via Joure en het Tsjeukemeer weer 
terugvaren naar Ossenzijl.” 
Misschien dat ze morgenochtend nog 
It Damshûs bezoeken als het open is. 
“En vanavond komt onze zoon nog met 
een kleinkind,” vertelt Gerrie. “Die komt 
speciaal uit Genemuiden nog even gezellig 
langs.” 

De gratis voorzieningen bij ’t Bjinstap lokte de 
Postjes naar Nij Beets. (Foto: Bart Ledegang)

Langs deze weg willen wij u allen 
hartelijk bedanken voor de vele 
kaarten, telefoontjes en bezoekjes 
die wij mochten ontvangen na het 
overlijden van mijn lieve zoon, broer, 
zwager en oom

Poppe de Haan

Het heeft ons goed gedaan.

Ieke de Haan – Knol
Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen
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Beachvolleybaltoernooi
Vorig jaar zijn er met subsidie van de 
van Teyens Fundatie en de gemeente 
Opsterland, door loonbedrijf Lageveen 
prachtige nieuwe beachvolleybalvelden 
aangelegd. Beachvolleybal is een sport die 
steeds populairder wordt. Veel avonden 
zijn er verschillende groepen aan het 
beachvolleyballen en ook wordt op de 
zandvelden getraind door jeugdspelers van 
ODS. Vorig jaar hadden de commissieleden 
Wendy, Gert Jan, Elger en Pieter de nieuwe 
velden graag willen openen met een 
toernooi, maar door de coronamaatregelen 
was dit niet mogelijk. Iedereen was erg blij 
dat dit eindelijk op zaterdag 4 september 
wel weer mogelijk was.

Het weer was super, het spel was goed, 
fanatiek, soms vermakelijk en zeker 
sportief. En vooral ook zichtbaar was dat 
iedereen het leuk vond om elkaar weer te 
ontmoeten. Tien ploegen streden in twee 
poules tegen elkaar. In de A poule, waar 
drie tegen drie werd gespeeld volgens 
de beachvolleybalregels werd ‘Ik ben een 
Bär’ kampioen. Jan, Elger, Ronald en Karin 
waren de meest constante, effectieve en 
slimme ploeg in deze spannende poule. 
Tekenend voor de spanning in de poule 
was dat ‘de Sânsnuvers’, met o.a. Reinskje 
en Cobi, die al twee jaar niet meer hadden 
gebeachvolleybald, een set wonnen van 
de latere kampioenen. Talent verloochent 
zich niet. In de B poule, waar vier tegen 
vier werd gespeeld met zaalvolleybalregels, 
werd team ‘Minne’, met naast Minne ook 
Ilse, Lars, Remco en in de finale Jildou, 
kampioen.

De nummers één en twee van beide poules 
kregen een lekkere taart, gesponsord door 

de Dagwinkel, en bij de winnende teams 
staan nu de felbegeerde wisselbekers 
thuis te pronken. Het publiek was erg 
enthousiast en onder de indruk van het 
mooie spel. Er werden door oude cracks 
als Marianne, Ubbo, Wytse en Koos zelfs 
al plannen gesmeed om volgend jaar ook 
mee te doen. Leuk was dat Heerke de Roos, 
bij café de Hoek is het beachvolleybal in de 
negentiger jaren gestart, ook even kwam 
kijken.
 

Team Minne bleek nog niet zo min 
(Foto: Pieter Nauta) 
 

Team Ik ben een Bär was de terechte kampioen 
(Foto: Pieter Nauta) 
 

Blue Boys aast op voucherpunten PLUS 
actie 
Er loopt een actie van de PLUS waarbij 
klanten voucherpunten kunnen toekennen 

Nijs Beetster Nijs
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aan hun favoriete club. Er doen 17 clubs 
mee aan de actie waarvan Blue Boys er dus 
één is. Bij de boodschappen krijg je punten 
die je thuis via de website aan de club toe 
kunt kennen. Er wordt een bedrag van 
maar liefst €12.500 verdeeld! En het zou 
natuurlijk fijn zijn als hiervan een mooi 
deel naar de sportclub gaat.
Als je niet goed weet hoe je dat toekennen 
van de voucherpunten moet doen, mag 
je de vouchers ook naar de sportkantine 
brengen. Graag zelfs, de vrijwilligers daar 
zullen die punten met alle plezier digitaal 
voor je verwerken. 

Na de lange stille periode die we gehad 
hebben, kan de voetbalclub wel een 
extra bijdrage gebruiken. Aarzel dus 
niet en spaar voucherpunten voor onze 
voetballers!
 

Jaarkalender van de Freonen fan 
Damshûs
Ook dit jaar is er weer de jaarlijkse 
kalender van de Freonen fan it Damshûs. 
Deze keer met foto’s van vroegere winkels 
en bedrijven en met een foto van nu erbij. 
Een kalender die u niet mag missen en 
bovendien steunt u Openluchtmuseum It 
Damshûs als u deze kalender koopt.
U kunt hem bestellen door voor 
1 november €5 over te maken op 
rekeningnummer:  NL19 RABO 0306 
4024 40 op naam van Stichting Freonen 
fan Damshûs. U vermeldt u dan uw 
naam, adres en woonplaatsgegevens 
en ‘kalender’ als opmerking bij uw 
overschrijving. De kalender wordt dan 
begin december bij u thuisbezorgd.
 

Gym en turnen
Gym kan in Nij Beets al vanaf jonge leeftijd 

beoefend worden. Eerst samen met heit, 
mem, pake of beppe tijdens ouder- en 
kindgym (elke woensdag van 16:15 tot 
16:45 uur). Zodra de kinderen naar de 
basisschool gaan, kunnen ze aansluiten 
bij peuter- en kleutergym bij Ilse (elke 
donderdag van 16:00 tot 16:45 uur). Als de 
kinderen nog wat ouder zijn, komen ze in 
de gymgroep (elke donderdag van 16:45 tot 
17:45 uur). In overleg met de trainsters is er 
daarna zelfs de kans om door te gaan met 
turnen (elke dinsdag van 18:00 tot 19:30 
uur).

Dans
Vanaf groep 3 kun je meedoen met de 
danslessen bij Marthe! Lekker bewegen op 
muziek. Op dit moment hebben we twee 
dansgroepen die ingedeeld zijn op leeftijd 
(dansgroep 1: elke vrijdag van 16:15 tot 
17:00 uur, dansgroep 2: elke vrijdag van 
17:00 tot 17:45 uur).

Hardlopen
Als je je conditie wilt verbeteren, je 
looptechniek wilt bijschaven of gewoon 
lekker wilt hardlopen in een groep dan 
hebben we op woensdagochtend en 
donderdagavond een hardlooples onder 
leiding van Petra!

Wil je eens vrijblijvend meedoen aan een 
les? Doe dan gerust mee in de week van 20 
september 2021 tijdens de inlooplessen.
Wil je meer informatie? Neem dan contact 
met ons op via kv-nijbeets@live.nl
 

Bewogen proefvaart naar Pier’s Hiem
Tot begin september kon de vaartocht 
vanaf het Damshus met de turfbok naar 
restaurant Pier’s Hiem geen toegang 
vinden. Dit kwam omdat te veel begroeiing 
van waterplanten goed varen verhinderde. 
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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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Eind augustus is het Ald Djip in opdracht 
van Wetterskip Fryslân met een maaiboot 
opgeschoond. Reden voor de trouwe 
vrijwilligers die elke maandagochtend 
klussen bij It Damshûs, om de 
bevaarbaarheid persoonlijk te testen. Onder 
een weelderig zonnetje ving de ploeg de 
proefvaart aan. Conclusie: Het Ald djip was 
inderdaad opgeschoond en er kon gevaren 
worden tot aan Pier’s Hiem. Bij het restaurant 
aangekomen deden de mannen zich tegoed 
aan een kop koffie  met iets lekkers erbij. 
Maar… daarna moesten ze ook weer terug. 
Omdat er nog steeds veel beplanting in het 
Ald Djip zit, werd de turfbok met de boom 
gedraaid. Dat lukte wonderwel alleen ging 
het bij het aanleggen van de praam aan de 
wal plots mis. Franke dacht dat de steiger nog 
een meter langer was dan hij in werkelijkheid 
was.. en tuimelde pardoes in het water. 
Terwijl de ongelukkige zich met man en 
macht vastklemde aan de boot, visten zijn 
maten de mobiel uit de borstzak. Gelukkig 
had Brugt van Pier’s Hiem nog wel wat droge 
kleren en zo werd er uiteindelijk weer koers 
gezet naar It Damshûs. Ondanks alles was het 
toch een mooie middag. 

Goedgemutst onderweg: de trouwe 
maandagochtendvrijwilligers

De ongelukkige Franke in een penibele situatie. 
Maar ook dan kun je op je vrienden rekenen.

Nieuws van De Zonnebloem
Ondanks dat het alweer een tijd geleden 
is, willen we toch nog even 
terugkomen op het feit dat 
mevr. Nijsingh uit Nij Beets in 
mei 100 jaar is geworden en 
dat zij 12 juni door vrijwilliger 
Jaap Bouma mee werd 
genomen naar restaurant Piers Hiem in Nij 
Beets. Daar werd haar door de Zonnebloem 
van de afdeling Boornbergum/
Beetsterzwaag eo een diner aangeboden. 
Ook werd zij nog verrast door het bestuur 
met een mooie orchidee. Het is een gezel-
lige avond geworden.
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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

www.medifitweb.nl  
info@medifitweb.nl
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De 100-jarige dorpsgenote Mevrouw Nijsingh blijft 
bijna een heel jaar in het zonnetje gezet worden.

Chocolade-actie
Begin juli kregen de gasten van de 
Zonnebloem afd. Boornbergum/Beetster- 
zwaag en omstreken weer bezoek van 
de vrijwilligers. Deze keer werden ze 
verrast met een doosje chocolade. Bij 
Bakkerij Baarsma werden 84 doosjes met 
bonbons voor gasten en vrijwilligers van 
de Zonnebloem besteld. De vrijwilligers 
hadden er een mooi stuk cadeaupapier met 
de Friese vlag omheen gedaan. 
Ook kreeg men er een mooie kaart bij. Dit 
alles werd mede mogelijk gemaakt door de 
Provincie Friesland (subsidie stimulering 
leefbaarheidsactiviteiten) en Bakkerij 
Baarsma. 
 
De Zonnebloem zet zich in voor mensen 
voor wie het door een lichamelijke 
beperking moeilijk is om de deur uit te gaan 
en zich daardoor eenzaam voelen. Dit geldt 

voor zowel vrouwen als mannen, ongeacht 
de leeftijd. De afdeling Boornbergum/
Beetsterzwaag en omstreken doet dit al 
vele jaren. Nu de corona-maatregelen 
weer wat versoepeld zijn, kunnen er 
weer activiteiten georganiseerd gaan 
worden bv leuke uitstapjes of gezellige 
middagen, veelal in ’t Bynt in Boornbergum. 
Deelnemers die bekend zijn bij de afdeling, 
worden benaderd door vrijwilligers van de 
Zonnebloem om te informeren of zij mee 
willen doen aan de geplande activiteit. 
Voor wie eigen vervoer een probleem is, kan 
worden opgehaald en weer thuisgebracht.
Mocht u dit aanspreken en hier ook aan 
mee willen doen, dan kunt u contact 
opnemen met de voorzitter: Lenie Rijm, 
tel. 06-57186981 of Sietske Paulusma, 
tel. 06-48316658. Zij willen u van nadere 
informatie voorzien.

Bakker Baarsma werkte graag mee aan de 
verwennerij van de vrijwilligers
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Gezien in Nij Beets

AANGEBODEN:  
Een leuk, afwisselend baantje voor 3 á 4 uren per week, liefst op dinsdagmorgen. 
Eén en ander valt ook te overleggen.

WE VRAGEN:  
Iemand die er plezier in heeft om bij ons schoon te maken. Regelmatig in ’t woonhuis, 
maar er is ook ’n veranda, ’n caravan, ’n tuinkamer…..

WAAR IS ‘T:      
Bij Zorgopvang ANSenGRIETJE in Nij Beets. Tel. 0512 461228 of 06 11083500
info@ansengrietje.nl

De winters van vroeger logen er niet om. Zo zag de Krûme Swynswei eruit in de winter van 1963.  
(Foto: Henny van der Duim)
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RIJK VOGELLEVEN IN HET TURFLAND.
Daar achter in het land beleefden we van 
alles. Vogels waren er in overvloed. Kievi-
ten, grutto’s,  tureluurs, scholeksters, wilde 
eenden, meerkoeten en heel veel kleine 
vogeltjes. Kwikstaarten, leeuweriken, oe-
verzwaluwen, koekoeken en nog veel meer. 
Een koekoek had zelfs een ei in het nest 
van zijn buren, de grasmus gelegd. Het 
grasmussenpaar sleepte de hele dag voer 
aan voor de jonge mussen, dachten ze. 
Maar toen wij in het nest keken, lag er nog 
maar een jonge vogel, een jonge koekoek. 
Toen hij nog een paar dagen ouder werd, 
hoorden wij hem al schreeuwen van de 
honger.  De jonge koekoek hebben we maar 
meegenomen en thuis in een leeuweriken-
kooi gestopt. 
De andere jongen in het nest kregen nu 
weer genoeg voedsel. Ondertussen voer-
den wij thuis de koekoek. Het was onbe-
grijpelijk, wat hij allemaal verorberde.
We stopten hem zo vol met aardappelen 
en bruine bonen, dat hij soms op apegapen 
lag. Maar een half uurtje later schreeuwde 
hij dan al weer van de honger.
Na een tijdje werd hij bevrijd uit het vogel-
kooitje. Er leefden in onze streek ook veel 
tamme eenden. Nabij de driesprong van 
de oude Krûme Swynswei en de Straatweg 
(D.N.-weg) richting Oldeboorn in de buurt 
van Piershiem woonde een jager en visser. 
Deze jager hield ook tamme eenden. 
Zijn  jonge eendjes zwommen regelmatig 
in het Ald Djip in de buurt van ons huis. 
Wij gooiden ook wel met turfkluitjes naar 
dat jonge spul. De turfkluitjes bleven 
drijven. De jonge eendjes dachten dat ze 

werden gevoerd. Teleurgesteld zwommen 
ze dan maar weer verder.

Op zondagmiddag kwamen onze kamera-
den van de “wurkhûzen” (Wurkpôle) aan 
de Straatweg (D.N.-weg/Pakhuis van Mul-
der). Ze liepen dan door het natuurgebied 
met petgaten naar de oude Krûme Swyns-
wei aan het Alddjip.
We speelden krijgertje en verstoppertje. 
Een geliefde sport was ook het slootsprin-
gen. Vooral over brede sloten, waardoor 
wij ons lieten uitdagen.
Meermalen gebeurde het dan ook dat een 
van onze kameraden met een nat pak huis-
waarts keerde. Wij bleven wel voorzichtig 
op onze zondagse en nette kleren.  Als we 
wel toevallig in de sloot sprongen, dan 
zwaaide er wel wat.

Andere tijden in Nij Beets (1895-1920). DEEL 25
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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Domela Nieuwenhuisweg 45
9245 VB Nij Beets  
T: (0512) 46 12 11   

www.pedicurehendrika.nl
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Perspectief 5! 

Zaterdag 4 september 2021.
Nagenoeg geruisloos ging deze dag in 
Nij Beets voorbij. En dat terwijl dit de dag
 van ontmoeten zou worden; het mini-
dorpsfeest mét stands van dorpsgenoten 
en verenigingen die enthousiast zouden 
aanprijzen waar ze zo goed in zijn en waar 
ze nog vrijwilligers voor konden gebruiken. 
Het festivalterrein zagen we in gedachten 
al gezellig gevuld met relaxte mensen die 
net de mooie tocht langs de stands hadden 
gemaakt en nu gingen genieten van al het 
lekkers wat zou worden aangeboden…
Zoals gezegd, de dag ging nagenoeg 
geruisloos voorbij. We hebben tijdig 
het minidorpsfeest afgelast. Alleen het 
beachvolleybaltoernooi ging door en 
gelukkig werd dat ook zonder de andere 
activiteiten een succes (voor een verslag zie 
elders in deze Nijs Beetster) Afgelast (via 
social media en het grote plakaat bij Sjoerd 
in de winkel werd het bekend gemaakt) 
omdat er te veel onzekerheden waren rond 
de organisatievoorwaarden in coronatijd. 
Voorwaarden die bovendien steeds 
onder voorbehoud van aanscherping 
bekend werden gemaakt. En ook omdat 
we het uiteindelijk niet aandurfden om 
vrijwilligers aan de poort dorpsgenoten te 
laten controleren op vaccinatie- of 

testbewijzen. Wat als je dan iemand naar 
huis moet sturen. 
Maar jammer is het. Want wat werd 
er spontaan gereageerd. Door alle 
verenigingen en instellingen die je 
maar kunt verzinnen. En door diverse 
enthousiastelingen uit het dorp die zich 
meldden met superideeën. Houtbewerken, 
textiel, mozaïeken, zingen, muziek 
maken, koken… En ik weet zeker: bij al die 
standjes hadden mensen zich opgegeven. 
(Misschien kan het nóg, straks bij een 
kerstmarkt of iets dergelijks – eerst de 
ontwikkelingen maar eens afwachten).
We moeten nog wel iedereen bedanken, 
want één ding is wel duidelijk geworden: 
Nij Beets ís er nog, we doen alleen 
even rustig aan. Plaatselijk belang, 
dorpsfeestcommissie en alle anderen die 
elkaar spontaan vonden: hartverwarmend 
hoe iedereen het idee omarmde! En dit 
is nu ook wel helder geworden: linksom 
of rechtsom: we gáán elkaar weer 
ontmoeten!

Hartelijke groet,
Namens Werkgroep Perspectief,
Ubbo Elzinga
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Donderdag 14 oktober
Lezing Dr. Willem Foorthuis in It Damshûs

De heer Foorthuis, lector Duurzaam 
Coöperatief Ondernemen Hanze Hoge-
school Groningen, haalde in 2017 de 
media met zijn opmerking dat de Friese 
economie te vergelijken is met een 
derdewereldland. 

Fryslân is trots op zijn melkveehouderij, 
maar boeren produceren vooral bulk en 
grondstoffen voor de wereldmarkt. De 
waarde toevoeging ligt elders. Bij Duitse 
snoepgoedfabrikanten of rokerijen in Ita-
lië. De beste landbouwproducten zijn voor 
de export. Foorthuis: ‘Het is een schande 
dat dit bedrijfsmodel ten koste gaat van 
ons landschap en ons mkb. 

Maar ondernemers zijn op het punt 
aanbeland dat zij zelf het heft in handen 
nemen’.
De oplossing ligt in regionale en lokale 
samenwerking, zegt Foorthuis.
Het Nederlandse coöperatiemodel heeft
de afgelopen jaren een forse groei 
doorgemaakt. De teller staat al op 2500
nieuwe coöperaties. Zo'n 800 meer dan de 
jaren ervoor. Vooral in de land- en tuin-
bouw gaan ondernemers samenwerkings-
verbanden aan. Onder meer door de 
economische crisis, toenemende schaalver-
groting en een terugtrekkende overheid. 
Om het tij te keren moeten Nederlandse 
boerenbedrijven de brede coöperatie 
nieuw leven inblazen. Met een volledige 
keten in de eigen regio. Dan praat je al 
snel over enkele honderden bedrijven, die 
ook politieke en juridische ondersteuning 
nodig hebben.

Wat is er te beleven?

www.medifitweb.nlBEETSTERZWAAG  Van Lyndenlaan 7 Tel.: 0512 - 38 39 08
BOORNBERGUM   Westerbuorren 1    Tel.: 0512 - 28 32 91 

Even een mededeling:

De fysiotherapie-praktijk is gestopt per 1 juni in Nij Beets.
Voor de dorpsgenoten van Nij Beets e.o. willen wij graag de behandelingen 
voortzetten in Beetsterzwaag en Boornbergum.

Wij, als fysiotherapeuten komen zeker ook bij mensen thuis voor behandeling.
Hebt u vragen of wilt u een behandeling  bel ons gerust 0512-383908

Groet van het team fysiotherapeuten,
Brenda de Jong, Aukje Jenster, 
Sebastiaan de Beukelaar, Walt van der Kolk. Heeft u vragen?

Bel ons gerust 
0512-38 39 08

Dr. Foorthuis komt uitleggen waarom de 
Friese economie te vergelijken is met een 
derdewereldland.
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Gelukkig zijn we op maandag 23 augustus 
goed van start gegaan met het nieuwe 
schooljaar. Alle leerlingen, leerkrachten en 
ouders hebben we in goede gezondheid weer 
op school mogen ontvangen. We gaan er een 
mooi, goed en vooral een fijn schooljaar van 
maken!!!

Project de proeftuin “Explore het Doarp”:
Donderdag 9 september zijn we in 
samenwerking met hogeschool Stenden-
NHL, Cedin, Afûk en Kek (KultuerEdukaasje 
mei Kwaliteit) gestart met het project “de 
Proeftuin meertaligheid”. Met dit project 
gaan we samen met diverse vakdocenten de 
meertaligheid verbinden met het kunst- en 
cultuuronderwijs. Het centrale thema is het 
dorp Nij Beets. Onze leerlingen zijn onder 
begeleiding van (vak)docenten het dorp in 
gegaan op zoek naar die ene speciale plek 
van Nij Beets. Aan de hand van verschillende 
opdrachten op het gebied van filosoferen, 
beeldend en drama wordt deze plek 
“onderzocht” en maken onze leerlingen een 
“speciale kaart” van Nij Beets.

Leerlingen van Basisschool De Jasker uit Nij
 beets helpen hun ouders recyclen; bewaar-
smoezen kunnen echt niet meer! Overal in 
Nederland liggen afgedankte elektrische 
apparaten, ook wel e-waste genoemd, die al 
lang ingeleverd hadden kunnen worden voor 
recycling, maar het komt er heel vaak niet 
van. De kinderen van Basisschool De Jasker 
uit Nij beets gaan hun (groot)ouders nu een 
handje helpen, want al die bewaarsmoezen 
kunnen echt niet meer. De school doet mee 
met de jaarlijkse inzamelactie voor kleine 
apparaten van Wecycle. Dat levert ons 
grondstoffen op en een mooie beloning 
voor de school. De actie loopt t/m vrijdag 12 
november 2021.

Sportdag groep 8
Aan het begin van ieder schooljaar is er 
een speciale Comprix sportdag voor alle 
groep 8 leerlingen. Tijdens deze ochtend 
volgen de leerlingen onder begeleiding van 
verschillende sportdocenten drie workshops. 
Op deze manier maken de leerlingen kennis 
met diverse (onbekende) sporten. Na afloop 
ontvangen alle deelnemende leerlingen als 
aandenken een mooi sportshirt. 

Weerbaarheidstraining Rots en Water
Sinds het begin van het nieuwe schooljaar 
volgen onze leerlingen van de groepen 6 t/m 
8 de weerbaarheidstraining Rots en Water. 
Bij deze training staan de mentale, sociale en 
fysieke vaardigheden centraal. De kinderen 
leren o.a. het verschil tussen de rots- 
(zelfbewust, star, niet-nadenkend, egoïstisch, 
agressief, bedreigend) en waterhouding 
(flexibel, creatief, meegaand, ontspannen, 
sociaal) bij zichzelf en de ander te herkennen. 
De lessen worden gegeven door vakdocent 
Alle Jan Heida.  
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Wist u dat…
BBQ Verhuur Nij Beets een nieuwe website 
heeft? Deze te vinden is onder 
www.bbqverhuurnijbeets.nl? 
U hier nu uw vleespakketten kunt 
bestellen? U dus voor al uw feesten en 
partijen geheel door Martien en Carolien 
Piet hierin volledig bediend kunt worden?

Wist u dat…
Het project Mozaiek Sofa een groot succes 
is? Er elke woensdag en zaterdag door 
een vaste groep enthousiastelingen hard 
gewerkt wordt aan de sofa? Er ook hele 
persoonlijke gesprekken plaatsvinden 
tijdens het plakken van de steentjes? Ook 
de media het project hebben ontdekt? 
Zowel de SA! als de Leeuwarder Courant 
al breeduit hebben bericht over dit 
verbindende dorpsproject?

Wist u dat...?

Gezien in Nij Beets

Jan en Jaap Rinzema, onze eigen Ed en 
Willem Bever, plaatsen bij Klaas en Elly 
van der Molen aan de Krûme Swynswei 
zogenaamde 'heatpipes' op het dak. 
Hiermee kan een groot deel van het hete 
water dat nodig is voor de boerderij, en 
in mindere mate het huis, verwarmd 
worden door de zon. De van der Molens 
zijn één van de eersten in Nij Beets die 
kiezen voor de heatpipes.    
 (Foto: Joran van der Molen)
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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. 
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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


