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Het team van de Nijs Beetster is een werkgroep van Plaatselijk Belang
We hanteren de volgende regels met betrekking tot de kopij:
1. Plaatsing van stukken houdt niet in dat de

5. Anonieme stukken worden niet gepubliceerd,

redactie de daarin weergegeven zienswijze
onderschrijft.
2. De redactie is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de aangeleverde kopij.
3. De redactie behoudt zich het recht voor om de
toegezonden kopij aan te passen met behoud
van de strekking van het geschrevene.
4. Ook behoudt de redactie zich het recht
voor aangeleverde kopij niet te plaatsen als
deze kwetsend of grievend is of kan zijn. De
inzender zal hiervan op de hoogte gebracht
worden.

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

Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren
voor donderdag 8 september bij
Gerrie Roorda (roordagerrie@yahoo.com)
Omslagfoto: De Open Dag op zorgboerderij De Ripen is een mooie gelegenheid voor de ouders van de
'hulpboeren' om een kijkje te nemen. Zoals de ouders van Jeen.
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Valreep
‘Met een doelpunt in de 88e minuut bracht
Harry Kane gisteravond Engeland op de
valreep naast Duitsland: 1-1,’ lees ik zojuist op Nu.nl. Mooi woord: valreep. We
gebruiken het om de haverklap, maar wat
betekent het? Wel, een valreep is een loopplank met leuningen waarover je naar een
schip loopt. Vroeger was het een touw met
knopen waarlangs je naar het scheepsdek
kon klauterden maar toen teveel passagiers erdoor in het water kukelden, werden
steviger exemplaren getimmerd. Dankzij
de valreep kunnen bemanningen, passagiers, loodsen en bezoekers nu makkelijk
en veilig aan en van boord komen. Bij veel
zeeschepen en zeker bij oorlogsschepen is
er een ‘valreepwacht’ die iedereen die aan
boord wil controleert. Als de gezagvoerder of een andere autoriteit de valreep
betreedt, blaast de valreepwacht op zijn
bootsman fluitje zodat de bemanning in de
houding kan gaan staan.
In onze taal wordt de valreep vooral figuurlijk gebruikt om aan te geven dat iets op
het laatste moment gebeurt. Of bij een afscheid. Taalwetenschapper Frederik August
Stoettin schreef in 1901 een imposant boek
over Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden. Volgens hem is de uitdrukking ‘op de valreep’
afkomstig van het glaasje dat letterlijk op
de valreep gedronken werd om afscheid te
nemen. Hij citeert daarbij Cornelis van Alkemade die in 1732 al schreef: ‘Zoo was men
van ouds in de Nederlanden gewoon, niet
alleen afscheidmaalen te geven, en te houden, maar in 't byzonder op het punt van
scheiden een glas van afscheid te drinken,
en dat somtyds te herhaalen, den reisvaardigen uitgelei gedaan hebbende, te scheep,
of voor de wagen. Welke oude gewoonte
nog bevestigd wordt door de hedendaagse
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spreekwoorden: ‘Een glaasje op de valreep’
en ‘Een glaasje aan de wagen.’

Op de foto zien we Prinses Beatrix in 1955
samen met haar vader een bezoek brengen
aan de onderzeebootjager Limburg bij de
Schelde. Beatrix staat vooraan op de valreep.
En zo gebeurde er vroeger maar ook nu
nog veel ‘op de valreep.’ Zoals de bemensing van de redactie van de Nijs Beetster.
Een paar maanden geleden voegde Sietske
Dijkstra zich al als verslaggever bij het
team, gevolgd door Aukje Kinderman. Even
later gaf Gerrie Roorda het ja-woord op de
vraag of zij de taken van Tine de Kleine als
redigent en kopij-inzamelpunt over wil nemen. En ‘op de valreep’ heeft Joyce Gelling
de feestvreugde compleet gemaakt door
als verslaggever óók aan boord te komen.
Joyce heeft flink wat (bekroonde) schrijfervaring. Daarmee is de Nijs Beetster-redactie op volle sterkte. Geweldig! Belangrijk,
want hiermee is ook de toekomst van onze
dorpskrant weer veiliggesteld.
De kopij voor het nieuwe seizoen kunt u
dus voortaan mailen naar Gerrie Roorda:
gerrie.roorda@ziggo.nl In september zijn
we er weer. Een hele fijne zomer gewenst!
Bart Ledegang
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T: 0512-820996

E: info@bouwdiensten.nl
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Blue Boys na vier seizoenen terug vierde klasse

‘Dit is een kampioenschap van de hele club’
Door Bart Ledegang
Op de laatste zondag van mei sleepte Blue Boys het kampioenschap in de vijfde klasse B in
de wacht. Met een 0-2 overwinning op Aengwirden en de steun van een schare van wel 100
meegereisde fans kon de kampioensschaal worden uitgepakt. Een zwaarbevochten titel die
door een trits aan blessures nog even buiten bereik leek te komen.
gemaakt. Dit is de
Met gevoel voor
eerste titel sinds
historie en emotie
zondag en zaterworden even na
dag zo’n zes jaar
het laatste fluitgeleden samen
signaal de kamzijn gegaan.” Na
pioensmedailles
een sterk begin
aan de uitgelaten
van het seizoen
spelers overhanvolgden de blesdigd door één van
sures. “Met hulp
de leden van het
‘Gekkenhuis’ na het behalen van het kampioenschap.
van het 2e en 3e
kampioenselftal
(Foto Tyrza van der Wolf)
elftal en jeugdspevan 66 jaar gelelers hebben we het gered. Ik geloof dat de
den. Want zolang heeft het geduurd eer er
jongste speler 17 jaar was.” Een voorsprong
in de zondagsklasse een eerste team van
van 12 punten slinkt zienderogen en met
Blue Boys kampioen werd. “Het was een
nog twee wedstrijden te gaan bedraagt
heel zwaar seizoen,” blikt aanvoerder Nordie nog maar 5 punten. “Spelers werden
win Piet terug. Hij ontving van een KNVBook wat kriegelig op elkaar. Elke wedstrijd
bobo de kampioensschaal. “De laatste jaren streden we steeds wel mee om de titel. stond de druk er immers vol op. Maar hoe
mooi is het dan dat we de titel tóch over
Dit seizoen móest het gewoon gebeuren.”
de streep hebben kunnen trekken?” Leider
De Boys begonnen het seizoen ook voortWillem noemt het uiteindelijk ‘kielekiele.’
varend en sleepten de eerste én tweede
periodetitel in de wacht. “Toen kwamen de “We misten dragende spelers en daarmee
viel ook de vastigheid en de routine in
blessures en kregen we het moeilijk,” gaat
het spel weg. Zo verloren we onnodig van
Norwin verder. “Gebroken tenen, menisLangezwaag dat onderaan bungelde. Een
cus, enkel en schouder. Je kon het zo gek
totale off-day. Maar misschien raakten we
niet verzinnen of we hadden het wel.”
ook wel wat overmoedig.”
Overmoedig
Fakkels
Leider Willem Landmeter zag de spanning
Uit tegen Aengwirden kon en móest het op
ook langzaamaan toenemen. Noem het
29 mei dan gebeuren. “Het werd een gekervaring. “Ik ben al zo’n dertig jaar actief
kenhuis,” kijkt Norwin terug. “Wel meer
in de jeugd en bij de senioren zo’n twintig
dan honderd man uit Nij Beets waren mee
jaar. Heb zowel bij de zondagsklasse als
met spandoeken, vuurwerk, fakkels.
zaterdagklasse het kampioenschap meeDe Nijs Beetster 17-10
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Kanaelwei Noard 9 | Nij Beets | T 06-52 02 56 41 | www.bellez.nl

SAMEN EEN KOPJE
KOFFIE DRINKEN?

In ruil voor een
professioneel
verkoopadvies!

DEAL?

0513 - 46 01 01
WWW.SIERDMOLL.NL
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Een keuriger opstelling daags na de wedstrijd. Bovenste rij: v.l.n.r. Willem Landmeter (leider), Sieger Wouda,
Remco Hielkema, Bart Jonckers, Mart Wouda, Martin Lageveen sr. (sponsor), Norwin Piet, Jesse Machiela,
Lukas Minkema, Eise Tolsma, Mark van Dasselaar, Harrie Pen (trainer), Peter Machiela (grensrechter).
Onderste rij: v.l.n.r.: Lars v.d. Wolf, Remco Goote, Jelte Mulder, Jonathan Mulder, Jelle v.d. Leeuw, Minne Dekker, Hidde van Linde, Rutger Lageveen, Feico de Roos. (Foto: Willem Landmeter)

Maar de wedstrijd was moeilijk. Voor de
rust kwamen we gelukkig met 0-1 voor
dankzij Remco Goote. Daarna konden we
het rustig uitvoetballen.” Als Remco ook
nog voor de 0-2 zorgt, is de titel een feit.
Een professionele overwinning, vindt Willem. “De spelers wilden de avond ervoor
het Oerrock festival niet missen. Maar…
ze hadden er met de alcoholconsumptie
rekening mee gehouden want ze wilden
wél kampioen worden.” Na de overhandiging van de schaal en de medailles werd
een elftalfoto gemaakt. Door de blauwe
rook van de fakkels is het halve team maar
zichtbaar. Voorts werd koers gezet naar Nij
Beets waar in de kantine en later het café
nog tot in de kleine uurtjes werd gefeest.
Later wordt nog een ordentelijke teamfoto
gemaakt. Norwin: “Hier staat niet iedereen
op helaas. Twee of drie man kwamen niet
opdagen. Ze wisten het wel maar konden
De Nijs Beetster 17-10

de fotoshoot op onverklaarbare wijze niet
halen.”
Middenmoot
Als Willem gevraagd wordt naar de juiste
omschrijving van dit kampioenschap, zegt
hij: “Dat we hulp kregen van spelers van de
andere elftallen bewijst dat dit kampioenschap van de hele club is.” En de rol van de
leider zelf? “Ach. Ik zorgde ervoor dat het
materiaal in orde was, de scheidsrechters
werden ontvangen en alle andere zaken
werden geregeld. En, samen met trainer
Harry Pen besprak ik ook wel eens de tactiek.” Vooruitblikkend op volgend seizoen,
als de vierde klasse wacht, kunnen zowel
Norwin als Willem enige ambitie niet
onderdrukken. “We moeten ons kunnen
handhaven en in de middenmoot meedraaien,” aldus Norwin. “Wat we absoluut
niet willen is meteen weer degraderen. Dat
7

Domela Nieuwenhuisweg 45
9245 VB Nij Beets
T: (0512) 46 12 11
www.pedicurehendrika.nl
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is de vorige keer wel gebeurd en
dat we willen we niet meer. We
moeten een vaste vierdeklasser blijven.” Daar kan Willem
zich ook prima in vinden: “Middenmoot moet kunnen. Als we
de ploeg bij elkaar houden. En…
iedereen fit blijft!”
Met dit soort creatieve uitspattingen
ging het kampioenschap zelfs viral.

Twijfels over een trefzekere toekomst voor ‘t Trefpunt
Door Aukje Kinderman

Voor de één een mooi nostalgisch pand en voor de ander een gesloten en onaantrekkelijk
ogend gebouw. Het Trefpunt roept bij haar bestuur de vraag op: in hoeverre vinden de
inwoners van Nij Beets ons dorpshuis het behouden waard? Bestuurslid Theo Kooistra deelt
zijn zorgen met mij aan zijn keukentafel en we bespreken drie mogelijke toekomstscenario's.
Toen corona daar
Een bevlogen en
nog een schepje
volledig nieuw
bovenop deed,
opgericht bestuur
werd het een stuk
begon 4 jaar
moeizamer om de
geleden aan de
nodige inkomsten
uitdaging om van
te waarborgen.
het Trefpunt hét
middelpunt van
Huidige situatie
ons dorp te maDankzij de vrijken; een levendig
willige en volhardorpshuis waar
dende inzet van
maatschappelijke Blijft het aangezicht van het Trefpunt zo of.....?
Atje de Grouw
activiteiten voor
en Thea Wouda, die samen de rol van een
jong en oud voor en door inwoners van Nij
missende beheerder naast hun bestuursBeets kunnen worden georganiseerd.
functie op zich nemen, is het tot op heden
In de praktijk bleek dit nog niet eenvounog steeds mogelijk om gebruik te maken
dig. Zo was het lastig om een nieuwe
beheerder te vinden, maar ook initiatieven van de faciliteiten van het Trefpunt. Zo
worden er toneelavonden georganiseerd,
vanuit het dorp bleven op een laag pitje.
De Nijs Beetster 17-10
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Verkoop van:

Diervoeders, stro en hooi, gas en aardappelen

Openingstijden:

Di t/m Do van 17.00 tot 20.00 uur
Vrijdag van 13.00 tot 20.00 uur
Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

Prikkewei 57 | Nij Beets | 06 407 208 84

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

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

Prikkewei 57 Nij Beets
06 407 208 84

autobedrijf

autobedrijf
KROES

KROES

APK II keuringstation!

GORREDIJK
GORREDIJK

GORREDIJK
www.autobedrijfkroes.nl

Badweg 54 - 8401 BL Gorredijk - Tel.: 0513 - 46 19 52
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de jeugd komt er samen in ´t
Skûlhol en de oudere jeugd zoekt
elkaar op in het 50+ café. Maar
ook de schietvereniging heeft er
zijn activiteiten en diverse verenigingen houden er hun vergaderingen. Voor individuele dorpsbewoners is er de optie om er een
leuke activiteit, workshop of feest
te organiseren. De realiteit is dat
de Rank óók een ontmoetingsplek
is waar activiteiten en workshops
worden georganiseerd, feesten en
partijen worden gehouden en het
is de vraag of het dan voor inwo- Een eerste schetsontwerp van wat er mogelijk is.
wil ons allemaal de volgende drie opties
ners van Nij Beets nog noodzakelijk is om deze optie open te houden bij het voorhouden:
Trefpunt.
Verder komt ter sprake dat verenigingen in 1. Het Trefpunt blijft zoals het nu is en
wordt licht verduurzaamd. De faciliteiten
leden afnemen en mensen steeds minder
tijd lijken over te hebben voor vrijwilligers- worden verhuurd aan verenigingen en individuele dorpsbewoners die daar een acwerk. Bovendien zijn er veel verschillende
tiviteit willen organiseren, waarbij zij zelf
activiteitencommissies in het dorp die
afzonderlijk van elkaar opereren, maar wel verantwoordelijk zijn voor de organisatie,
schoonmaak en inzet van vrijwilligers. Dit
in dezelfde vijver naar vrijwilligers vissen.
lijkt tot nog toe de meest realistische optie,
echter wanneer het animo vanuit het dorp
Renovatie
verder afneemt, zal dit waarschijnlijk ook
Tijdens de jaarvergadering van Plaatsede minst toekomstbestendige zijn.
lijk Belang is de verdere renovatie van
de Doarpsstrjitte besproken, waarbij het
2. Het Trefpunt krijgt een ander aanzicht
kruispunt ter hoogte van het Trefpunt
aangepakt zal worden (zie schets). Mogelijk en wordt grondiger gerenoveerd. Idealiter
zou te zijner tijd het plein van het Trefpunt is er voldoende animo en initiatief vanuit
het dorp om activiteiten te organiseren
ook meegenomen kunnen worden. Echter
rijst de vraag: is dit de moeite en de kosten zodat het een levendig dorpshuis en plein
wordt met een aantrekkelijke uitstraling,
waard? Hoe ziet Nij Beets de toekomst van
eventueel ook voor toerisme met VVV,
het Trefpunt en wat zijn de wensen, maar
rustpunt, fiets – en of sub-verhuur voor
ook de vrijwillige inzet van de inwoners
extra reuring en inkomsten. Voor deze
daarbij?
optie zijn enthousiaste vrijwilligers nodig,
waaronder 1 of 2 beheerders. Bij voldoende
Drie opties
draagkracht en animo uit het dorp heeft
Hoe het nu verder moet met het Trefpunt
hangt af van de respons die er komt vanuit deze optie de voorkeur, aldus het bestuur.
het dorp de komende tijd. Het bestuur
De Nijs Beetster 17-10
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Ik ben er
voor u.
Hindrik Riemersma

Telefoon 0512 - 33 14 20 | www.nijboeruitvaartzorg.nl

Zijn er ergernissen of irritaties
tussen u en uw buren?

Buurtbemiddeling
Opsterland
voor

veilig

opsterland

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

Vaderdag menu
Romige mosterdsoep
Stoere Ribroast van de grill met kruidenboter
Chocolade ijstruffel
€ 32,50 per persoon
Zomer openingstijden;
ma-dinsdag gesloten
woe-don-vrijdag vanaf 17 uur
zaterdag vanaf 14 uur - zondag vanaf 12 uur
Met mooi weer is het terras geopend

sc la
aa
scala
sc la

• Gratis • Stap voor stap • Vertrouwelijk

scala
ala
sc
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Stichting Scala, Buurtbemiddeling
t 06 - 54 35 08 55 / 0516 - 56 72 20
e buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl
stichtingscala
www.scala-welzijn.nl

Brugt en Ineke Jonker
Domela Nieuwenhuisweg 114 Nij Beets
T: 0512 461900 - info@piershiem.nl - www.piershiem.nl
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3. Het Trefpunt is een ontmoetingsplek
voor inwoners van Nij Beets én daarbuiten
en wordt gerund door een uitbater. De locatie wordt een regionale trekpleister met
bijvoorbeeld een lunchroom. Het zal bij
deze optie lastiger worden voor dorpsbewoners en verenigingen om de faciliteiten
te huren en het brengt mogelijk concurrentie voor de lokale horeca. Ook zal de
totstandkoming van deze optie de nodige
voeten in de aarde hebben.
Reactiemogelijkheden
Flyer
Rond de periode dat deze Nijs Beetster
bezorgd wordt, zal ook een flyer van het
Trefpunt in elke brievenbus liggen. Op
de achterkant kun je aangeven op welke
manier je zou willen ondersteunen om er
samen voor te zorgen dat de toekomst van
het Trefpunt trefzekerder wordt. Door deze
flyer op het aangegeven adres in te leveren,
hoopt het bestuur een realistisch beeld te
krijgen van de wensen en de te verwachten
ondersteuning vanuit het dorp. Op basis
hiervan kan er een weloverwogen besluit
genomen worden voor de toekomst.
E-mail
Stuur vóór 18 augustus per e-mail je reactie door naar: trefpuntnijbeets@gmail.
com door bijvoorbeeld de volgende vragen
te beantwoorden:
1. Wat is jouw leukste herinnering aan
het Trefpunt? Wat werd er toen georganiseerd?
2. Welke van de drie opties spreekt jou het
meeste aan en waarom?
3. Welke activiteiten zouden er volgens jou
in de toekomst georganiseerd mogen worden en hoe wil je daaraan bijdragen?
De Nijs Beetster 17-10

4. Wat zou je missen als het Trefpunt in de
toekomst zou verdwijnen?
5. Op welke manier wil je op de hoogte
gehouden worden van activiteiten of gevraagd worden om mee te helpen?
Oproep voor nieuwe bestuursleden
Mocht het Trefpunt een goede doorstart
krijgen naar aanleiding van de respons op
bovenstaande, wat uiteraard de insteek is,
dan is het bestuur hiervoor op zoek naar 3
nieuwe leden: een secretaris (o.a. ook voor
beheer social media), een voorzitter (o.a.
vergaderingen voorzitten en communicatie met gemeente) en een eindverantwoordelijke voor het beheer.
Inloopavond in september
Bij voldoende reacties is het voornemen
om in september een inloopavond te organiseren waarbij de plannen voor de toekomst van het Trefpunt besproken worden
en kunnen inwoners, die enthousiast zijn
om er samen een levendig dorpshuis van te
maken, elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen.

Langs deze weg willen wij iedereen
hartelijk bedanken die aan ons
hebben gedacht bij ons
60-jarig huwelijksjubileum.
Ook voor de bloemen en kaarten die bij
ons werden bezorgd
heel, heel hartelijk bedankt.
Jan en Marie Brouwer Tolsma
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Bouwkundig tekenwerk.
Omgevingsvergunning (bouwaanvraag)
Ontruimingsplattegronden volgens NEN 1414.
Inmeten en digitaliseren.
! Splitsingstekeningen.
!
!
!
!

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

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

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

WWW.WOONCENTRUMSVDBERG.NL
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SERIE: Boeren in Nij Beets

Arend en Liesbeth Hoekstra hebben waarschijnlijk een opvolger
Door Sietske Dijkstra Postma

Hoe gaan de boeren in Nij Beets en De Veenhoop om met de huidige maatregelen? Hebben
ze nog wel plezier in hun werk? En ligt overname van vader op zoon (of dochter) nog altijd
voor de hand of kiezen de kinderen voor een ander beroep in de maatschappij? En stopt het
dan voor de boerderij? De komende maanden zullen we een aantal boerenfamilies bezoeken en hen aan het woord laten over het buorkjen anno 2022.

zorgde dat
Voor de laatwel voor
ste editie
hilarische
van dit
taferelen.
seizoen ben
Boeren
ik onderweg
dachten dat
naar Arend
ze konden
en Liesbeth
tekenen
Hoekstra.
maar
Zij wonen
werden
met hun 3
naar huis
zonen aan
gestuurd
de KanaelDe nieuwe stal is een fraaie eyecatcher van de pleats aan de Kanaelwei
om hun
wei Súd. Een
(Foto: fam. Hoekstra).
vrouwen
prachtige
op te halen voor de handtekening onder
plek aan het water. Ik vaar met regelde stukken. Arend merkt op dat tegenmaat met de turfbok langs, maar heb het
woordig steeds meer vrouwen belangrijke
uitzicht nog nooit bewonderd vanuit hun
functies hebben in de besturen. “En dat
huis. Wat een prachtige plek om je beha wy ek nedich. As earne in klap op jûn
drijf uit te oefenen. De familie Hoekstra
woont hier al vanaf 1965. Op een openbare wurde moat, dan binne de mannen wat
better oer it algemien, mar omdat de manverkoop in het Café de Hoek hebben de
nen “haantjesgedrag”sjen litte, is it foar
ouders van Tine Hoekstra – de Boer de
de mieningsfoarming, argumintaasje en
boerderij gekocht. De vader van Hendrik
diskusje better dat der froulju by binne.
Hoekstra, Arend zijn pake, vond het geen
goed idee dat hij boer werd. Hendrik kon
Familiebedrijf
goed leren en in zijn ogen kon hij meer
Er werden drie kinderen geboren bij Hendan boer worden. Maar toen hij Tine
drik en Tine. Een dochter en twee zonen.
leerde kennen werd zijn leven anders. De
De twee zonen gingen naar de hogere
boerderij werd gekocht. Bijzonder was het
dat moeder Tine eigenaar was. In die jaren landbouwschool. Arend was nog helemaal
niet bezig met boer worden. Hij gooide
gebeurde dat vaker. Bij de ruilverkaveling
De Nijs Beetster 17-10
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Onze Mensen Onze Kracht

Feansterdyk 49
8491 BV Akkrum
T. +31(0)566 - 625 730
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
“Ouder worden hoeft geen zorg te zijn”
Wonen

Zorghotel

Dagverzorging

Maaltijdvoorziening

(inclusief begeleiding, voedingsadvies)

•Paarden
(inclusief vruchtbaarheidsbegeleiding)

•Landbouwhuisdieren
Molenlaan 8a Beetsterzwaag
WAAR IEDER DIER TELT!

Wilt u meer weten?

Bezoek onze website op www.boarnsterhimstate.nl of bel op 0566-631294
Boarnsterhim State | Wjitteringswei 67 | 8495 JM | Aldeboarn
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aan de keukentafel besproken. Openheid is
zich helemaal op de studie en genoot van
een groot goed in dit gezin. Vader Hendrik
zijn studententijd. Pas de laatste twee jahad vele bestuursfuncties, eerst was dat
ren wist hij wat hij wilde. Auke volgde een
aantal jaren later dezelfde opleiding. Vader vaak in de avonduren, maar later werd dat
Hendrik had in de tussentijd wel een twee- ook overdag.
Arend neemt wat dat betreft, ook het
de boerderij gekocht aan de Domela Nieustokje over van zijn vader. “Ik sit yn de
wenhuisweg. Het land lag in een U-vorm
tsjerkerie, yn it goazenoerlis, de distriktsrie
om deze boerderij heen. Op dat moment
fan Campina en yn de Fûgelwacht.” Vader
was Arend 19 en Auke 14. Dus zekerheid
Hendrik nam in 1980 Adriaan Lageveen
over de opvolging was er nog niet. Maar
in dienst. Hij nam het melken voor zijn
Hendrik was voorbereid op de toekomst.
rekening. En Adriaan is tot op de dag van
“Hy naam in strategyske meunsterset, seit
vandaag in dienst van dit bedrijf.
Arend!” Toen Arend klaar was met zijn
opleiding heeft hij eerst twee jaar in loonFokkerij
dienst gewerkt bij zijn vader. Auke wist
In dit bedrijf zijn vele facetten belangrijk.
nog niet wat hij wilde met zijn toekomst.
Ze zijn erg bezig met het legselbeheer,
Na die twee jaar is Arend in de maatschap
plas-dras, gekruide akkerranden, zonnegetreden, later kwam ook Auke erbij. Toen
Auke klaar was met zijn opleiding, heeft hij energie. Maar wat een hele grote pijler
besloten om geen boer te worden. Hij zocht vormt is het fokprogramma. Arend was
hier zijdelings mee bezig, maar toen
liever zijn werk op een ander vlak en is bij
de Rabobank gaan werken
op de agrarische afdeling.
Ook zus Janke koos een
andere weg. In 2006 heeft
Arend het overgenomen van
zijn ouders en in 2009 is
Liesbeth toegetreden tot de
maatschap. Aan de Kanaelwei Súd werden 3 zonen
geboren. De oudste, Hindrik,
is een echte ICT’er. Lute, de
middelste, is net geslaagd
voor zijn havo-examen en
gaat nu naar de hogere
landbouwschool. De jongste, Zoon Lute neemt al met gemak de boerentaken waar als de ouders van
Peke, is nog een echte puber huis zijn. (Foto: Fam. Hoekstra)
die nog niet weet wat hij
Liesbeth in het bedrijf kwam werd dat
wil. Lute zit tijdens dit interview ook bij
helemaal anders. Zij was van huis uit bezig
ons aan tafel. Schitterend om te zien hoe
met fokken en wilde dat ook hier graag
hij, maar ook de andere kinderen, betrokvoortzetten. Liesbeth haar ogen gaan glinken worden bij het bedrijf. Lute heeft zijn
inbreng tijdens het gesprek en heeft er zijn steren als ze vertelt waar ze mee bezig is.
En natuurlijk doet ze dit niet alleen, Arend
eigen ideeën over. Alle plannen worden
De Nijs Beetster 17-10
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verruimen en
steunt haar
met collega’s
volledig en
te werken.
zoon Lute
Tijdens haar
weet mij al
werkzaamheevenveel te
den nemen
vertellen.
de mannen
Ze hebben
haar taken
verschilover. Lute
lende famibemoeit zich
lielijnen. Ze
hier ook mee.
werken nog
Vaak krijgt
met de lijn
ze een apvan Arend
pje op haar
zijn moeder
werk met
en vader,
gegevens. “Sa
maar ook
bliuw ik altyd
met de lijn
De kalveren van de Hoekstra’s staan hoog aangeschreven. Liesbeth
op de hichte
van Hidde
verzorgt ze dan ook liefdevol. (Foto: fam. Hoekstra)
fan wat der
Osinga. Dit
bart.” Ook doen ze mee aan keuringen.
was de vroegere bewoner van de gekochte
Liesbeth wil graag dat de jongens dit doen
boerderij aan de Domela Nieuwenhuis“mar allinne as se it leuk fyne!” “De kjellen
weg. Hidde kocht vroeger koekalven van
wenne dertroch oan de minsken en sosjaal
Hendrik voor het draagmoederschap. Het
besjoen is it ek moai meielkoar nei sa’n
embryo van Hidde werd geplaatst in dit
kalf. Hendrik kocht dan het kalf wat hieruit keuring ta te wurkjen.” Waar ze ook mee
bezig zijn is de informatie die ze krijgen
geboren werd weer van Hidde. Het kreeg
uit een haarpluk van de kruin van het kalf.
de naam O-Tulp. De O van Overwhere en
Alle genetische gegevens kunnen ze hieruit
Tulp was de naam die Hidde gebruikte.
halen. Kunnen we verder met dit kalf, is het
Er lopen nu nog steeds kalveren in de stal
beter gesekst sperma te gebruiken of niet
met de naam O-Tulp. Wat een bijzondere
en ga zo maar door. Een nieuwe ontwikketak is dit van het bedrijf. Mijn oren tuiten
ling die zijn weg vindt in dit bedrijf.
van alle info die ik krijg. Grafieken, apps,
alle gegevens over het tochtig zijn van de
Bedrijfsvoering
koeien, de bouw van de koe, melkziekte,
Het bedrijf is kortgeleden helemaal veralles komt voorbij. Er wordt gekeken naar
een duurzame koe. Koeien drachtig krijgen bouwd. De oude stal is vervangen en er
is een stukje nieuwbouw gepleegd. Niet
is de spil van ons bedrijf, vertelt Liesbeth.
op groei maar om het bedrijf te optimaliDe kalveren van de Hoekstra’s staat hoog
seren en voor het werkgenot. Arend legt
aangeschreven. Brengen meer geld op
zijn strategie uit voor zijn bedrijf: “ik wit
dan het gemiddelde kalf. ’s Ochtends zit
Liesbeth al voor de computer om alle gege- noch net of der 1 as 2 soannen boer wurde
wolle. Salang ik dat net wit wol ik dizze
vens te bekijken en daarnaar te handelen.
Liesbeth werkt voor twee dagen in de zorg. buorkerij yn in goeie steat hâlde.” Mocht
Een bewuste keuze om haar blik te kunnen zoon 3 toch boer willen worden, dan moet
18
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hij een tweede boerderij kopen en wil een
goede handelspositie hebben. Ze hebben
nu 140/150 koeien en dat willen ze ook zo
houden. Op deze manier kunnen ze alles
uit hun bedrijf halen. Ze werken veel met
het loonbedrijf. “Dat gedonder fan ark
keapje en ûnderhâlde ha ik gjin nocht oan.”
De Hoekstra’s zijn weideboeren. De koeien
staan overdag in de stal nu de eerste snee
in de bult zit. Ze gaan rond 16:00 uur naar
buiten en komen de volgende ochtend
weer binnen. Mocht het warm worden
dan zitten ze in de koele stal. Er liggen veel
zonnepanelen op het dak die niet alleen de
broodnodige energie verschaffen maar ook

koelte geven daar er geen licht doorheen
komt. Er staan nog heatpipes te wachten
om geïnstalleerd te worden. Zij zorgen voor
het warme water in de boiler.
Een heel modern bedrijf waar met liefde
voor mens en dier gewerkt wordt. “Wy
folje elkoar goed oan, seit Liesbeth. No, seit
Arend, do my mear as ik dy.” De blik van
Liesbeth naar mij laat zien dat ze dat niet
met hem eens is. Een echt familiebedrijf
waar ook het maatschappelijke aspect
hoog in het vaandel staat.

Gezien in Nij Beets

Uit het archief van Fokke Veenstra kwam deze foto van de Oude Straatweg ter hoogte van de OL-school van
Gauke Dam tevoorschijn. Naast de Straatweg is ook de Nije Leppedyksfeart zichtbaar.

De Nijs Beetster 17-10
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Sem Koopman
Stress & Burn-out | Autisme | HSP

Leppedyk 9 Nij Beets
06-10233092
www.innergybynature.nl
info@innergybnature.nl

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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Gezien in Nij Beets

Het vaarseizoen is geopend en dus is het weer gezellig druk bij de Súderslûs (Foto: Bart Ledegang)

Gezien in Nij Beets

Belangstellenden konden op de Open Dag van Zorgboerderij De Ripen het gloednieuwe biodiversiteitsproject bewonderen.... (Foto Bart Ledegang)
De Nijs Beetster 17-10
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Dorpsagenda

Maart

Za. 18 juni

Soos vanaf klas 1 v.o. in ’t Skûlhoal; 20.00 uur

Za. 25 juni
		

“Vossenjacht” afsluiting seizoen Teenoclub vanaf groep 7 in ’t Skûlhoal, 		
opg. voor 23 juni via teenoclub@gmail.com/06 33318353; 19.30 uur

Za. 2 juli

Soos voor groep 8, introductie avond in 't Skûlhoal, 19.30-21.30 uur

Za. 9 juli

Soos vanaf klas 1 v.o. in ’t Skûlhoal; 20.00 uur

1 t/m 21 aug

Vakantie Jouw Stijl Haarmode

Schema vaartochten en arrangementen Openluchtmuseum It Damshûs:
Zaterdag 18 juni: Damshûs Kraanlannen Polderhûs
Zondag 26 juni: Damshûs Sudergemaal
De boten vertrekken om 13.45 uur vanaf It Damshûs, aanwezig zijn om 13.30 uur.
Reserveren voor deze tochten bij Arjen Dijkstra, tel. 06 30628818
Zie voor meer informatie rond de verschillende activiteiten de rubriek
‘Wat is er te beleven’ elders in deze Nijs Beetster

In verband met vakantie is Huisartsenpraktijk ‘de Hoek’ gesloten op
vrijdag 8 juli
en van
maandag 8 t/m vrijdag 26 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.
Uitsluitend voor spoedeisende zaken na kantooruren en in het weekeinde,
is de Dokterswacht te bereiken via 0900-112-7-112.
Bestelde medicijnen kunt u daar 2 dagen later ophalen.
Bij voorbaat dank, team De Hoek
22
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Kerkdiensten Doarpstsjerke
Actuele informatie kunt u vinden op de website
van de doarpstsjerke www.doarpstsjerke.nl

De diensten beginnen om 9.30 uur tenzij
anders aangegeven.

Luisteren en kijken kan via https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/2489-doarpstsjerke-nij-beets

Gezocht:
		
Een huishoudelijke hulp 		
			
voor een gezin (in Nij Beets)
		
Wie heeft er om de week 2 uur 		
			
de tijd om huishoudelijke
			werkzaamheden te verrichten?
Het liefst op de woensdag, eventueel eerder in de week.
Voor info bellen met Pietsje Veenstra,
tel. 06 53230215.
Vrijwilligers voor catering It Damshûs
It Damshûs zoekt voor dit seizoen mensen die bij het team catering willen
werken en deze opnieuw vorm willen geven. Team catering verzorgt de
catering bij speciale activiteiten in het seizoen zoals Boatersdei, Stoppeldei
en de Domela Passie. De laatste jaren zijn er wat mensen vertrokken en
door de corona heeft alles stil gelegen. We streven naar een enthousiast
team waardoor de catering door meerdere mensen gedragen wordt. Je kan
aangeven hoeveel en hoe vaak je wilt werken.
Heb je interesse, wil je meer weten en/of meewerken aan team catering,
neem dan contact op met Ittsje Wolthers tel. 0512-461111 of mail naar info@
damshus.nl

De Nijs Beetster 17-10
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BouwPartner van der Meulen heeft een
compleet assortiment voor bouwprojecten
in en om het huis. Bij ons kun je altijd rekenen
op persoonlijke hulp en deskundig advies van
een ervaren medewerker. Hoe druk het ook is,
het personeel van BouwPartner van der Meulen
neemt de tijd voor je.

MAANDAG T/M VRIJDAG

07:30 - 17:30
ZATERDAG

VOOR AL JOUW EN!
BOUWMATERIAL

08:30 - 12:00
ZONDAG

GESLOTEN

BOUWPARTNER VAN DER MEULEN
Swijnswei 2A, 9245 HE Nij Beets
T: 0512-460022 | info@bpgvandermeulen.nl

Tramweg 19, 8456 HC De Knipe
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Gasten ontvangen zit in hun bloed:

Bij Baukje en Bert Uninge krijgen kinderen en campers een warm
onthaal
Door Sietske Dijkstra Postma

Wat begonnen is aan de Doarpsstrjitte met een kinderopvang, is aan de Domela Nieuwenhuisweg doorgezet en uitgebreid met een mooie plek voor het bedrijf van Bert en om
campers te ontvangen in het mooie Friese landschap.
Baukje en Bert Uninge woonden in Joure.
Toen hun huis te klein werd besloten ze te
verhuizen naar Heerenveen. In Joure waren de koophuizen te duur voor hen. Toch
bleef de wens om een ander huis te vinden
aanwezig. Funda werd met regelmaat bezocht. Toen de voormalige bakkerij aan de
Doarpsstrjitte te koop kwam zijn ze gaan
kijken. Ze wisten direct dit is ons plekje en
de koop werd gesloten. Er brak een tijd aan
van veel klussen. Iets waar Baukje en Bert
hun handen niet voor omdraaien. De box
met de op één na jongste stond midden in
de kamer en in de avonden en weekenden
werd het huis naar hun wensen verbouwd.
Toen nummer 4 op komst was moest er
een tandje bij. Ze hadden het erg naar hun
zin in dit huis. Baukje heeft een tijd een
winkel in tweedehands kleding gerund,
schoenen verkocht en uiteindelijk er voor
gekozen gastouder te worden. Ze hadden
helemaal hun draai gevonden op het plekje aan het kanaal.
Bert zijn vader had een bedrijf in machineonderdelen voor suikerrietwagens. Hij
heeft deze machines ontwikkeld en exporteerde veel onderdelen naar Ethiopië.
Bert zelf was en is bedrijfsleider bij metaalbedrijf VDL in Heerenveen. Toen Bert
zijn vader overleed, besloot hij het bedrijf
over te nemen. Dit kon hij naast zijn eigen
werk voortzetten. Maar voor de materialen
moest nu wel een opslagplek gehuurd worDe Nijs Beetster 17-10

den. Toen ze ook nog een camper kochten
en deze ook onderdak moest hebben, werd
het ineens duidelijk dat een beetje extra
ruimte toch wel wenselijk zou zijn.
Nieuwe start
Funda werd weer met regelmaat bezocht.
Er waren mooie panden bij maar de prijzen lagen hoog. Ze hebben het zoeken een
tijdje op een laag pitje gezet, maar na een
aantal jaren begon het toch weer te kriebelen. Er waren enkele bezichtigingen maar
deze mislukten. Tot het huis waar ze nu in
wonen weer te koop kwam. Ze zijn gaan
kijken en wisten meteen, dit is het! Ze hebben direct een bod uitgebracht en aan het
einde van de week waren ze de nieuwe
eigenaren. Het huis was vrij nieuw en kon
zo betrokken worden. De keuken is iets
later vervangen en de douche en wc staat
nog op het verlanglijstje. Er werd eerst een
extra slaapkamer gebouwd. Die zijn ze nu
aan het uitbreiden zodat er voor hun zoon
een appartement gerealiseerd kan worden. De volgende zoon in de rij wil daarna
misschien ook wel gebruik maken van deze
prachtige kamer, “maar mocht dat niet zo
zijn dan kunnen we er altijd nog een B&B
van maken, zegt Baukje.”
Kwik en Flup
Baukje was op de Doarpsstrjitte al gastouder en dat is doorgegaan. Ze heeft
gemiddeld 6 kinderen per dag. Dat is ook
25

Zakelijk:
Oplossingen in
Personeelsbeleid en Verandering
Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching
T: 0512 46 22 05 E: info@aepos.nl
I: www.aepos.nl

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

voor en door het dorp
energieneutraal 2030

T: 06 -129 72 330 E: info@krigel.nl I: krigel.nl
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het maximum voor een gastouder. Ze kiest
bewust voor deze opvang. Baukje draait
niet met een speciaal programma, zij creëert een thuissituatie. Vraagouders kiezen
hier vaak bewust voor. Zij werkt gemiddeld
40 tot 45 uur in de opvang. De kinderen
hebben hier een prachtige plek met een
mooie buitenruimte. Verschillende dieren
zijn hier te vinden. Kwik en Flup staat op
Facebook.

De campers steane no bij de Suderslûs,
dat steane wy ta, mar dat is einliks net de
bedoeling.” De zoon had het in zijn enthousiasme verteld.

Realisatie camperplek
Er lag een betonplaat, maar die was niet
overal even mooi meer. De buurman
werd voor hulp gevraagd en er kwamen 8
vrachtwagens met split op het antiworteldoek dat over het oude beton was gelegd.
Er kwam een cortenstalen rand rondom
Baukje en Bert zijn ook verwoede camperaars. Ze trekken niet alleen in de vakanties en er werden 5 stroompalen aangelegd. Al
met al heeft de realisatie een jaar geduurd.
naar verschillende landen maar twee van
Ze hadden inmiddels geiten op hun erf en
hun zonen doen aan motorcross. Ze gaan
hadden alles zo afgerasterd dat er voor de
met de camper naar de wedstrijden. Beide
campers een aparte oprit gemaakt kon
zoons rijden NK’s samen met een dorpsgeworden. “Wy wolle se net oer ús hiem ha.”
noot. Ook deze hebben een camper waarseit Baukje. Er kwam een mooie overkapdoor veel weekenden twee campers met
ping tussen hun eigen erf en de campereen aanhangwagen richting wedstrijden
plek. Er werd een vitrine opgehangen met
rijden. Tijdens deze uitstapjes kwamen ze
een keer op een camperplek waar informa- alle info van de omgeving en een vitrine
met aanmeldformulieren en enveloppen.
tiepapieren hingen en envelopjes waar de
De camperaars kunnen zich helemaal zelf
betaling in gedaan kon worden. Baukje zei
direct, ” dat wol ik ek!” Thuisgekomen wer- redden. Op mijn vraag of er ook toilet en
douchegelegenheid is, vertelt Baukje dat
den er plannen gesmeed. Er was achter de
stal een plek waar niets mee gedaan werd. ze daar nog over nadenken. De meeste
campers zijn zelfvoorzienend, maar camDe zonen wilden er motorcrossen maar
perbusjes zijn dat niet. “Mar as wy dit oazegt Baukje: “dat dogge jimme al twa kear
nlizze, hâldt dat
yn de wike, en
yn dat wy it skjin
dat kinne wy de
meitsje moatte.
buorren net oan
As wy thús binne
dwaan.” Plannen
is dit gjin prowerden bedacht,
bleem mar yn
maar daar werd
de wykeinen en
nog niet over
fakânsjes moatte
gesproken. Maar
wy ien ynhiere.
opeens stond de
En mochten wy
voorzitter van
dat dwaan dat
Plaatselijk Belang
moat it earst
op de stoep. “Wy
drokker wurde.
hearden dat jimZij adverteren op
me miskien wol
Voor menig camperaar is de plattelandstilte écht even wennen
de camperapp
in camperplak
(Foto: Sietske Dijkstra).
en staan op Facemeitsje wolle.
De Nijs Beetster 17-10

27

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

tel: 0512 - 46 19 91 Nij Beets / Drachten

’t Boerehiem

Lyts Boerehiem

Vakantieappartementen
Zorgboerderij

Kinderopvang/buitenschoolse opvang/
peutergroep

www.boerehiemnijbeets.nl
boerehiem@outlook.com
06 103 052 21

www.lytsboerehiem.nl
info@lytsboerehiem.nl
06 830 093 60

Kanaalweisud 12 (12a), 9245 HD Nij Beets
28
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book. Camperplek “Nij Beets ”heeft
een Instagram- en Facebookpagina.
“By ús komt de grize golf, seit Baukje. No hearre wy dêr sels ek by hjer,
mar de minsken kinne hjir moai
fytse en rinne. It Groot Frieslandpad, sit hjir flakby.
Gierend
Baukje vertelt hoe de eerste gasten
aankwamen. Ze was helemaal blij,
vond het erg spannend. Had een
mooi pakketje klaar staan. Hield
stiekem via het zijraam de mensen
in de gaten. Ze zag dat de luifel uitgedraaid werd en wilde de gasten
welkom heetten. Op dat moment
komt buurman met trekker en
‘By ús komt de grize golf’, seit Baukje. (Foto: Sietske Dijkstra)
giertank naar het land en begint te
injecteren. De wind stond richting
een naar de zin maken. Er waren zelfs
camper. Het duurde niet lang of de luifel
gasten die vertrokken zonder te betalen
werd ingeklapt, motor gestart en weg
omdat ze het te donker vonden om de info
waren de eerste gasten. Baukje kan er nog
te kunnen zien. Om 17.30 uur in de zomer!
steeds smakelijk om lachen. “It is sa grapEn dat voor de prijs van €10 per nacht.
pich, dat as der gasten komme dy’t hielendal efteroan stean geane, dan binne dat
Maar de meeste gasten zijn heel tevreden.
minsken die’t leaver gjin kontakt ha wolle,
De nieuwe camperaar wil over het algeseit Baukje.”. Hoe dichter bij het huis, hoe
meen meer luxe. Ze hebben hun caravan
meer behoefte aan een praatje. Sommige
ingeruild en zijn gewend aan toiletgelevinden het prachtig wanneer de kinderen
genheden. De meer ervaren camperaars
buiten spelen en kijken over het hek naar
willen goedkope overnachtingen en redhun spel.
den zichzelf.
Reviews
Soms krijgen ze van gasten op de app
leuke reviews, maar wat Baukje het leukst
vindt zijn de verhaaltjes op de enveloppen.
Op mijn vraag of er wel eens tips gegeven
worden, antwoordt ze: “sommige fyne it
hjir wol ris te donker. Se wolle mear ferljochting. Mar dat wolle wy einliks net. It
is hjir no ienkear sa. Wol tinke wy der oer
nei lâns de oprit lampen mei sinne-enerzjy
te pleatsen. Ek by de stroompunten kinne
lampkes komme. Je kunt het nooit iederDe Nijs Beetster 17-10

Baukje en Bert vinden het gezellig mensen
op hun erf te hebben en kinderen over de
vloer. Samen met hun gezin hebben ze een
mooie plek gecreëerd die ook door hun
eigen kinderen erg gewaardeerd wordt.
Een mooie buitenkeuken en chillplek is
toch iets wat iedereen in zijn of haar jeugd
wenst.
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www.mulderbouwbedrijf.nlinfo@mulderbouwbedrijf.nl

Voor al uw agrarische werkzaamheden
grondwerk & kraanverhuur
OONBEDRIJF

AGEVEEN

Swynswei 32
9245 HG Nij Beets
www.loonbedrijflageveen.nl

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

DE LOKALE BAKKER VOOR DRACHTEN,
BOORNBURGUM EN OMSTREKEN
Voor de lekkerste verse broden, de heerlijkste chocolade
en niet te vergeten onze handige
ontbijt- en saucijzenbroodjesservice

Kozijnen, ramen, deuren

• Houten kozijnen met 12 jaar geen onderhoud!
• Beglaasd en afgelakt in alle kleuren te leveren
• Altijd 100% duurzaam hout

Prefab

• Binnenspouwbladen incl. kozijnen & gevelbekleding
• Binnenwanden
• Dakkapellen
• Complete HSB woningen
• Bergingen

• Alle mogelijke hout prefabriceringen zijn bespreekbaar

BESTEL OOK
VIA WHATS
AP
+316273162 P
56

www.timboco.nl
De Kiel 2, 9206 BG Drachten
0512-510295 • info@timboco.nl
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Westerbuorren 4 | 9212 PL Boornbergum | 0512 - 381 215 | info@bakkerijbaarsma.nl

WWW.BAKKERIJBAARSMA.NL
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Zaterdag 2 juli en vrijdag 29 juli|
Zomeravondverhalen in de tuin van
Boerien en Boerel.
Op een zomeravond plaatsnemen in de
weelderige tuin van Rien en Elly. Je eigen
tuinstoeltje onder de appelboom plaatsen. Weg mijmeren bij een stem die je
meeneemt in een goed verhaal. Lijkt je dat
wat? Noteer dan de volgende avonden in je
agenda.

2 juli 19:30 uur: Een Klinkende Stonde:
De vertelling van de kooplieden
Dit poëtische verhaal uit een roman van
Novalis (18e eeuw) speelt in oude tijden.
Een hartverwarmend verhaal en nog
steeds actueel. Het verhaal wordt muzikaal
omlijst op de altviool door musicus Lilian
Dijkema en voorgelezen door spreekkunstenaar Heleen de Weger die het verhaal
zelf heeft vertaald en bewerkt. Samen maken zij programma’s voor ‘Een Klinkende
Stonde’ waarin ze de kracht van het kunstzinnig gesproken woord combineren met
beeldrijke muzikaliteit. Aanmelding is niet
nodig. Op de avond kun je een vrijwillige
bijdrage geven.
29 juli 19:30 uur: Uitgesteld Geluk: Diederik
en Leionora
Boerien en Boerel nemen deel aan het Arcadia project: 100 verhalen in 100 dagen
in 100 paradijselijke tuinen. 100 Schrijvers
over de hele wereld zijn benaderd om een
nieuw verhaal te schrijven voor dit project.
Ze lieten zich inspireren door de DecameDe Nijs Beetster 17-10

rone van de 14-eeuwse dichter en geleerde
Boccacio. De rode draad: de zoektocht naar
schoonheid tijdens en na de pandemie.
Wat geeft ons moed, welke zaadjes planten
we voor de toekomst? De verhalen worden
voorgelezen door acteurs en vertellers die
door Arcadia zijn uitgenodigd. Het verhaal
op deze avond heet Diederik en Leionora
en is geschreven door de schrijver Daan
Remmerts de Vries. Zie voor meer info over
dit project: https://www.leeuwardencityofliterature.nl/project/uitgesteldgeluk
De toegang is gratis. Aanmelding is niet
nodig.
Twijfel je over het weer die dag? Kijk op
de site www.rienvanderzeijden.nl voor de
laatste updates rondom deze activiteiten.

Geen beter verpozen dan in de tuin van Boerien en
Boerel

Zaterdag 16 juli
Boartersdei ‘Wetterwille‘
Eén keer per jaar wordt het terrein van
openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets
omgetoverd tot een waar speelparadijs
voor basisschoolkinderen. Dit jaar staat er
weer een Boartersdei gepland op zaterdag
16 juli, ijs en weder dienende.
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Administratie
Bedrijfsadvies
Boekhouding
Jaarrekening
Inkomstenbelasting
Omzetbelasting
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CijferMeester Tijnje
Binne Visser
Riperwei 56, 8406 AK Tijnje
M 06 130 74 789
T 0513 57 15 19
E b.visser@cijfermeester.nl
W cijfermeester.nl/tijnje
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Wetterwille, oftewel genieten van de
buitenlucht en het water, met lekker tobbedansen in het water of buikglijden voor
de echte dare-devils. Of, als je liever op het
droge blijft, kun je genieten van één van de
leuke workshops, zoals kleien, timmeren,
knutselen, of één van de vele andere.
Maar je kunt ook een henna tattoo laten
zetten of je laten schminken. En wat dacht
je ervan om met doeken en bamboe je
eigen tent te maken en daarna je eigen
broodje te bakken boven het kampvuur.
En als de maag dan gevuld is kun je weer
mooi aan de slag want er gaat een vlot
gebouwd worden net als heel lang geleden
met boomstammen en touwen, heel stoer!
En als het vlot klaar is kun je misschien ook
nog een eindje gaan varen, dat wordt heel
spannend. Voor de jongeren lopen de twee
kabouters Mops en Totem over het terrein
die vertellen over hun verrassende ervaringen. Tussendoor wordt voor een vrolijke
noot gezorgd.
Aan eten, drinken en snoepen is ook gedacht. Er zijn poffertjes, limonade en ander
lekkers. Volwassenen kunnen, onder het
genot van een kopje koffie met wat lekkers,
genieten van hun kinderen in een ouderwetse zweefmolen. Alles bij elkaar is Boartersdei voor kinderen en hun (groot)ouders
misschien wel de leukste dag van de zomer. Het is in ieder geval een dag waarbij
je je helemaal kunt uitleven tot je geen
puf meer hebt. Dus: neem je (groot)ouders
mee en kom naar Boartersdei. Want als jij
er ook bij bent is Boartersdei pas op zijn
aller-aller-leukst!
Boartersdei is dit jaar op zaterdag 16 juli
van 12.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt
€4,50 voor volwassenen en €3 voor kinderen. Voor meer informatie: www.damshus.
nl, links op je scherm aanklikken bij ‘Boartersdei’.
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Vrijdag 12 en zaterdag 13 augustus
Turfvaartdagen Nij Beets/Appelscha.

We hebben ze twee jaar moeten missen,
maar wij kijken er nu echt naar uit dat we
de historische vloot van de turfvaart weer
in Nij Beets mogen verwelkomen. Op 12 augustus verwachten we een deel van deze
schepen en op 13 augustus zullen de overige schepen hun plek aan de steigers bij
It Damshûs gaan innemen. Dit weekend is
er ook de mogelijkheid om de schepen te
bezichtigen, dit is echt de moeite waard.
Tijdens de Boartersdei op 16 juli gaan we
van start met het bouwen van het vlot. Dit
zal op originele wijze worden gebouwd van
boomstammen en net als weleer worden
gebonden met touwen. Dit vlot zal tijdens
de reis naar Appelscha door 3 inwoners
van Nij Beets bewoond worden. Ze wonen
erop en brengen hun handel zoals turf en
aardappelen tijdens de reis aan de man.
Het vlot wordt opgedrukt en vaart achter
de schepen aan als deze op maandag 15
augustus Nij Beets weer gaan verlaten.
Het leek ons leuk om met de turfbok de
vloot uitgeleide te doen. Hiervoor hebben
we een arrangement samengesteld: “Het
uitgeleide arrangement”. Op maandag 15
augustus 10 uur vertrekt de turfbok achter
de vloot aan. Er is koffie aan boord met iets
lekkers erbij. We varen mee tot aan Terwis33

pel en gaan dan weer retour Nij Beets. Dit
arrangement kost €17,50.

gen met elkaar hutten bouwen, spelletjes
spelen, en natuurlijk niet te vergeten de
bonte avond!
Voor vragen en opgave: mail naar spelweeknijbeets@hotmail.com

Zaterdagmiddag 27 augustus
Beachvolleybaltoernooi
Wij organiseren dit jaar aan het einde van
de zomervakantie ons jaarlijkse beachvolleybaltoernooi. Op zaterdagmiddag 27
augustus sil it heve. Er wordt gespeeld
in twee poules: A poule 3 x 3 (minimaal 1
vrouw in het veld) met beachvolleybalregels en een B poule 4 x 4 (minimaal 1 vrouw
in het veld)met zaalvolleybalregels. De inschrijfkosten zijn €15 per team. Te betalen
op de dag zelf.
Lijkt het u leuk om mee te varen en om
onze dorpsgenoten uit te zwaaien, dan
graag reserveren bij Arjen Dijkstra, tel. 06
30628818.
Verder zal er net als voorgaande jaren veel
gezelligheid op de wal zijn en bij It Damshûs. Het volledige programma volgt nog,
houdt u daar voor de site van It Damshûs
en de kranten in de gaten.
Maandag 22 tot en met donderdag
25 augustus
Spelweek
Voor de basisschoolkinderen van groep 4
tot en met groep 8 staat de leukste week
van de zomervakantie weer bijna voor de
deur, namelijk de spelweek! Na 2 jaar gaat
de spelweek eindelijk weer van start van
maandag 22 augustus tot en met donderdag 25 augustus.
Met een nieuwe organisatie maken we
er weer een groot feest van! Kom gezellig
langs bij circus Nij Beets en we gaan 4 da34

Opgave van de teams kan tot en met
dinsdag 16 augustus (graag eerder) via
pj.nauta@ziggo.nl . Bij de opgave melden
of je in de A of B poule wilt spelen, de
naam van jouw team, de namen van de
spelers en wie de contactpersoon is, plus
zijn of haar e-mailadres.
Wij moeten nog vergaderen over de verdere invulling, zoals bijvoorbeeld een eventuele barbecue. Dit horen jullie na de opgave
zo snel mogelijk via de mail. Ook proberen
wij jullie via de social media op de hoogte
te houden. Oant 27 augustus!
Wendy de Kleine, Gert Jan Tolsma, Elger Lesterhuis en Pieter Nauta.

De Nijs Beetster 17-10

Andere tijden in Nij Beets (1895-1920). DEEL 34, SLOT
Bewerkt door 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.
ONGELUK MET DE WINDMOTOR.
In de eigen turfmakerij bij onze woning
achter de Nije Leppedyksfeart aan de
Straatweg gebruikten we voor de afwatering niet meer een “tjasker”, maar een
windmotor. Dit type molen draaide de
“roos” in de wieken bij plotselinge windstoten in een schuine stand (uit de wind),
zodat de metalen molenwieken bij een
zware storm niet “op hol sloegen”. De
windmotor moest wel regelmatig worden gesmeerd. Op een zondagochtend in
1915 wilde ik samen met een kameraad
nog even een wandeling maken over de
Straatweg in de richting van de Hoofdbrug. Wij waren nog maar bezig met de
oversteek van de vaart in een schouw, toen
wij plotseling een erbarmelijk geschreeuw
hoorden. Het lawaai kwam uit de richting

van de windmotor. Heel snel keerden we
terug met de schouw en holden naar de
windmotor. Mijn vader werd met zijn hals
tegen de as van de schroef geklemd en
werd al helemaal blauw. De buitenzak van
zijn blauw katoenen jasje haakte achter
een spie van de as en werd gegrepen. De
jas draaide om de as en mijn vader raakte
bekneld. Alle kleren werden van zijn lijf
gerukt. Het boordje van zijn jas wilde
niet stuk. De bovenknoop zat muurvast.
Dichter en dichter werd vader met zijn
hals naar de as getrokken. Nog net op tijd
konden wij hem bevrijden uit de wurggreep. Met mijn mes heb ik de kraag eraf
gesneden, zodat hij weer lucht kreeg. Ondertussen was mijn moeder helemaal de
kluts kwijt. Toevallig was de dokter uit Oldeboorn op zijn terugreis uit Nieuw Beets,
die het slachtoffer onderzocht. Gelukkig
liep alles goed af, behalve dan de blauwe
plekken.

DAG VAN DE ARBEID.
En wat deden wij nog anders dan eten,
werken en slapen? Wij namen al op zeer
jeugdige leeftijd deel aan het 1 meifeest,
dat werd georganiseerd door de Arbeidersbond. Dit feest werd altijd gehouden
in café Halfweg van veenbaas en kroegbaas Toering (Pand bouwbedrijf Mulder).
We namen dan rode vlaggen mee en er
werden revolutionaire liederen gezongen.
Niet alle kinderen deden mee en we liepen
in een optocht door het dorp. Tijdens de
optocht bleef ik achter bij de vrouw van
Toering in de keuken van het café.
De Nijs Beetster 17-10
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Mijn vader was lid van het feestcomité en
las het weekblad “De Klok”, een uitgave
van v.d. Zwaag uit Gorredijk. Bij de revolutionaire organisaties was er regelmatig verschil van mening. Verbeteringen
duurden vaak te lang. Thuis lazen wij ook
wel “Het Nieuwsblad van Friesland” of de
Hepkema. Mijn broers en ik lazen deze
bladen ook. Er waren genoeg Beetsters
die helemaal geen krant lazen, maar mijn
vader kon niet zonder de Hepkema. Thuis
lazen wij ook wel het geïllustreerde weekblad de “Prins” en “Sljucht en Rjucht”.
Thuis hadden wij ook belangstelling voor
het Fries en ’s avonds zongen wij liedjes uit
een Frysk Lieteboekje. Onze ouders deden
hun best om ons een fatsoenlijke opvoeding te geven. Wij zouden onze meester en

juffer altijd begroeten door onze pet af te
nemen. Mijn moeder was geboren in Beets
(Oud Beets) en ging iedere zondagochtend
daar naar de Adelskerk. Mijn vader bezocht
geen kerk. De dominee in het Houten Himeltsje moet wel een minder geslaagde
verzuchting hebben geslaagd, toen hij riep:
“Here, Here, sleep toch alle socialen door
de modder!” Hij begreep de drankmisbruik
van de arbeiders niet! Hij gaf aan iedere
bekende dronkaard een rijksdaalder, als ze
beloofden geen jenever meer te drinken.
De belofte werd grif gedaan, maar er zijn
nog nooit zoveel meineden gepleegd, als
op die bewuste zondag. De kastelein van
het naburige kroegje had het nog nooit zo
druk gehad.

Foto van het Houten Himeltsje (Foto: Archief)
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Nijs Beetster Nijs
			

Tentoonstelling kunstwerk schrijver en
beeldend kunstenaar Sanne van Balen.
Vanaf zaterdag 1 juli is bij It Damshûs het
eindresultaat te bewonderen van schrijver
en beeldend kunstenaar Sanne van Balen
met haar bijdrage aan het ARCADIA
project Stroomopwaarts. Het project
Stroomopwaarts is een samenwerking
tussen vijf musea in Zuidoost Friesland:
Museum Opsterlân, Museum Heerenveen,
Vlechtmuseum, Museum Dr8888 en
Museum Belvédère.
Sanne van Balen,
wonende te
Amsterdam, was de
hele maand mei te
gast in de gemeente
Opsterlân, terug naar
waar ze opgroeide.
Als artist-in-residence
werkte ze vanuit
museum Opsterlân te Gorredijk aan haar
reflectie op het verleden & de toekomst
van het landschap dat zich uitstrekt tussen
Beetsterzwaag, Tijnje en Bakkeveen. De
huidige expositie in het museum (kaarten
van Opsterland uit Tresoar) bracht haar
op het idee alternatieve kaarten van het
gebied te maken, waarin verhalen uit het
gebied vertaald zijn in textiel. Met het
boek De verbindende kracht van quilts van
haar oma An Keuning Tichelaar in haar
achterhoofd, besloot ze het landschap als
een lappendeken te benaderen.
Een quilt is een product van armoede en
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hergebruik, en wordt doorgegeven. Dat
past bij de geschiedenis van de streek.
Ze riep mensen op lappen te brengen in
haar lievelingskleur rood. De kleur van
liefde, van gevaar en van het socialisme.
De stukjes stof vertellen allemaal
verhalen van de gevers. Het resultaat van
haar residentie zijn drie dekens waarin
verleden-heden-toekomst met elkaar in
verband worden gebracht. Elk stuk stof is
een patroondeel voor de lappendeken die
ze samen met vrijwilligers in elkaar zette.
Sanne is ook schrijver en gebruikt taal
als toegangspoort de verbeelding in.
Ze onderzocht de toponiemen van alle
dorpen: Beets, Bakkeveen, Sweach, Ureterp.
Waar komen die woorden vandaan? Wat
betekenen ze of hebben ze betekend? Dat
Sweach eigenlijk weiland betekent, weet
nog nauwelijks iemand. Door woorden
als ‘sweach’ en ‘weiland’ te borduren op
de quilts voegt ze extra lagen betekenis
toe aan haar lappentekeningen van het
gebied.
De tentoonstelling loopt (binnen reguliere
openingstijden van de betreffende
locaties) van
1 juli – 31 juli bij It Damshûs en met mooi
weer staat het werk iedere dag buiten.

Heb jij het beste idee van jong Opsterland?
		
Jongerenwerk Code Hans
		
heeft een nieuwe 		
		
actie voor de jeugd.
Heb jij alleen of samen met je vrienden
een goed idee om je buurt, wijk, dorp of de
hele gemeente aantrekkelijker te maken?
Dan hoort Hans graag van jouw idee. Het
beste idee mag maximaal €500 kosten,
levert de bedenker een waardebon van
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€150 op en wordt ambassadeur van zijn/
haar idee.
Voorwaarden: het beste idee is bedoeld
voor een groep jongeren in het dorp of in
de hele gemeente, is realistisch en binnen
een half jaar uit te voeren, is creatief
en niet duur. Misschien kun je voor Nij
Beets iets bedenken voor op het veld,
zwembad of een wateractiviteit aan het
Polderhoofdkanaal? Maar hele andere
ideeën kunnen natuurlijk ook.
Opgave kan tot 1 juli 2022. Dat kan online,
surf naar denkmeemethans.nl
Heb je nog vragen? Mail naar rob@
codehans.nl of itskulhoal@gmail.com

Disneyfestijn K&V
Beren, tijgers, leeuwen, apen en prinsessen
op zaterdag 14 mei waren ze in het
land van “Disney” aan de Gietersewei
te bewonderen. Gymnastiekvereniging
Kracht & Vriendschap (K &V) zorgde voor
een vreugdevol, gevarieerd optreden
door hun leden voor ouders, familie en
vrienden.
De gymzaal was omgetoverd tot een heus
“Disneyfestijn”.
Prachtige kunstwerken, ballonnen,
vlaggetjes en een warm welkom zorgden
voor een vrolijke sfeer.
In de verhaallijn waarin de kinderen van
Kracht & Vriendschap opzoek moesten
naar het paleis konden zowel de jongste
leden als de oudste hun gym-, turn en
danskwaliteiten tonen. Het publiek
was getuige van durf, berekendheid en
lenigheid wat hier en daar tot een “wow”
effect leidde. Naast deze verwondering
werd het genieten door het publiek
vooral ook veroorzaakt door het plezier
dat de kinderen uitstraalden tijdens hun
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uitvoering.
De peuters en kleuters wisten zich al dan
niet onder begeleiding, behendig over
de gymtoestellen te bewegen waarbij
de gekozen Disneymuziek het spektakel
versterkte.
Mooie jurken, samengaande bewegingen
met veelal een prima synchronie; dat
wisten de meiden van de dansgroep neer
te zetten. De groep varieerde in leeftijd
waardoor het tonen van een eenheid als
groep bewonderingswaardig was.
Balanceren over de balk met ieder een
waanzinnige afsprong; daarmee wisten
de meiden van de turngroep het publiek
te vermaken. Rekstokken, de trampoline,
maar ook de lange mat werden door de
turnsters goed gebruikt. Met hun act
wisten de dames het publiek tot op de
laatste minuut te boeien.
De juffen wisten met de Disneyvoorstelling
de naam van de gymnastiekvereniging
eer aan te doen. Zowel de kinderen als
alle betrokken vrijwilligers hebben de
handen uit de mouwen gestoken om
er een goedverzorgde en samenhorige
voorstelling van te maken.

Dorpsfeest Nij Beets
Lijstenactie
De lijstenactie is
inmiddels geweest.
We hebben nog niet
alles binnen, maar
we kunnen nu al zien
dat jullie gul gegeven
hebben. Hartelijk
dank!
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Opgaveformulieren
De opgaveformulieren zijn inmiddels
naar de buurthoofden verstuurd. Mocht
jullie buurt nog geen informatie hebben
ontvangen, laat het dan even weten.
Bingo
Voor de bingo op vrijdagavond zijn we nog
op zoek naar sponsoren. Mocht u/jij ook
een prijs willen sponsoren, dan horen we
dat graag.
Barbecue
Justsmooq gaat heerlijke broodjes
hamburger, pulled pork en worstjes
maken. De snackkar is er natuurlijk ook als
je liever een patatje haalt.
Vrijwilligers
Het feest kan niet draaien zonder
vrijwilligers. Dit jaar gaan we voor het
De Nijs Beetster 17-10

eerst zelf de bar beheren. Wil je ons helpen
munten verkopen, een bardienst draaien
of helpen bij de kinderactiviteiten? Laat
het ons weten.
Matinee
Tijdens het matinee zal de Formule 1 op
een groot scherm te zien zijn in de tent.
Hoef je dus niets te missen!
Buurtversiering
Zouden jullie de buurtversiering klaar
kunnen hebben op donderdag 1 september
om 18.00 uur? Alvast bedankt.
Er wordt nog een programmaboekje
rondgebracht, maar hieronder ook het
programma.
Vrijhouden dus!
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Het programma:
Vrijdag 2 september
9.00–10.00
Voorstelling van Clowns Binkie en Klinkie voor de peuters en groep 3+4
10.00–11.00
Sven Kramer Academie groepen 5+6
11.00–12.00
Sven Kramer Academie groepen 7+8
13.30–15.30
Fleurige verhalen in het Stellingwerfs door Johan Veenstra voor 55+ (iedereen is welkom)
16.00–18.00
Programma voor jongeren van 12-16 jaar
19.30–21.30

Bingo

21.30–2.00

Feest met DJ Maarten

13.00–16.30

Buurtbattle

18.00–21.00

Barbecue voor het hele dorp

22.00–2.00

Livemuziek met de topband Stageline (tent open om 21.00 uur)

10:30–12:00

Zondag 4 september
Tentdienst met Top 2000-band Grace en ds. Gerard Rinsma

14:00–17:00

		

Zaterdag 3 september

Matinee met de muzikale duizendpoot Folkert Hans Tolsma met in de
tent een groot scherm om de Formule 1 te zien.
Om 14.30 uur is de prijsuitreiking van de buurtversiering
We hopen op een gezellig feest (en goed weer)!

Voor vragen en opmerkingen: dorpsfeestcommissienijbeets@gmail.com
Daarnaast komt alle informatie te staan op: www.facebook.com/dorpsfeestnijbeets
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Blue Boys
Door Fokke Veenstra.

Blue Boys herpakt zich thuis tegen
Aengwirden
Op 14 april op een donderdagavond werd
er een inhaalwedstrijd gespeeld tussen
Blue Boys & Aengwirden. Na de nederlaag
van vorige week zondag tegen Langezwaag moest Blue Boys zich herpakken!
Blue Boys begint sterk aan de 1e helft met
gelijk een heel grote kans voor Remco Goote, maar de scherpte ontbreekt. Aengwirden begint onrustig met weinig rust aan
de bal en weet de controle op de wedstrijd
niet te vinden. Blue Boys domineert de
wedstrijd met balbezit en wint vele duels
op het middenveld, dankzij Jesse Machiela.
Grote kansen blijven ontstaan, maar de
spitsen van Blue Boys zijn veel te gehaast
en kunnen de openingstreffer niet maken.
Na rust beginnen de blauwhemden sterk
en wint het een vrije trap op een gunstige
positie. De bal wordt strak voor gegeven
en youngster Mart Wouda kopt de bal
hard op de keeper, die de bal niet meer uit
de goal kon werken: 1-0. Blue Boys had nu
de smaak te pakken en pakte goed door
met Jesse Machiela, die dwars door de verdediging walst, met 1 op 1 de keeper. Jesse
twijfelt niet en plaatst de bal keurig in de
hoek: 2-0. In de 70e minuut gaat youngster
Jonathan Mulder op de brommer en speelt
2 man uit, maar zijn schot gaat hoog over.
In de slotminuten is het Aengwirden dat
nog gevaarlijk wordt. Na een strakke
voorzet van rechts kan de spits de bal niet
controleren en is de bal voor Eise Tolsma,
die de goal weer schoon weet te houden.
EINDSTAND 2-0
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FFS verslaat Blue Boys na twee snelle goals
Op 24 april op een zonnige zondagmiddag
werd er om 14:00 afgetrapt in
Vegelinsoord.
FFS zoekt naar revanche na de 6-1
nederlaag uit tegen Blue Boys.
Het begint daarom sterk en fel aan de
wedstrijd, de blauwhemden schrikken er
wat van.
In de 10e minuut krijgt Blue Boys een grote
kans met Remco Goote die de bal er niet in
weet te krijgen.
In de 15e minuut weet FFS de bal op het
middenveld te winnen, en profiteert van
de slechte organisatie van Blue Boys en
speelt het netjes uit: 1-0.
Nog geen minuut later komt er een
steekbal van FFS door de verdediging van
Blue Boys, de bal lijkt te hard, maar na het
misperen van Eise Tolsma heeft de spits
van FFS vrije toegang: 2-0.
Vanaf dit moment begint Blue Boys weer
wat kleine kansen te creëren maar komt
niet dicht in de buurt van de keeper.
Na rust blijft de vechtlust van FFS aanwezig. Blue Boys kan de bal niet goed in de
ploeg houden en hanteert hierdoor vaak
de lange bal.
Toch wordt Blue Boys af en toe gevaarlijk,
met een goeie voorzet van Jesse Machiela
wordt youngster Jonathan Mulder bereikt
maar weet de bal niet op goal te koppen.
In de 80e minuut is er nog een vrije trap
op een gunstige positie vlak buiten de
zestien, Jelte Mulder krult de bal net over
de lat en zo blijft het 2-0.
Door het verlies van Blauwhuis in Tijnje
blijft Blue Boys 7 punten los.
EINDSTAND 2-0
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Doelpuntenfestijn tussen Blue Boys en
Sport Vereent
Op zondag 1 mei op het zonnige sportpark
de Blauwe Kamp werd er afgetrapt tussen
Blue Boys en Sport Vereent.
De koploper tegen de hekkensluiter, het
belooft een mooie voetbalmiddag te worden. Sport Vereent begint de wedstrijd al
met 1-0 achter, omdat het een paar spelers
mist, die naar de Friese derby in Heerenveen zijn geweest.
Blue Boys begint de wedstrijd wat afwachtend en kijkt de kat uit de boom. Maar
rond de 20e minuut brandt het los.
De bal wordt terug gelegd op Jesse Machiela, die met een hard laag schot de
keeper verschalkt: 1-0.
Het regent goals tot de rust.
Jesse Machiela weet een identiek doelpunt
te maken en ook youngster Mart Wouda
weet er twee te scoren in de 1e helft.
In de tweede helft ligt het tempo van de
wedstrijd wat lager. Het is benauwd en
warm, dus de spelers raken wat vermoeid.
Blue Boys wil wel meer en Jesse Machiela
weet zijn hattrick te verzilveren door de bal
moeiteloos uit de draai binnen te schieten.
Rond de 65e minuut wordt Jelte Mulder
neer gehaald in de zestien door de keeper,
die veel te wild inkomt. Jelte Mulder stapt
zelf achter de bal en weet de keeper te
verslaan: 6-0.
Keeper Eise Tolsma, die de hele wedstrijd
nog niks te doen heeft gezet,kan toch niet
de nul houden, hij gaat in de fout.
De spits van Sport Vereent kan de bal er zo
in tikken: 6-1. Willem Wietse Kooi, die een
comeback maakt na vele jaren afwezigheid, weet gelijk zijn stempel op de wedstrijd te drukken door Remco Goote in de
diepte te sturen, die genadeloos afmaakt:
7-1. De laatste goal wordt gemaakt door
Ruben Tolsma, die de voorzet van Remco
Goote in de winkelhaak weet te koppen.
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De blauwhemden weten zich te herpakken
na de nederlaag tegen FFS en doen goeie
zaken richting het kampioenschap!
EINDSTAND 8-1
Tijnje wint zwaarbevochten derby van
Blue Boys
Op zondag 8 mei in Tijnje komt Blue Boys
op bezoek om hun voorsprong in de competitie te verdedigen.
Om 14:00 uur wordt er afgetrapt en Tijnje
begint de wedstrijd met hoge druk op de
verdediging van Blue Boys. Blue Boys komt
er voetballend niet goed doorheen, waardoor Tijnje ruimte krijgt in de omschakeling. Hierdoor creëert het al wat kleine
kansen in de openingsminuten. In de 18e
minuut is het al raak voor de thuisploeg.
Na een goeie actie aan de linkerkant wordt
de bal strak voorgegeven. De bal wordt
ongelukkig in eigen doel gewerkt: 1-0.
Het gevecht van deze wedstrijd wordt
vooral op het middenveld gestreden met
veel duels en weinig kansen, maar toch
krijgt Tijnje een heel grote kans op 2-0. De
bal wordt net overgeschoten. Youngster
Mart Wouda breekt door de verdediging
en probeert het maar eens van een grote
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afstand. De bal vliegt over de keeper ongelukkig op de paal. Het blijft 1-0 bij rust.
In de 2e helft gaat Blue Boys meer druk
vooruit geven en probeert zo de bal op de
helft van de tegenstander te veroveren. Dit
werpt zijn vruchten af.
In de 55e minuut, waar na slecht wegwerken de bal in de voeten van Lars van der
Wolf komt, die verwoestend uithaalt: 1-1.
Het is een leuke wedstrijd met veel kansen
aan beide kanten, maar toch is het Tijnje,
die weer op voorsprong komt.
Na een corner, die over iedereen heen valt,
maar toch bij de 2e paal wordt binnengekopt in de 83e minuut.

Kort daarna krijgt Blue Boys de volgende
tik te verwerken. Tijnje komt er met een
steekbal goed doorheen en weet klinisch af
te ronden: 3-1. Het lijkt beslist te zijn maar
Blue Boys weet toch te scoren in de 89e
minuut. Met een goed schot weet Daniel
v/d Meulen het nog spannend te maken:
3-2. Blue Boys zet alles op alles en krijgt
meteen weer een counter om de oren: 4-2.
Blue Boys verspeelt belangrijke punten op
weg naar het kampioenschap, maar er is
nog niks verloren!
EINDSTAND 4-2

Update BlomBijBeets
Yn de NijsBeetster fan maaie yntrodusearren wy ús as wurkgroep biodiversiteit fan
Krigel. We skreaune doe dat we yn oerliz
mei de gemeente in tal plakken plagge en
siedzje soene, dat is ûndertusken bard. Op
ferskaat fan plakken binne ienjierrigen
siedde, krekt nei de drûchte. De natoer moat
no syn gong gean, hooplik komt it mei dit
groeisume waar gau op. Fan ’t hjerst hoopje
we wer in stap te nimmen yn it biodiverser
en fleuriger meitsjen fan ús doarp.

Us foarsitter sieddet in stik plagde grûn yn.

Fraach oan dy as doarpsgenoat: sjochst
tidens de fakânsje in moai foarbyld fan útfierde plannen foar biodiversiteit: meitsje in
foto en diel dizze ta ynspiraasje mei ús!
In fleurige groet, Albert, Anders, Hendrik,
Janny, Lybrich, Thea, Warner, Wiepkje
Blombijbeets@gmail.com
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OP WEG NAAR ENERGIEZUINIG WONEN
IN NIJ BEETS
Vult u ook de vragenlijst in?
Lukt het niet met de online
vragenlijst? Vraag dan een
papieren vragenlijst op bij
KRIGEL door te bellen met
Hilbert Hoekstra op
06-14918960.

Scan de QR-code om
direct naar de
vragenlijst te gaan

www.energieinopsterland.nl/nijbeets
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Van Plaatselijk Belang
Sinds 1 mei jl. is het kanaal weer geopend voor bootjes/toeristen. Dit brengt weer de nodige reuring met zich mee in ons
mooie dorp Nij Beets. Daarnaast is het ‘t Bjinstap weer geopend voor onze welkome gasten die gebruik kunnen/willen maken
van de aanlegsteiger, douche en toiletgebouw. Inmiddels hebben we iemand kunnen vinden die wekelijks dit gebouw schoonmaakt. Daarbij waarderen we de hulp die we krijgen vanuit het dorp om deze plek schoon/netjes te houden bedankt hiervoor!
Het is namelijk een plek waar veel afval te vinden is.
Jammer genoeg trekt deze plek ook vandalisme. Er is afgelopen tijd voor €700 schade aangebracht door enkele personen. Dit
zijn onnodige kosten die ten koste gaan van het budget van het gebouw.
Het dringende verzoek is om deze mooie voorziening niet te misbruiken.
Vanuit de algemene ledenvergadering kwam de vraag aan ons wie onze wijkagent is.
Dit is Wietze van der Meer: wietze.van.der.meer@politie.nl en 06-54351369.Mocht u vragen hebben
omtrent veiligheid dan kun u hem bereiken op bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Even voorstellen:
Ik ben Rick van Houten, 36 jaar en geboren en getogen in Nij Beets. Op dit moment woon ik samen met mijn vriendin Lisanne en mijn 3 kinderen Thijs, Silke
en Linne met veel plezier op de Dumnysbosk. Tijdelijk wonen er ook nog 5 Oekraïense gasten bij ons in het appartement in de garage. Al met al een gezellige
boel😊.
Sinds 2010 ben ik werkzaam bij ons mooie familiebedrijf Timboco. In 2016 heb
ik dit bedrijf overgenomen van mijn ouders Fokke en Ankie. Tot en met 2020 heb
ik samen met mijn vader de directie gevoerd en vanaf 1 januari 2021 heb ik dit
stokje ook van hem overgenomen.
Inmiddels zit ik al 5 jaar in Plaatselijk Belang.
Ik hou me daar voornamelijk bezig met projectmatige dingen.
Enkele hoogtepunten zijn geweest: de bouw van ’t Bjinstap incl. aanlegsteigers
en wandelpad, upgrade van de dorpsstraat, onderhandelingen met Groenleven
over gebiedsfonds. Daarnaast is het dossier “woningbouw” iets wat me altijd erg bezighoudt. Ook al zijn er nog geen woningen gerealiseerd, hier zit al wel een hoop tijd in om het in de toekomst wel voor elkaar te krijgen. Op dit moment hou ik me
vooral bezig met de nieuwe dorpsvisie voor 2023-2028 voor plaatselijk belang. Iets minder concreet maar wel interessant.
Ik wil jullie vooral aanraden om lid te worden van Plaatselijk Belang.
Een groot ledenbestand is voor ons belangrijk draagvlak richting gemeente. De jaarlijkse premie is maar €€ 3,Heb je vragen aan Plaatselijk Belang? Stel ze via de mail: pbnijbeets@gmail.com
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Wel of geen huwelijkse voorwaarden
Een ondernemer die voornemens is om in het huwelijk te treden, vraagt zich af of huwelijkse voorwaarden nog wel nodig zijn. Als je niks regelt dan ontstaat er toch automatisch een beperkte gemeenschap van
goederen, een soort huwelijkse voorwaarde toch?
Dit hoor ik veel om mij heen. Toch is het belangrijk om als ondernemer voor het “ja-woord” huwelijkse
voorwaarden op te laten stellen.
In een beperkte gemeenschap van goederen is er sprake van ieders privé vermogen en het gezamenlijk
vermogen. Wat voor het huwelijk privé was blijft privé en wat voor het huwelijk gemeenschappelijk was
blijft gemeenschappelijk.
Maar wat u tijdens het huwelijk opbouwt zowel in het privé vermogen als in het gezamenlijk vermogen
moet gedeeld worden. Daarom is van belang om vóór het huwelijk ieders privévermogen op papier vast
te leggen zodat bij overlijden of scheiding na kan worden gegaan wat tijdens het huwelijk is opgebouwd
en verdeeld dient te worden, inclusief het eventueel niet uitgekeerde deel van de winst in de onderneming. Mocht bij overlijden of echtscheiding niet duidelijk zijn van wie welk goed is, dan wordt verondersteld
dat het goed in de gemeenschap valt en dus gedeeld moet worden.
Daarnaast bepaalt de wet dat de partner die een onderneming heeft een redelijke vergoeding voor
kennis, vaardigheid en arbeid moet betalen aan de beperkte gemeenschap voor de bijdrage aan de
huishouding. Mocht je dit niet doen, of een te lage vergoeding aan jezelf uitkeren, dan kan je partner bij
scheiding alsnog een vordering instellen.
Mochten de bovenstaande gevolgen niet wenselijk zijn, dan adviseer ik om huwelijkse voorwaarden op
te maken. Je kunt overeenkomen dat tijdens het huwelijk ieders vermogen privé blijft en dat bij scheiding
de opgebouwde waarde tijdens het huwelijk wel of niet gedeeld hoeft te worden. Daarnaast kun je afwijken van de bepaling dat de ondernemer een redelijke vergoeding moet betalen. Dit voorkomt een eventuele vordering bij echtscheiding.
Genoeg redenen om voor het “ja-woord” nog naar de notaris te gaan om bovenstaande te regelen.
Het bovenstaande geldt ook voor geregistreerd partnerschap, daarbij worden dan partnerschapsvoorwaarden opgemaakt.
Mocht u hieromtrent advies willen, dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor in Beetsterzwaag,
Folkertslân 68. (T) 0512 38 24 15 • (F) 0512 38 24 45 • www.notariskooi.nl
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WWW.DONKEL-DONKEL.NL
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