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Kramatorsk
‘In Kramatorsk, in het oosten van Donbas,
maken de achterblijvers zich klaar voor wat
komen gaat. De inwoners hebben niets
meer te verliezen,’ zo kopt het ochtendblad
vanmorgen. Na de laffe raketaanval op het
station van de stad op 8 april waarbij 54
burgers het leven lieten, kennen we de stad
inmiddels allemaal.
Een paar dagen later verwelkomt Nij Beets
de eerste vluchtelingen. Een gezin komt
nota bene uit Kramatorsk en heeft dus een
tocht van 2700 kilometer gemaakt om zich
veilig te mogen wanen. In totaal zijn nu 5
miljoen Oekraïners op de vlucht. In Nederland worden nu zo’n 30.000 vluchtelingen
opgevangen. En in ons dorp nu dus al
twintig. Het moet voor de familie uit Kramatorsk verschrikkelijk zijn om hun stad zo
verwoest te zien worden.
Kramatorsk telt ongeveer 185.000 inwoners
en is daarmee nog flink groter dan Nijmegen. Er is lang gesteggeld over de herkomst
van de naam maar het schijnt dat het oorspronkelijk komt van ‘Krom Torov’ of ‘Krom
Torskaya’ wat ‘grens langs de Tor rivier’ betekent. Het woord ‘kroma’ betekent ‘grens’
en Tor is de oude naam voor de Kazyonny
Torets rivier. Kramatorsk is een welvarende
stad dat een reputatie heeft op het gebied
van machinerie. Er zijn 9 machinefabrieken
en drie goed aangeschreven techniek-opleidingen: de Donbas State Machine-Building
Academy, de Kramatorsky Technology College en de Donbas National Academy of
Civil Engineering and Architecture. Verder
zijn er drie kunstacademies, 23 bibliotheken en 16 verenigingen waaronder een
vliegclub. Football Club Kramatorsk speelt
in de Oekraïnse eredivisie en is opgericht
door één van de machinefabrieken. Ruslan
Ponomariov is veruit de bekendste inwoner
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die de stad heeft voortgebracht. Hij was
ooit de jongste wereldkampioen schaken.
Dat er nu zo fel gevochten wordt om Kramatorsk is niet zo vreemd. De stad is al
meer dan 100 jaar middelpunt van strijd.
In 1917 viel het in handen van de Russen
die het in de Tweede Wereldoorlog even
aan de nazi’s prijs moesten geven maar
die in 1943 de stad weer heroverden. In
2014 bezetten pro-russische rebellen (‘Donetsk People’s Republic’) de stad op 12 juni
kortstondig. Even daarvoor hadden ze het
politiekantoor in de stad belaagd en werd
er met het Oekraïnse leger fel gevochten.
De rebellen weten zich nu gesterkt door de
Russische inval en vechten nu aan de zijde
van Poetin om de stad weer in hun macht
te krijgen.
Begrijpelijk dat de Oekraïnse families uit
Kramatorsk en omgeving die nu in ons
dorp zijn geland nog verre van zorgenvrij
zijn. Veel dierbaren zijn achtergebleven in
de stad en het contact kan ieder moment
verbroken worden. Het is om gek van te
worden. Toch is het lovenswaardig hoe
ze zich proberen te settelen. De kinderen
gaan al naar school, er is zelfs al werk gevonden en met de fiets wordt Nij Beets en
omgeving verkend. Ik heb zelfs al iemand
zien grasmaaien.
In deze Nijs Beetster leest u over het leger
vrijwilligers dat de Oekraïnse dorpsgenoten een warm welkom heeft bezorgd. Op
Facebook kunt u lezen dat het eerste kappersbezoek heeft plaats gevonden, het eerste tandartsbezoek is geweest, de huisarts
kennis is komen maken en de eerste taalles
wordt gevolgd. Kijk dus vooral even op ‘Nij
Beets helpt Oekraïne’ en wie weet kunt ook
wat voor ze doen…
Bart Ledegang
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Nieuwe dorpsgenoten uit Oekraïne voelen zich welkom
Door Bart Ledegang

De afgelopen weken zijn 20 Oekraïnse vluchtelingen in ons dorp neergestreken. Nog eens
6 hebben in de Utkomst in Tijnje een onderkomen gevonden. De kerk, Plaatselijk Belang
en tientallen vrijwilligers hebben in sneltreinvaart opvang mogelijk gemaakt. Jolanda
Andriessen is hierin het centrale aanspreekpunt, alhoewel ze met klem benadrukt dat ‘we
het samen doen.’
gang zet. In een
De telefoon ratelt
groepsapp worden
haast continu.
nu activiteiten of
En anders wordt
gewenste goederen
het apparaat wel
geplaatst en wie
gebruikt voor de
vindt dat het bij
vertaalapp om met
hem of haar past
handen en voeten
doet een duimpje
te communiceren
omhoog. Jolanda:
met de Oekraïnse
“Ik ben zeg maar
gasten. Jolanda
het spinnetje dat
heeft het er maar
de lijntjes uitlegt.
druk mee, sinds de
Daarna loopt het
huis-aan-huis verspreide flyer opriep De Oekraïnse dorpsgenoten zijn blij en dankbaar voor de gewoon vanzelf.”
Het eerste project
tot hulp
hulp en het warme onthaal (Foto: Bart Ledegang)
betrof de inrichaan de vluchtelinting van de leegstaande pastorie. Vele
gen die onherroepelijk ook naar Nij Beets
vrijwilligers hielpen mee. “Sietze van den
zouden komen. De kerk kwam met een
Berg heeft een aantal prachtige banken
eerste informatieavond en vanaf dat mobeschikbaar gesteld, dekbedden, kussens,
ment ging het balletje rollen. “De wens
slopen. Echt geweldig. En Melle de Groot
vanuit de kerk was vooral om het als dorp
met elkaar te doen. Ik vind het zelf vreselijk schonk een gloednieuwe koelvriescombinatie en heeft daarnaast veel tijd gestopt
wat er gebeurt. Het is allemaal dichterbij
in het repareren van de afwasmachine en
dan anders. Het is Europa. Je hebt gewoon
wasmachine. Gert-Jan Schoonhoven heeft
enorm met ze te doen. En ik verbind graag
bijna letterlijk bergen verzet door 2,5 dag
mensen. Ik heb toen ook contact gezocht
met twee man door heel Friesland te rijmet Plaatselijk Belang en zo hebben we de
flyer gemaakt. Vanaf dat moment regende den om spullen op te halen. Van de Plus in
Beetsterzwaag kregen we een boodschaphet aan spullen, inventaris, serviezen, mapenpakket en van Leen Bakker in Drachten
trassen én… vrijwilligers. Er is nu een club
huisraad. De zeilschool in Nes schonk ons
van 45 enthousiastelingen actief,” vertelt
tuinsets zodat de mensen lekker buiten
Jolanda.
kunnen zetten. En nog steeds bieden veel
Spin
mensen zich aan als chauffeur of voor anDe kickstart blijkt al gauw een vliegwiel
dere klussen,” aldus Jolanda.
dat een leger aan helpende handen in
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Gebombardeerd
En toen kwamen de telefoontjes. Er waren
families in aantocht. Nu ging het echt gebeuren. Jolanda: “De gezinnen die in Nij
Beets zijn gebracht komen allemaal uit
Donetsk. Ze kennen elkaar dus dan is het
mooi dat ze in elkaars buurt zijn. Op maandag 4 april arriveerde de familie Morhunov
in de pastorie. Het bestaat uit twee oma’s,
een echtpaar met vier kinderen (15, 8 en 7
jaar en een baby van 2,5 maand) en de zus
van de vader met haar dochter van 25 jaar.
Naast de pastorie woont ook een gezin aan
de Dûmnysbosk en aan de Krûme Swynswei. Hier zit een oma en een echtpaar met
twee kinderen van 15 en 13 jaar. “Het gezin
is gerelateerd aan het gezin in de pastorie.
Een van de gezinnen verhuisde in 2014 in
het oostelijk deel van Oekraïne al naar Kramatorsk vanwege de onlusten die de proRussische rebellen veroorzaakten. Nu deze
stad in de vuurlinie zit, hebben ze dus weer
hun huis moeten achterlaten voor een
onzeker avontuur. “Het gezin wilde eerst
nog met de evacuatietrein uit Kramatorsk
vertrekken,” vertelt Jolanda. “Toen dat niet
snel lukte besloot vader om toch maar met
de auto te gaan. Twee dagen later werd het
station met een grote wachtende menigte
zwaar gebombardeerd door het Russische
leger. Ze zijn dus aan een ramp ontsnapt.”
Wifi
De nieuwe dorpelingen passen zich wonderwel snel aan aan hun nieuwe omgeving. Toevallig was vrijdag 8 april kledingbeurs in de Rank waar ze meteen nieuwe
kleren mochten uitzoeken. Jolanda: “Alle
Oekraïners die in Opsterland zijn opgevangen, hebben een uitnodiging gehad om
langs te komen. Het zijn heel bescheiden
mensen, analyseert Jolanda. “Je moet ze
iets wel vijf keer aanbieden voordat ze het
willen aannemen. En het eerste waar ze
om vragen is wifi en werk. Want allemaal
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willen ze geld verdienen om terug te kunnen keren naar huis. Ook volgen sommigen
nog online les op hun school in het vaderland.”
Werk
Zondag 10 april bezoekt het ‘pastoriegezin’
al de kerkdienst. Hier zorgt het gespeelde
volkslied van de organist voor betraande
gezichten. “Het is heftig,” benadrukt Jolanda nog eens de traumatische impact
van de oorlog en de vlucht op de gezinnen.
“Maar de kinderen van 7 en 8 zijn al naar
school. Het meisje had meteen al ’s middags een speelafspraakje. Een vader was
zo verrast door de mooie school dat hij
grapte: ‘Mag ik hier ook niet naar school?’”
Ook werd een bezoekje gebracht aan de
gymzaal waar een affiche hing van de aanstaande uitvoering. “Daar gaan we naar
toe,” zegt Jolanda. “En dan kijken we of
het wat voor de kinderen is.” Vrijwilligers
gaan ook beginnen met het doceren van
de Nederlandse taal. En de mannen willen
graag aan het werk. Zo werken er twee in
de bouw en de mijnen. Jolanda: “Ze willen
graag geld verdienen om toch straks terug
te gaan en om familie daar te ondersteunen. En ze vragen ook geregeld ‘Hebben
wij straks nog wel iets om naar terug te
keren?’”
Fietsen
Hoelang de Oekraïnse families blijven is
nog onduidelijk. Officieel is het voor 90
dagen maar iedereen weet dat het waarschijnlijk langer gaat duren. Jolanda: “Belangrijk is dat ze zich totaal thuis voelen
en hun weg hebben gevonden in het dorp,
in Nederland. De twee vaders werken al
dankzij Wietse van der Molen. De ene komt
uit de bouw en de andere uit de mijnbouw
en die kunnen samen aan de slag bij Bouwdiensten BV. Oekraïners houden niet zo van
stilzitten, merk ik.” Zijn er nog bijzondere
7
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noden bekend? “Er zijn fietsen nodig,” zegt
Jolanda zonder na te denken. “Het liefst
nette volwassenen fietsen, puberfietsen
en fietsen voor kinderen in de beginnende
tienerleeftijd. De Oekraïners vinden het
leuk om te fietsen en de gezinsleden zijn
dan wat mobieler als de vaders met auto
naar het werk zijn.”
En zo zet Nij Beets met haar vrijwilligersleger wederom de leus ‘Mei inoar ien’ kracht
bij. Het is de Oekraïners in het dorp ook al
opgevallen. “Juist door die inzet voelen de
mensen zich ook zo welkom,” benadrukt
Jolanda. ‘Waarom zwaait iedereen hier?’
vroeg één van de moeders mij laatst nog.
Ik zei: ‘Iedereen vindt het gewoon leuk om
jullie te zien. We hebben naar jullie uitgekeken.”
Meer weten? Kijk op Facebook ‘Nij Beets
helpt Oekraïne’

Jouw naam staat in ons hart geschreven,
het is veel te vroeg dat je ons verlaat.
In gedachten blijft voor altijd leven,
jouw liefde, zorgzaamheid en goede raad.
Dankbaar voor alle lessen die hij aan ons heeft
meegegeven, informeren wij jullie over het
onverwachte overlijden van onze allerliefste
papa en vriend

Martin Faijdherbe
Nij Beets,
23 maart 2022

Amsterdam,
30 augustus 1956

Kimberley en Jurriaan
Lindsay en Derk Jan
Nala
Marieke
Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging De Vries
O.v.v. dhr. M. Faijdherbe
Noordeinde 150a
1121 AM Landsmeer
De crematie heeft op woensdag 30 maart in
besloten kring plaatsgevonden.

Een deel van de groep
vrijwilligers plus de
bewoners van de
pastorie
(Foto Bart Ledegang)
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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
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APK II keuringstation!
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www.autobedrijfkroes.nl
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Femke Kok kijkt terug op een bewogen schaatseizoen:

‘Veel ups en downs maar er had gewoon meer ingezeten’
Door Bart Ledegang

Ze is net terug van een welverdiende zonvakantie op de Antillen. Daar kon Femke Kok (21)
het meest bewogen schaatsseizoen uit haar nog jonge carrière rustig van zich afschudden.
De haperende seizoensstart, de twijfels, de persoonlijke records, de Spelen én de foutjes
die haar een Olymische medaille kostten, alles heeft nu een plekje gekregen. Tijd voor een
terugblik….
was wel een
Er is een gebelevenis.”
zegde dat luidt:
‘Als het leven je
Softijs
uitdaagt met
“Eigenlijk
tegenslagen,
begon mijn seidaag jezelf dan
zoen helemaal
uit om sterker
niet goed,”
te worden.’ Het
blikt ze nu
zou een inspiterug. “Op het
rende tekst
De start van het seizoen verliep eerst nog wat stroef voor Femke
NK Afstanden
zijn voor Femke
(foto Femke)
was ik niet de
om moed te
beste op de 500 meter. Ik werd tweede op
putten uit het schaatsseizoen 2021-2022.
míjn afstand. Daarna volgde de World Cup
Dat seizoen bracht haar heel veel moois
in Polen waarbij het ijs écht heel zacht was.
maar ook ervaringen waarmee ze komenBijna softijs. En ik heb glij-ijs nodig. Alle
de jaren nóg beter hoopt te worden. Het
Nederlanders reden er dan ook slecht.” In
Olympische seizoen begon al in de zomer
Stavanger, een week later, is het ijs stukken
waar Femke zich met haar team Reggebeter. “Maar ook daar reed ik niet goed.
borgh opmaakt voor de eerste trainingsIk begon aan mezelf te twijfelen. Ook wat
wedstijdjes. “In oktober reden we al onze
privé-sores speelden mee en daar moest
eerste ronden op de inmiddels overdekte
ik ook mee omgaan. Ik sliep ook slecht en
ijsbaan van Inzell,” vertelt ze in de keuken
van haar ouderlijk huis. “Langzaam train je daardoor verscheen ik vermoeid aan de
dan naar het NK Afstanden toe waar ik me start. Dan lever je geen topprestatie.”
moet zien te plaatsen voor de World Cups.
Dat bepaalt eigenlijk al meteen je seizoen.” Bizarre rit
Vrolijk wordt ze wel van de World Cup in
Femke eindigt bij de eerste vijf en kan dus
Salt Lake City. “Die baan ligt zo mooi tushet World Cup-toernooi in. Een opsteker.
De maanden november en december staan sen de Rocky Mountains. En het is ook de
snelste baan ter wereld. Daar op het ijs
dus in het teken van wekelijkse wedstrijden op diverse continenten. “Ik vind reizen staan voelt écht heel anders. Er was glij-ijs
en je merkt dat je harder gaat en dat geeft
heel leuk maar ik ben nog niet zoveel naar
een cool gevoel. Toch had ik nog wel mijn
alle buitenlandse banen geweest. Dus dat
De Nijs Beetster 17-8
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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

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
Kom binnenkort genieten van het voorjaarsmenu
zie onze website

sc la
aa
scala
sc la

• Gratis • Stap voor stap • Vertrouwelijk
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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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twijfels. Het slapen ging wel beter. Op de
500 meter reed ik een Nederlands record.
De volgende dag stond de 500 en 1000
meter op het programma. Na een bizarre
rit op de 500 meter, waarbij Jutta Leerdam bleef staan na het startschot, knalde
Femke als eerste Nederlandse schaatster
door de 37 seconden grens: 36,96! “Later
die dag reed ik met 1.12 ook nog een PR op
de 1000 meter. Daar heb ik dan ook weer
wat vertrouwen getankt.”
Verzuurd
Om zich goed voor te bereiden op het
Olympisch kwalificatietoernooi in Thialf
laat Femke de laatste World Cup-wedstijd
schieten voor een trainingskamp in het
Italiaanse Collalbo. Met “Dat toernooi is
echt de stomste wedstrijd die er bestaat,”
windt ze er geen doekjes om. “Het brengt
zoveel druk met zich mee. Iedereen staat
stijf van de zenuwen want nú moet het
gebeuren.” Tot overmaat van ramp staat
eerst de 1000 meter gepland, terwijl ze
gewend is om eerst haar 500 meter te
rijden. “Dan merk je ook echt de stress,”
begint ze haar analyse. “Ik begon vol goede
moed aan de race en had verreweg de
snelste opening met 17.5. Daarna raakte ik
verzuurd en redde ik het niet. Een enorme
domper en eigenlijk baal ik er nu nog
steeds van. Ik ben er te hard in gegaan en
heb het gewoon verprutst. Had de snelste
600 meter van het veld maar ben toch
ingestort.” Veel tijd om te sippen is er niet
want de volgende dag wacht de 500 meter.
Femke móet zich herpakken en besluit om
uit de bubbel te stappen en lekker naar
huis te gaan. Even ontladen bij vader en
moeder en de volgende dag fris aan de
start van de race verschijnen. “Dat deed
me goed. Ik won de 500 meter en mocht
naar de Olympische Spelen. Toch voelde
De Nijs Beetster 17-8

het allemaal nog wel wat dubbel.” Voor de
expeditie naar China wordt ondernomen
moet eerst nog het EK afstanden worden
afgewerkt. Femke wint de 500 meter en
wordt tweede op de 1000 meter. Een boost
richting de Spelen.
Goud
Met een forse jetlag start in Peking de
voorbereiding op de race van haar leven.
Het Olympisch dorp is volledig van de
buitenwereld afgesloten. Iedere dag zijn
er coronatests en al gauw duiken ook de
eerste besmettingen onder de sporters
op. “Ik was ook wel bang dat ik het zou
krijgen,” klinkt het eerlijk. “Verder was het
eten ronduit vies. Elke dag witte pasta met
tomatensaus. En je mocht niet bij elkaar
aan tafel zitten maar er waren glazen
hokjes waarin je moest eten. Gelukkig
hadden we genoeg Oreokoekjes, snickers
en stroopwafels mee haha. En er was hele
goede koffie!” Femke deelt het appartement met Ireen Wüst en Kjeld Nuis. “Iedereen had zijn eigen slaapkamer en je deelde
de woonkamer. Al gauw wonnen ze allebei
goud en dat stimuleerde mij ook enorm.

Femke trof het met twee meervoudig Gouden
Medaillewinnaars als roommates... (Foto Femke)
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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.
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Het was ook heel interessant hoe zij naar
hun ritten toeleefden. Vooral Ireen. Ik heb
in het stadion ook hun gouden ritten meebeleefd. Een bijzonder gevoel bekruipt je
dan en het is zo mooi om mee te maken.”
Missers
Femkes 500 meter staat voor de late avond
van zondag 13 februari gepland. Om 22.00
uur om precies te zijn. “Daarom heb ik
mijn hele dagritme aangepast. De hele
dag voelde ik me super. Ik had tips van
Ireen gekregen: rustig blijven. Chill. Alles
verliep soepel: het ontbijt, even inrijden op
de baan, weer terug naar het hotel, lunchen, even liggen, de rit visualeren. Toen
weer eten, je spullen pakken en dan naar
de baan. Ook de warming up ging top.
De dag ervoor was mijn tempo al zo snel
geweest dat ik een persoonlijk record reed
op de 100 meter.” Dan de race zelf. Femke
start in rit 9 tegen Brooklynn McDougall.
“Mijn eerste 100 meter was de snelste tijd
op dat moment. Toen ik de bocht inging
maakte ik halverwege een misser. Niemand zag het want de regisseur schakelde
net naar de camera voor het rechte stuk.
Die fout kostte me al veel energie. Je weet
in je hoofd dat je die niet had moeten
maken. De kruising ging goed en ik had
de hoogste topsnelheid. In de buitenbocht
ging het echter weer mis. Ik kwam er met
mijn schouder te wijd uit en bij het laatste
rechte stuk klapte ineens mijn been achteruit en dan weet je het zeker. Ik heb nooit
zoveel missers in één race maar nu wel.”
Uiteindelijk eindigt Femke als zesde met
wat ze later zelf typeert als ‘een kloterit.’
“Vorig jaar reed ik dezelfde tijd als de gouden race van Erin Jackson (37,04). Dus dan
weet je dat het in je had gezeten. Het was
goed geweest voor een medaille als ik geen
missers had gemaakt.”
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Certificaat
Gelukkig weten haar ploeggenoten Femke
meteen na de deceptie op te peppen. “Ik
baalde echt heel erg maar zij zeiden: ‘Kom
op, je bent nog maar 21 en gewoon zesde.
Je hebt een Olympisch certificaat. Wie zegt
je dat na?’ Nee, met de teamspirit zal het
het hele toernooi wel goed. Femke: “Zo
weet iedereen dat ik uit Nij Beets kom. Nu
stond bij de lift een groot whiteboard. Daar
werden dan felicitaties opgeschreven als
iemand iets had gewonnen. Maar voor de
grap had Kjeld er “Nij Beets” opgeschreven.
De volgende dag stonden ook de dorpen
Tijnje en Aldeboarn erbij, want daar kwamen Suzanne Schulting en Jorrit Bergsma
vandaan. Dat was echt hilarisch.”

Femke is de eerste inwoner van Nij Beets die als
deelnemer de openingsceremonie van de
Olympische Winterspelen meemaakte (Foto Femke)
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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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Twee x 500
Nu terugblikkend aan de keukentafel aan
de Prikkewei, moet Femke toch iets van
het hart. “Ik vind het enorm jammer dat
ze op de Olympische Spelen niet twee
500 meter-races hebben. Iedereen vindt
het eigenlijk belachelijk. Op elk toernooi
heb je altijd twee 500 meters behalve bij
het grootste sportevenement ter wereld.
Terwijl twee 500 meters juist veel eerlijker is. Vooral de mannen hebben zoveel
topsnelheid bij de laatste bocht dat het een
groot verschil is of je de laatste binnen- of
buitenbocht hebt. Ik had na mijn 500 meter zelf ook meteen zoiets van ‘Ik wil nog
een keer rijden!’ Ik geloof dat ze er nu bij
de IOC mee bezig zijn dus welicht over vier
jaar…”
Spandoek
Dat het thuisfront in Nij Beets 7.710 km
verderop met haar meeleefde,
kreeg Femke gelukkig nog wel
mee. “Ik vond het zo leuk dat
er een spandoek voor me was
opgehangen. Ik had er een foto
van gemaakt en op Facebook
gezet maar dat moest ik weer
verwijderen van de organisatie.
Je mocht jezelf niet met iets
promoten, maar ik vond het
wel heel lief van iedereen.” Veel
topschaatsers wonen inmiddels
al lang en breed in Heerenveen.
Met Thialf binnen handbereik. Hoelang blijft Femke nog
‘Femke Kok uit Nij Beets?’
“Ik blijf hier nog gewoon wonen. Ik vind
het heerlijk hier. Binnen 15 minuten ben ik
in Thialf. Bovendien, als je in Heerenveen
woont kom je daar ook weer al die schaatsers tegen. In Nij Beets kan ik m’n eigen
ding doen en ook heerlijk fietsen.”
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Doelen
Nu het schaatsseizoen met een tweede
plaats op het afsluitende WK sprint (“Op
zevenhonderdste!”) defintief voorbij is,
maakt Femke nuchter de balans op. “Er
had meer ingezeten. Maar je kan ook niet
elk seizoen pieken. En ik ben nog jong en
leer nog steeds bij. Zo weet ik dat ik anders
moet trainen. Vorig jaar heb ik veel sprongen gedaan en ik heb ontdekt dat dat niet
goed voor me is. Voor volgend jaar wil
mezelf tot doel stellen om een nóg betere
500 meter te rijden en dichter bij Jutta
Leerdam te komen op de 1000 meter.”
Maar eerst nog even samen met vader en
moeder op vakantie. Naar Spanje. Heerlijk
fietsen. Want door die coronabubbels hebben zij hun dochter ook fors minder gezien
dan hun lief was…

Trots natuurlijk op het Olympisch diploma!
(Foto: Bart Ledegang)
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SERIE: Boeren in Nij Beets

Taede en Diana Smedes zijn nog te jong om over opvolging voor
hun boerenbedrijf te denken
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.
gewerkt is. “It
Op een mooie
wie ek swier,
frisse donseit Taede,
derdagochheit moast
tend fiets ik,
alles mei de
begeleid door
hân dwaan,
het gezang
mjuksje en it
van de vogels,
foer foar de
richting Krúskei bringe”.
wei. Ik ben
“De hiele dei
onderweg
hurd wurkje
naar Taede en
foar in pear
Diana Smekei, ús heit
des. Zodra ik
Moeder Diana met dochter Gerry op de bok van de trekker
hat wat
de fiets op
(Foto
Sietske
Dijkstra)
ôfwrotten
slot zet, komt
Taede al naar buiten. We stellen ons aan el- en dêr neffens brocht it net folle op.” Toch
kaar voor. We wonen allebei al heel lang in hebben ze jaren in deze stal gewerkt.
Nij Beets maar hebben elkaar persoonlijk
Maatschap
nog nooit ontmoet. “Sille wy earst mar in
In 1995/1996, Taede was toen 17 jaar, wilde
rûntsje dwaan, seit Taede”. Ik vind het prima. We gaan naar de stal waar het vroeger hij toetreden tot de maatschap. Taede was
allemaal begonnen is. Taedes ouders, Gjalt op de landbouwschool geweest maar had
later voor de mechanisatie gekozen. “Ik bin
en Willy komen uit Garijp. Ze hadden daar
trekkermonteur”. Dat toetreden werd hem
een huurboerderij. Toen ze de stap wilop alle fronten afgeraden. Heit zag het ook
den zetten om voor zichzelf te beginnen,
helemaal niet zitten. Toen de kinderen nog
zijn ze uiteindelijk hier terecht gekomen.
klein waren, Taede heeft nog een oudere
Zodra de deur van de stal opengaat kijk
zus, heeft Gjalt zich zelfs ingeschreven bij
ik verbaasd om me heen. Hebben ze hier
een arbeidsbureau. Mocht er werk zijn dan
koeien gemolken? Een lage zolder, donker
zou hij stoppen met het bedrijf. Zo slecht
en klein. “Hjir hiene wy ûngefear 30/35 kei
stean”. Het is bijna niet te geloven hoe hier ging het in de tachtiger jaren. De rente
18
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was rond de 13% en het was moeilijk het
hoofd boven water te houden. Gjalt had
ook nog de zorg voor zijn zieke vrouw. Toch
heeft Taede de stap gezet. “Wy diene net
moeilik en binne mei in bytsje tefreden.
Wy ha altyd ûnder ien dak wenne. Heit
hat noait ôfskie nimme hoecht fan syn kei,
se wiene alles foar him.” Taede heeft 10
jaar doorgewerkt in de oude stal. In 2001
leerde hij Diana kennen. Zij komt uit een
ambtenaarsgezin en was automonteur bij
de Ford garage geworden. Ze voelde zich
direct thuis op de boerderij. Ze hebben
eerst in een caravan gewoond en hebben
later in de stal een woning gebouwd. Ze
wilden heel graag een nieuwe stal bouwen. Het werken in de oude was eigenlijk
niet meer te doen. Taede wilde graag een
loopstal, maar dat lukte niet. Hij heeft vele
gesprekken met de boekhouder en de bank
gevoerd, maar zij zagen het beslist niet
zitten. Uiteindelijk zei de bank dat het zo
ook niet meer kon en toen besloot Taede,
samen met zijn kameraden een Hollandse
stal te bouwen. Ze hebben er twee jaar aan
gewerkt. Een enorme klus! Zijn vrienden
zaten nog op school en Taede moest naast
al het werk op de boerderij ook de bouw
nog realiseren. Hij neemt me mee naar
binnen. Wat een verschil moet dat geweest
zijn. Het werken werd veel gemakkelijker,
alles verliep veel vlotter. In de stal staan nu
nog het jongvee en de koeien die moeten
kalven. Ik zie een verscheidenheid aan rassen staan. “Dat fyn ik moai, seit Taede, wat
mear kleur, oars wurdt it ek sa swart wyt.”
In mooi gezicht, deze ongeschoren koeien.
Prachtige koppen hebben ze. Dan komt
Diana binnen. “Do bist in echte boerin,
vraag ik?” “Op en top, seit Taede!” Van
automonteur naar boerin, Diana draait
er haar hand niet voor om. Diana verzorgt
vooral de schapen. We lopen naar de stal
waar al menig lammetje blij rondhuppelt.
De Nijs Beetster 17-8

Ze hebben ook al lammetjes in huis gehad.
“Famkes kinne je in pamper omdwaan,
mar by jongkes hat dat gjin sin, seit Diana
laitsjend. It leafst ha wy twa lampkes by
it skiep, dan kinne se it sels dwaan, oars
moatte wy byfuorje.”
Investeringen
Rond het jaar 2003/2004 is het kanaal uitgebaggerd. Dit slib is toen op het land gebracht. Dit baggerdepot was eigendom van
it Wetterskip en kwam te koop. Taede en
Diana hadden hier wel belangstelling voor.
Toen ze in onderhandeling waren bleek dat
het belastingtechnisch nogal wat ging kosten. Diana vroeg toen: ”as wy trouwe sille
is it dus goedkeaper?” Dat bleek te kloppen.
“Wy binne doe daliks nei it gemeentehûs
ryden en binne yn ûndertrou gongen”. Op
7 oktober 2004 zijn ze getrouwd. Op mijn
vraag of er nog wel een feest is geweest,
wordt geantwoord dat het natuurlijk gevierd moest worden. Ze hebben een prachtig feest gehad in de nieuwe stal. Ik krijg
de foto’s te zien. Prachtige beelden van
vrienden met lange haren trekken voorbij.
Ze kijken er met veel plezier op terug. Maar
uiteindelijk werd ook deze stal te klein en
te lastig. De gieropslag werd te klein en
het melken onder de koeien werd voor de
knieën te bezwaarlijk. Bovendien bleken
aanbindstallen niet meer populair te zijn.
Ze moesten bij de fabriek komen voor een
gesprek. De consument wilde geen melk
meer van aanbindkoeien. In het buitenland waren er al winkels die deze melk niet
meer verkochten. Een paar jaar voor de
bouw van de ligboxstal voelde Taede dat
er wat aan zat te komen. Wat wist hij niet
maar dat er iets ging gebeuren was zeker.
Hij zei: “wy moatte melke!! Oeral stiene kij,
frekt neat, melke en fol dy stal!” Hij heeft
zich 2 jaar blauw betaald aan superheffing, hij leverde veel maar had het quotum
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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
DISNEY THEMA

Uitvoering
K&V
zaterdag

14 mei 2022

Gymzaal Gietersewei Nij Beets | Inloop vanaf 14.30 uur | Start om 15.00 uur
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niet. Maar toen ging het quotum eraf en
kwamen de fosfaatrechten, en toen was
het top want ze waren in de melklevering
verdubbeld! De cijfers zagen er heel anders
en op dat moment kon de nieuwe stal
gerealiseerd worden. Hij noemt het zelf
geluk hebben maar ik denk dat inzicht het
betere woord hiervoor is. Deze stal hebben
ze laten bouwen. Toen de stal klaar was
moesten de koeien naar hun nieuwe plek.
Taede had bij boeren meegemaakt dat zo’n
verhuizing koeien kon kosten. Het verschil
voor de dieren is heel groot. Hij was doodsbenauwd dat hem dit ook zou overkomen.
Ze hebben de koeien voorzichtig laten
wennen. Eerst even los in hun nieuwe
onderkomen. “Dan giene wy kofjedrinken.
Dernei lieten wy se even troch de melkstâl
rinne, sûnder te melken en setten wy se
wer fêst. Sa ha wy dat hieltiid wat langer
dien”. Op mijn vraag of de koeien rustiger zijn in de loopstal, antwoord Diana:
“kei binne krekt autisten, se hâlde net fan
feroaringen”. Er was een emisievrije vloer
gelegd. Met een robot werd de vaste stront
weggehaald. “No, se ha de robot fan alle
kanten neisjoen, se fûnen it neat!” Maar
uiteindelijk is alles goed gekomen. Ze zijn
ontzettend trots op alles wat er nu staat.
Tijdens ons gesprek komt met regelmaat
naar voren dat hij het heel jammer vindt
dat zijn vader dit niet meer allemaal mee
heeft kunnen maken. Hij werd helaas ziek
en is nog voor zijn zieke vrouw overleden.
Een groot gemis voor Taede. “Hebben jullie
ook last van alle maatregelen vanuit het
ministerie, vraag ik?” “Se sitte ús wol te
narjen, mar ik trek my der mar net tefolle
fan oan. Mar ik fyn wol dat wy wat de boeman binne. Ik tocht foarige simmer, de kei
rinne bûten en frette gers, want kin dêr no
ferkeard oan wêze!” Ze geven bij Taede buiten bijna evenveel melk als binnen. Taede
vindt dat er niks beter is als buiten melken.
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Wij hebben geen mengwagen, ze krijgen
alleen gras en kuil. Zo’n mengwagen kost
geld en er moet diesel in de trekker. Hij
doet al het landwerk zelf. “Ik keapje frij âld
spul en knap it sels yn de winter op.” Ze
moeten zorgen dat de kostprijs zo laag mogelijk blijft. Dat megagrote hoeft niet voor
hen. Liever kleiner en goed boeren.
Opvolging
Taede en Diana hebben drie kinderen. De
oudste is een zoon en daarna komen twee
dochters. De zoon wil graag boer worden
en wilde het liefst naar de landbouwschool. Taede vond het verstandiger dat
hij eerst een ander vak leerde. Hij doet nu
installatietechniek. “Wy binne net grut
en as it dan net slagget hat hy toch in vak
leard. En it buorkjen leart hy thús wol.”
Hij wil uiteindelijk graag boer worden. De
tweede dochter wil kapster worden. Maar
ook het boerenwerk draait ze haar hand
niet voor om. Diana en dochter Gerrie zijn
al eens in Hea geweest. “Gerrie woe skodzje mar se hat noch gjin trekkerrydbewiis.
Ik sei, ik gean mei en dan kinst do yn it lân
moai ride. Wurde wy efternei sitten troch
Omrop Fryslân. Wy koene gjin kant op.”
De omroep vond het prachtig, twee mooie
dames op een trekker in het land! Voor
degene die het terug willen kijken, toets
Diana en Gerrie in bij Hea en het filmpje
is te volgen. De jongste is al een kleine
boerin. In de oude stal houdt ze kippen en
konijnen. “Wy hoege nea tsjin har te sizzen
dat se om de bisten tinke moat. Elke moarn
giet se betiid fan bêd en fersoarget se”. De
kinderen willen altijd wel helpen en zijn
erg zelfstandig. Toen de zoon een jaar of
5/6 was, wilde hij graag pannenkoeken
eten. Diana en Taede moesten landwerk
verrichten en hadden hier geen tijd voor.
“Dan moast it sels mar dwaan,” werd hem
te kennen gegeven. Hij heeft boodschap21

Dorpsagenda

Maart

Do. 28 apr
Lezing Tjerk de Reus in It Damshûs over literatuur en theologie;
		20.00 uur
Vr. 29 april
		

Film ‘Sophie Scholl – de laatste dagen’ in de Rank
(toegang gratis); 19.30 uur

Za. 30 apr

Soos v/a klas 1 v.o. ’t Skûlhoal; 20.00 uur

Za. 7 mei

Klaverjassen in de kantine VV Blue Boys; 20.00 uur

Za. 7 mei

Soos v/a klas 1 v.o. ’t Skûlhoal; 20.00 uur

Za. 14 mei

Soos v/a klas 1 v.o. ’t Skûlhoal; 20.00 uur

Za. 21 mei
		

Buitenactiviteit Teeno samen met code Hans bij Damshûs (info: facebook
It Skûlhoal, insta, Beetsonline en de flyers in het dorp); 19.30 uur

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

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
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pen gedaan en is aan het bakken geslagen.
“Se wiene net allegeare heel mar hy hie it
wol dien.”
Familieman
Taede is een echte familieman. Vroeg
melken is zijn motto. “Ik wol graach mei de
bern ite. Dat fyn ik hiel wichtich. Ik fûn it
ek net slim doe Diana sûnder wurk kaam
fanwege it faillissement fan har baas. No
koe se thús wêze as de bern út skuolle
kamen.” Taede was dat ook altijd gewend.
Zijn moeder was er altijd. Ze gaan niet op
vakantie met het gezin. Daar hebben ze
beide geen behoefte aan. Een dagje uit
met de kinderen, vinden ze wel ontzettend
leuk.
Een hardwerkende familieman samen met
zijn meewerkende vrouw en kinderen hebben een mooi bedrijf neergezet waar ze
trots op zijn en waar ze met veel genoegen De lammerij levert altijd veel gezelligheid op in huize
Smedes (Foto Sietske Dijkstra)
en in een mooie omgeving, in werken en
wonen!

		

Bedankt

We willen iedereen graag van harte bedanken die meegeholpen heeft om van de kledingbeurs weer een succes
te maken. Dit alles begint bij het kleding inleveren, dan
het helpen met sorteren, uitdelen en verkopen en nadien
weer opruimen. We kunnen op steeds meer hulp rekenen uit ons dorp waar we heel
blij mee zijn. Er was deze keer extra behoefte aan kleding mede door vluchtelingen
uit de Oekraïne naast de mensen van de voedselbank. Maar ook het duurzame aspect
krijgt steeds meer voet aan de grond waardoor het ook heel aantrekkelijk wordt om
voor een klein bedragje (€1 per kledingstuk!) kleding een tweede kans te geven. Deze
opbrengsten worden gedoneerd aan goeie doelen en kleding die overblijft wordt ook
weer verder gebruikt. Dus doe een volgende keer ook mee.
De kledingbeurs wordt standaard 2 x per jaar georganiseerd, dus begin oktober weer
een kans om je kasten op te ruimen en mee te helpen
Namens de diaconie van de Dorpstsjerke Nij Beets.
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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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Andere tijden in Nij Beets (1895-1920). DEEL 32
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.
BEETSTER VERTIER IN 1912.
Hoe vermaakte de jeugd zich een eeuw geleden
zonder elektriciteit, dus zonder radio, tv, computer, smartphone en zonder verenigingen (wel
toneel)? De Beetster jeugd kon pas vanaf 1917 lid
worden van de korfbalvereniging Hermes. De
winter was over het algemeen voor ons wel de
prettigste tijd. Achter in het land aan de oude
Krûme Swynswei bij it Ald Djip vermaakten wij
ons met het zgn. pikschieten of pikbâljen op
het land. Iedere speler kreeg een houten bal.
Pikschieten kon met een verschillend aantal
spelers gespeeld worden. Eén lijn fungeerde als
startlijn. Het middelpunt van het hele spel was
een steen of klinker, die op zijn kant op het veld
werd gezet. Iedere deelnemer legde een cent
met het kruis boven op de steen. Er werd begonnen bij de startlijn en de steen met munten
lag op een afstand van 25 m. Deze steen moest
met de houten bal omver worden geworpen.
Werd de steen geraakt, dan mocht de speler direct nog een worp doen, maar niet op de steen.
De tweede speler mocht ook weer op de steen
werpen. Werd met deze worp de steen ook
geraakt, dan mocht hij bij de volgende tweede
worp proberen de bal van de eerste speler te
raken. Werd deze bal geraakt, dan kreeg hij een
cent van de steen. Ook als men de bal van de
tegenstander had geraakt, mocht men nog een
worp doen. Deze worp moest ook weer gericht
op de andere bal van een andere speler. Als alle
spelers hun bal in het veld hadden, mocht weer
op de steen worden geworpen. Als de steen
leeg was, was het spel afgelopen. Oudere mannen speelden dit spel ook. Ondanks alle armoede werd “pikschieten” gespeeld met geld. Dit
spel trok ook wel veel toeschouwers. Bij de wet
werd dit spel in 1915 verboden.
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KNIKKEREN.
Knikkeren was destijds ook heel populair. Het
erf bij een van de huizen was hiervoor meestal
wel geschikt. De spelregels van het knikkeren
kwamen bijna overeen
met de regels van het
pikschieten. De knikker
moest op een bepaalde
manier tussen de duim
en de wijsvinger worden
gekneld. Je mocht de
knikker rollen, maar hij
mocht ook omhoog worden geschoten met een
boogje.
SINTERKLAASFEEST.
Een ander geliefd volksgebruik was met Sinterklaas, als een aantal vrouwen met een volgeladen mand van de bakker met taaipoppen, speculaas, pepernoten en stroopbolletjes (cadetjes
met stroop) langs de deuren trokken (venten).
Meestal werd er toch al niet veel verkocht. De
venters deden dat om een paar centen bij te
verdienen. Op Sinterklaasavond werden de
spullen en andere lekkernijen uit de mand
verloot thuis bij een bepaalde familie. Voor
het dobbelen was altijd veel belangstelling. De
huiskamer van het “gelukskantoor” was vaak
te klein voor alle deelnemers. Het achterhuis in
de woning diende dan als “bijkantoor”. Met een
paar centen kon al aan het dobbelspel worden
deelgenomen. Bij iedere lekkernij werd vantevoren afgesproken, hoeveel punten je met de
dobbelsteen moest halen om te winnen. In ons
dorp Beets waren op de Sinterklaasavond wel
een tiental “gelukskantoren”. Het spel duurde
wel tot 11.00 uur. De loterijwet maakte ook aan
dit kansspel een einde.

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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/ krigelnijbeets
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schatbewaarders van rijke gedachten over
wie de mens ten diepste is.
Tjerk de Reus schrijft geregeld over deze
thema's in het Friesch Dagblad en elders.
De lezing begint om 20.00 uur en de toegang bedraagt €6.

Donderdag 28 april
Lezing Tjerk de Reus in It Damshûs

Tjerk de Reus (Nij Beets) zal spreken over
literatuur en theologie. Hij zal het verband
laten zien tussen romans van hedendaagse
auteurs en het aloude verschijnsel van de
religie.
Zelfs bij thema's als big data, algoritmes en
digitalisering is dit verband te zien: romanschrijvers maken hierbij graag gebruik van
theologische inzichten.
Dat gebeurt natuurlijk ook bij grote
thema’s als goed en kwaad, zinvolheid en
leegte, geboorte en dood, schepping en
vernietiging.
Niet vreemd, want religies zijn vanouds de
De Nijs Beetster 17-8

Vrijdag 29 april
Film ‘Sophie Scholl’ in de Rank
Met het oog op 4 en 5 mei zal op vrijdag 29
april de aangrijpende film ‘Sophie Scholl
– de laatste dagen’ worden vertoond in de
Rank (Prikkewei 35).
Deze Duitse film van de regisseur Marc
Rothemund is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en speelt zich af in de
Tweede Wereldoorlog.
Sophie Scholl (21 jaar en fantastisch gespeeld door Julia Jentsch) nam als lid van
Die Weisse Rose deel aan het verzet tegen
de nazi’s. Samen met haar broer deelde ze
verboden pamfletten uit op de universiteit
van München. Daarvoor werd ze opgepakt
en dagenlang verhoord. Voor de dialogen
in de film zijn de letterlijke Gestapo-verslagen gebruikt, die in 1990 na het vallen van
de Muur openbaar zijn gemaakt.
Het is bijzonder hoe Sophie tijdens deze
verhoren mede door haar geloof overeind
blijft. De website van het Duitslandinstituut vertelt: ‘Uit haar dagboeken komt
Sophie naar voren als een gevoelige en
diepgelovige vrouw. Een citaat van de
Franse filosoof Jacques Maritain komt vaak
voor in haar aantekeningen: ‘Men moet
een harde geest en een zacht hart hebben.’
Sophies verhaal is een indrukwekkend
verhaal over hoe geloof en geweten het
verschil kunnen maken als het erop aan
komt. De film werd onderscheiden met de
Zilveren Beer.
De film begint om 19.30 uur en de toegang
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
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is gratis. Iedereen is welkom maar neem
ook gerust vrienden en vriendinnen mee.
Voor de film is er een korte introductie en
na de voorstelling is er nog gelegenheid
voor een nazit.

naar het aquaduct of Pier’s Hiem. Mogelijk
met koffie gebak, lunch of diner, ook mogelijk voor familie of bedrijfsuitjes.
Kijk voor het programma van It Damshûs/
Sudermaal en de agenda voor het varen
van de boten op de website van It Damshûs: www.damshus.nl.
Vaarschema maand mei:
Zondag 1 mei		
Damshûs - Aquaduct/Piershiem;
aanvang 13.30 uur.

De archieffoto van de echte Sophie Scholl

Zaterdag 7 mei		
Damshûs - Kraanlannen – Polderhûs;
aanvang 13.30 uur
Zondag 15 mei		
Damshûs - Sudergemaal aanvang;
13.30 uur.
Zaterdag 21 mei
Damshûs - Aquaduct/Pier’s Hiem;
aanvang 13.30 uur

Een screenshot uit de film die een indrukwekkend einde kent...

Zondag 1 mei
Openluchtmuseum It Damshûs/Sudergemaal
De eerste zondag van mei gaan de deuren
van de beide musea weer open voor het
publiek. Het belooft een mooi seizoen te
gaan worden met weer hele mooie bijzondere dagen op het programma.
Vanaf 1 mei varen we weer met de boten,
er staan mooie aantrekkelijke arrangementen op de vaaragenda.
Varen naar het Sudergemaal, varen naar
de Kraenlannen op de Veenhoop of via het
Koningsdiep
De Nijs Beetster 17-8
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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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Nijs Beetster Nijs

adopteren.
Dit kan door €25 over te maken op bankrekeningnummer NL16 RABO 0306 4577
84. Onder vermelding van uw voor en
achternaam, adres en woonplaats. U krijgt
dan een certificaat op naam en nummer
thuisgestuurd. Doet u mee?

Geachte dorpsbewoners,
Als zwembadbestuur vragen wij u om ons
financieel te steunen. Wij hebben het plan
opgevat om de bodem van ons zwembad
te betegelen.
Nu is het zo dat wij elk jaar het bad moeten verven. Dit betekent dat het bad
schoongespoten moet worden en dat
alle losse verfdelen weggestoken moeten
worden. Daarna moet het bad opnieuw geverfd. Al met al is dit elk jaar weer een hele
klus. Doordat de bodem geverfd is blijft
deze ruw en hierdoor blijft het bezinksel
in het bad liggen. De bodem moet schoon
gezogen worden wat lichamelijk erg zwaar
is. Als de vloer van het bad betegeld wordt,
is de verwachting dat het water schoner
blijft.
Wij hebben diverse fondsen aangeschreven en hebben het grootste deel van het
benodigde geld bijeen. Nu blijft er nog een
gat in de begroting over van €8900.

Alvast bedankt namens het bestuur van
zwembad De Blauwe Kamp

In de krant heeft een artikel over dit onderwerp gestaan met daarin het adoptieplan.
Omdat we vernomen hebben dat niet iedere woning de krant ontvangt willen wij
het via deze weg ook bekend maken.
Het adoptieplan houdt in dat u een m2
tegels kunt adopteren voor €25.
Gelukkig hebben al diverse dorpsgenoten
en ook mensen buiten ons dorp intussen
een m2, of meerdere m2’s geadopteerd.
Omdat we nog niet op het totaalbedrag
zijn vragen wij u om ook een m2 te
De Nijs Beetster 17-8

Het tennisseizoen 2022 is inmiddels begonnen. Tijdens de NL Doet actie in maart hebben we de gravellaag van de tennisbaan
weer vervangen en zijn we klaar voor een
mooi tennisjaar.
De eerste tennislessen zijn geweest maar
er is nog steeds mogelijkheid om in te
stromen.
De lessen van trainer Jelle Jan worden verzorgd op woensdagavond en zijn voor iedereen toegankelijk, zowel voor beginners
als voor mensen met ervaring. Spelplezier
en kwaliteit komen tijdens de tennislessen
aan bod. Tijdens de schoolvakanties is er
geen les.
Vind je het leuk om een keer een proefles te volgen, stuur dan een mailtje naar
tennisnijbeets@gmail.com. Dan kijken we
samen naar de mogelijkheden en kun je
een les geheel vrijblijvend mee tennissen.
Meer informatie vind je op onze site: www.
tennisnijbeets.nl
Het tennisbestuur,
Hans, Jelinda, Jozé, Lute en Theo
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Administratie
Bedrijfsadvies
Boekhouding
Jaarrekening
Inkomstenbelasting
Omzetbelasting
Salarissen
Vennootschapbelasting
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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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Kampioenschap biljarten Boppeslach
Zodra het weer mogelijk was heeft biljartclub De Boppeslach de keu weer ter
hand genomen om de competitie voort te
zetten. De leden doen dat in drie groepen
die op maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddag hun wedstrijden spelen. Uit elke groep
speelt de beste biljarter uiteindelijk om
het clubkampioenschap. Die spannende
strijd tussen de drie beste kandidaten kon
vorig jaar vanwege de coronaperikelen niet
gespeeld worden. Op 4 april jongstleden is
het clubkampioenschap 2019-2020 daarom
alsnog georganiseerd door de maandaggroep. Deelnemers waren de biljarttoppers
Folkert Veenstra, Gerrit Walsma en Theo
Stuyfzand, respectievelijk lid van de maandag- , dinsdag- en vrijdaggroep.
Na drie spannende wedstrijden is, reeds
voor de tweede keer, als kampioen geëindigd Folkert Veenstra, tweede werd Theo
Stuyfzand en als derde eindigde Gerrit
Walsma.
Voor eind april wordt ook nog het kampioenschap 2021-2022 gehouden. De huldiging van de kampioenen vindt plaats
tijdens de jaarvergadering van de biljartvereniging op donderdag 28 april a.s. Dan
worden ook de overige prijzen uitgereikt.
Na de vergadering volgt dan het gebruikelijke stamppotbuffet.

						
		
It Damshûs iepenet de doarren.
En wa wurdt dêrby it besitekaartsje?
Op 1 maaie geane wy los, It Damshûs giet
wer iepen foar publyk! Alle tariedings
binne yn gong setten en ek it roaster mei
de gastfroulju en -manlju is klear. Mar der
sitte noch in pear gatsjes yn dat roaster…
Mei oare wurden:
Wy binne op koarte termyn op syk nei
minsken (m/f) dy’t nocht en tiid hawwe
om op in fêste middei of as opropkrêft de
besikers fan It Damshûs te ûntfangen.
It wurk: Tegearre mei noch in frijwilliger
(opjaan yn twatallen kin fansels ek!) binne
jo it besitekaartsje fan ús museum. Jo
hjitte de minsken wolkom, regelje it beteljen en wize de minsken op de moochlikheden fan it museum. Jo skinke kofje/té en
wize de minsken op it winkeltsje. Oan de
ein fan de middei moatte de húskes wer op
slot en de kas ôfslúten wurde. Mar fansels
wurde jo hielendal ynpraat oer de details.
En somtiden is it rêstich, dan sitte jo mooi
tegearre yn it sintsje.
No dat liket jo/jimme wat ta?! Oanmelde
(of mear ynformaasje nedich: leafst sa gau
moochlik) persoanlik by Ittsje Wolters
Meinsma (wennet neist café de Brêge oan
de Doarpsstrjitte32). Of jo stjoere in mail
nei sekretaris
Sjouke van der Meulen: info@damshus.nl

Ook belangstelling voor de biljartsport?
In alle drie de groepen is er plaats voor
nieuwe leden. Van harte welkom!
‘Dochs mar ris dwaan!’
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Dorpsfeest Nij Beets

Een jaar later dan gepland, maar nu dan
toch echt: It giet oan! Eindelijk weer gezellig samenkomen met elkaar op het dorpsfeest. De buurten kunnen weer versierd
worden en de vlag kan weer uit. Voor de
mooiste buurtversiering is er uiteraard
weer een mooie prijs.

topband Stageline (tent
open om 21.00 uur)

Zondag 4 september
10:30 – 12:00
Tentdienst
14:00 - 17:00
Matinee met de muzikale
		
duizendpoot Folkert Hans
		
Tolsma (om 15.00 uur de
		
prijsuitreiking van de 		
		buurtversiering)
De buurthoofden krijgen binnenkort de
informatie via de mail.
Mochten er wijzigingen zijn, dan graag
even doorgeven aan onderstaand mailadres.
Ook voor andere vragen en opmerkingen:
dorpsfeestcommissienijbeets@gmail.com
Daarnaast komt alle informatie te staan
op: www.facebook.com/dorpsfeestnijbeets
\

Hieronder het programma:
Nieuws van obs De Jasker:
Vrijdag 2 september
ochtend
Programma voor de
		
kinderen onder 12 jaar
13.30-15.30
Fleurige verhalen in het
		
Stellingwerfs door Johan
		
Veenstra voor 55+ (ieder		
		
een 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
Zaterdag 3 september
13.00 -16.30
Buurtbattle
18.00 – 20.00 Barbecue voor het hele 		
		
dorp (opgave via volgende
		Nijs Beetster)
22.00 – 2.00
Live muziek met de
34

Sportclinic Reina Anema
Op vrijdag 1 april hebben de leerlingen
van de groepen 5 t/m 8 een sportclinic van
Reina Anema gevolgd. Dit zou al eerder
dit schooljaar plaatsvinden, maar door de
coronamaatregelen en het drukke schaatsseizoen was het er nog niet van gekomen.
Reina is langebaanschaatsster van team
Jumbo-Visma en daarnaast nog altijd
woonachtig in de gemeente Opsterland.
Daarom is zij ambassadeur van Sûn Opsterlân. Tijdens deze clinic hebben onze
leerlingen ervaren wat er allemaal bij komt
kijken om topsporter te worden en om
gezond en fit te blijven. Daarnaast stond
de clinic in het teken van een basistraining
m.b.t. het schaatsen.
De Nijs Beetster 17-8

Lyts Frysk Diktee:
In het kader van ons meertalig onderwijs
hebben Brecht Haantjes (gr 8) en Hieke
Boonstra (gr 7) op donderdag 14 april
ons vertegenwoordigd bij het “Lyts Frysk
Diktee” wat werd gehouden op het provinciehuis te Leeuwarden. Het dictee was niet
makkelijk, maar de meiden hebben zich
er goed doorheen geslagen en we kunnen met zijn allen terugzien op een zeer
geslaagde middag.
De clinic van Reina Anema loog er niet om..
(Foto Jasker)

Flessenactie voor Oekraïne:
De flessenactie voor Oekraïne, die onze
leerlingen zelf hebben georganiseerd, was
een groot succes. Naast het ophalen van
statiegeldflessen hebben de kinderen diverse posters gemaakt en in het dorp verspreid. Binnen no-time stond onze centrale
hal vol met lege flessen. Inmiddels zijn alle
flessen naar de diverse winkels gebracht en
ingewisseld voor statiegeld. De leden van
onze leerlingenraad hebben de opbrengst
van maar liefst €101,90 overhandigd aan
Jolanda Andriessen van “Samen Sterk voor
Oekraïne Nij Beets”.

De flessenactie was een idee van de leerlingen zelf
(foto Jasker)
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Het Anglia-examen:
Op donderdag 14 april hebben de leerlingen van groep 8 het officiële Angliaexamen gemaakt. Dit examen kan gezien
worden als een soort van slotstuk van acht
jaar Engels op onze basisschool en bestaat
uit opdrachten op het gebied van lezen,
schrijven en luisteren.
Over een aantal weken ontvangen wij de
resultaten en gaan we ervan uit dat onze
groep 8 leerlingen hun officiële Angliadiploma in ontvangst kunnen nemen.
Rekenkast:
De tijd heeft op
het gebied van het
rekenonderwijs niet
stil gestaan en zijn
er nieuwe opvattingen en inzichten
ontstaan. Om ons rekenonderwijs op peil
te houden en onze
leerlingen voldoende De rekenkast zie je niet
makkelijk over het hoofd
rekenvaardigheden (foto Jasker)
aan te leren, zijn wij
in september gestart
met de nieuwe rekenmethode “Alles telt
Q”. De lessen van deze methode worden
zowel schriftelijk als digitaal ingezet.
Daarnaast beschikken wij sinds deze
maand over een speciale rekenkast. Deze
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kast bevat allemaal verschillende soorten
spellen die onze leerlingen gebruiken tijdens de rekenlessen. Op deze manier leren
en oefenen de leerlingen op verschillende
manieren de rekenvaardigheden.
Otsje Vries vindt 1e kievitsei Nij Beets/De
Veenhoop
Het eerste kievitsei van Nij Beets en De
Veenhooop is vorige maand op 17 maart

gevonden door Otsje Vries en haar nicht
Atty. Die donderdagmiddag vonden ze een
nest met 2 eieren in een van hun eigen
landen aan de Sing Sang. Hadden ze het
nest één dag eerder gevonden, dan waren
ze de eerste van de gemeente Opsterland
geweest. Het eerste kievitsei van Friesland
werd trouwens nog 2 dagen eerder gevonden, namelijk op 14 maart.
Otsje is een ervaren eierenzoeker, vroeger
ging ze als klein meisje al met heit het
land in. En dat ze de nesten wel weet te
vinden blijkt, want later heeft ze ook nog 2
broedsjes en een nest met 3 eieren gevonden.
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De blomkes bûten
Us doarp fleuriger fan kleur en dêrby ek
nochris meihelpe mei it fergrutsjen fan
de biodiversiteit? In stik as wat doarpsgenoaten wiene ôfkaam op de troch Krigel
organisearre jûn yn ‘t Trefpunt ein maart.
Krigel hie al foarwurk dien en fia de buurtkommisjes in lange list mei ideeën fan de
buurten opsteld om hoekjes en hoeken yn
te siedzjen mei blommesied. En in fracht
sied foar 1000 m2 waard dy jûn donearre
troch Bloeiend Boerenland.
Yn Nij Beets wolle we hjir blykber mei oan
‘e slach en in wurkgroep fan acht boeren,
burgers en buitenlui is flot oan ‘e gong
gien om noch dit jier it ien en oar yn bloei
te krijen. De gemeente wurket graach mei
troch te plaggen en it meanbehear oan te
passen. It is al oan de lette kant foar it siedzjen fan mearjierrige blommen en planten. Dêrom hawwe we mei de gemeente
besletten om earst in pear sichtlokaasjes
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te kiezen en fan ’t simmer dwaande te
gean mei in grutter plan. It doel is dat de
gemeente op koarte termyn stikken grûn
plagget bij de hoofdbrêge oer it kanaal, by
de punt fan it fjild by de Appèlmeester, by
de hoeke Swynswei/Krûme Swienswei, oan
beide kanten fan de dyk by de rotonde, lâns
it hiem fan Sjouke de Groot en ek noch in
sinnich stik by it Gieterske bankje, lâns de
van Brugghenstrjitte. Dit is dien nei oerliz
mei ien of in pear buurtgenoaten. Wy
siedzje dizze stikken grûn yn en dan stiet
it binnen in pear moannen fol mei ferskillende soarten moaie ynheemse blommen.
We begripe dat folle mear ideeën dit foarjier noch lizzen bliuwe, wêz net benaud,
de ideeën geane mei yn it plan foar de wat
langere termyn.
Tinksto no: ik wol ek de blommen bûten
sette! Of: ik haw noch ideeën! We binne
bllid mei elk goed idee en mei elkenien dy’t
kennis en kunde ynbringe kin, dus lit it (ien
fan) ús witte.
In fleurige groet,
Blom Bij Beets / BlomBijBeets@gmail.com

sport. Afgelopen zomerseizoen zijn er dan
ook al een flink aantal suppers gesignaleerd op het kanaal.

Ik zou graag een whatsapp-groep oprichten waarin suppers vrijblijvend met elkaar
kunnen afspreken voor een tochtje (op ons
kanaal of op een andere locatie). Maar ook
mensen die interesse hebben in de sport en
wel eens op zo’n plank willen staan zonder
er meteen eentje aan te moeten schaffen
zijn van harte welkom.
Minke van Kesteren
06-15134848

Pier’s Hiem terug in de tijd

Albert Stoker, Anders Deinum, Hendrik Bosma, Janny Bergsma, Lybrich Kramer, Thea
Terpstra, Warner van der Leeuw, Wiepkje
van der Molen

Suppen in Nij Beets.
Een opkomende nieuwe sport is het suppen. Sup staat voor Stand Up Peddle. Je
staat op een soort stabiele surfplank en
beweegt je staand (of op je knieën) voort
met behulp van een lange peddel. Een ontspannen sport waarbij je je rustig voortbeweegt op het water. Het suppen vraagt
wat oefening, maar je leert het snel. Nij
Beets is met haar kanaal ideaal voor deze
De Nijs Beetster 17-8

MENU KAART THEATERDINER

Pier’s Hiem gaat, in samenwerking met
toneelvereniging Kliuwend Omheech,
even terug in de tijd!
Het weekend van zaterdag 25 en zondag 26
juni staat Pier’s Hiem in het teken van de
jaren 50 en 60 van de vorige eeuw.
Wat kunt u verwachten;
Een speciaal geschreven ien-akter (door
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Pieter Nauta op basis van anekdotes van de
fam. v/d Mei) over het reilen en zeilen van
Pier’s Hiem in vroeger tijd, in combinatie
met eten in de sfeer van die jaren.
Save the date;
* zaterdag 25 juni vanaf 18.00 uur
* zondag 26 juni vanaf 17.00 uur
Bij voldoende opgave extra optie 26 juni
vanaf 11.00 uur
Reserveren;
Mail: www.piershiem.nl
		
Telefoon: 0512 461900

PROJECT ZONNEPANELEN SPORTKANTINE
AFGEROND.
Op donderdag 24 en vrijdag 25 februari
(tis al even geleden) werd het aluminium
frame en de bijbehorende 40 zonnepanelen op het platte dak van onze sportkantine geplaatst door Vedu Noord uit Nij
Beets/Drogeham. “Op bestelling?” werden
het frame en de panelen meteen op de
proef gesteld door drie opeenvolgende
zware zuidwester stormen. Gelukkig trotseerden ze dit natuurgeweld.

Onze sportkantine is uiteraard een openbare ruimte waardoor de installatie, de
panelen en de omvormer uitvoerig (3 uren)
moesten worden geïnspecteerd. Tijdens
deze inspectie werden er uiteraard verbeterpunten gevonden die meteen door
Anton Mulder jr. van Vedu Noord werden
aangepakt. De inspecteur maakt nog een
inspectierapport voor de Stichting Sportkantine, Vedu Noord en voor de verzekeraar. Met hulp van een app kunnen we de
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opbrengsten van zonne-energie keurig
volgen. Bovendien kunnen we in de app de
capaciteit van ieder zonnepaneel afzonderlijk via optimizers volgen. De afgelopen
maand februari/maart werden wij op
onze wenken bediend en telden we alleen
maar zonnige dagen. Eind maart leverden
de zonnepanelen dan ook al 1,2 Mwh (1200
Kwh) op. Het gehele project werd financieel
mogelijk gemaakt door het Gebiedsfonds
Nij Beets. Hiervoor uiteraard heel veel dank
en met z’n allen hopen we op een zonnige
zomer.
Namens de kantinecommissie,
Fokke Veenstra
Save the date: aanvaart turfdagen

“Stichting Oude Schepen Turfroute” organiseert de aanvaart van de turfdagen.
Deze oude schepen komen in het weekend
van 13/14 augustus aan in Nij Beets. Ze
vertrekken maandag 15 augustus richting
Gorredijk, waarna Donkerbroek en Oosterwolde aangedaan worden. Uiteindelijk
varen ze door naar Appelscha waar de
turfdagen georganiseerd worden. Deze
historische schepen zijn in dit weekend bij
ons te bezichtigen. Ze liggen in het kanaal
en enkele schepen zullen op het Damshûs terrein hun plekje hebben. Voor deze
bijzondere dagen wordt er in Nij Beets een
vlot gebouwd. De boomstammen hiervoor
liggen al een tijd op de Geawei. Dit vlot zal
bemand worden en de hele route meevaren en een bijzondere plek innemen. Zet
deze datum vast in de agenda.
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bedoeling en we vragen u om de ijsbaan
niet als uitlaatplek te gebruiken. Hartelijk
dank voor uw medewerking.

Nader bericht over dit bijzondere evenement volgt in de NijsBeetster van mei en
juni. Houd deze edities goed in de gaten!
Damshûs, St. Oude Schepen Turfroute en
Botencommissie.
Uitnodiging Ledenvergadering IJsclub
Eendracht
We zijn blij u uit te kunnen nodigen voor
de bijzondere ledenvergadering op donderdag 12 mei a.s. om 20.00 uur in het
Trefpunt. Tijdens deze vergadering zal de
Elfstedentocht centraal staan.
Alweer 25 jaar geleden vond deze voor het
laatst plaats. Aan het begin van het jaar
zagen we veelvuldig de beelden langskomen op televisie. Wanneer kunnen we
deze tocht op de schaats weer langs de
Friese Elfsteden maken? Hierbij een oproep
aan rijders van de Elfstedentocht:
We willen graag in contact komen met inwoners van Nij Beets die de Elfstedentocht
hebben gereden op 4 januari 1997. Op 12
mei kan deze groep elkaar ontmoeten,
maar ook de verhalen en herinneringen
aan deze dag delen met anderen. U kunt
uw naam doorgeven via aertsjaap@gmail.
com.
Tenslotte nog een verzoek aan hondenbezitters. Regelmatig worden er honden
uitgelaten op de ijsbaan. Dit is niet de
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Klaverjasuitslagen 19 maart en 9 april
Nadat de spelrondes weer gespeeld waren
en alle punten waren opgeteld, bleek dat
er op de avond van 19 maart 5 personen
waren die meer dan 5000 punten scoorden:
1.
Hilbert Hoekstra 5.157 punten
2.
Jappie Ruiter
5.064 punten
3.
Jan Klaver
5.047 punten
4.
Pieter Nauta
5.047 punten
5.
Willem Dam
5.015 punten.
De poedelprijs ging deze avond naar
Wytse de Haan met 4017 punten.
Op 9 april kaartten onderstaande 7 personen meer dan 5000 punten bij elkaar:
1.
Roel Snip 5.937 punten
2.
Heine Tolsma
5.434 punten
3.
Pieter Nauta
5.406 punten
4.
Sieb de Haan
5.183 punten
5.
Hilbert Hoekstra 5.153 punten
6.
Leon v Kesteren 5.136 punten
7.
Freerk Schaap
5.067 punten.
Deze avond ging Willem Wieringa er met
3512 punten met de poedelprijs vandoor.
Fokke Veenstra zorgde beide avonden voor
de hapjes en drankjes; Fokke bedankt.
We hebben besloten om nog een slotavond
van het klaverjassen te houden en wel op
zaterdagavond 7 mei a.s. om 20.00 uur.
Met een groet van Sieb de Haan, Willem
Landmeter en Sietze van Houten
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Blue Boys
Door Fokke Veenstra.

Blue Boys verslaat concurrent FFS met ruime
cijfers!
Op zondag 13 maart in het zonnige Nij Beets
werd er om 14:00 uur afgetrapt. Een duel tussen de huidige nummer 1 en 2 van de competitie. Blue Boys is nog steeds ongeslagen en
FFS, die afgelopen weken dure punten verspeelde, belooft het een mooie pot voetbal te
worden! Vanaf de eerste minuten werd Blue
Boys gelijk gevaarlijk na een scherpe voorzet.
Vanaf de rechterkant kon Remco Goote er
net niet bij met zijn grote teen. FFS kwam
niet van hun eigen helft na continu druk
van de blauwhemden. Deze druk resulteerde
uiteindelijk gelijk in de 1-0, na goed combinatievoetbal aan de linkerkant met Minne
Dekker en Jesse Machiela. De voorzet werd in
het eigen doel gewerkt door de verdediger.
Rond de 20e minuut werd er een overtreding
gemaakt in het voordeel van Blue Boys. Bart
Jonckers eiste de bal op en schoot voortreffelijk binnen vanaf 25 meter. Het was FFS, die
even op adem kon komen na een overtreding
net over de middenlijn. De bal wordt in de
zestien gebracht met een lange trap. Bart
Jonckers probeert de bal te verlengen, maar
werkt deze in eigen goal na miscommunicatie met Eise Tolsma: 2-1. Blue Boys laat zich
niet gek maken en komt vlak voor rust met
het antwoord. Jelte Mulder wordt randje zestien aangespeeld en kan Martin Lageveen jr. 1
op 1 met de keeper zetten en blijft rustig: 3-1.
Na rust is hetzelfde beeld aan de orde. De
blauwhemden domineren het balbezit en
krijgen veel grote kansen. In de 55e minuut is
het dan eindelijk 4-1. Na goed werk van Lars
v.d. Wolf kan Remco Goote bereikt worden
die deze heerlijk voor Youngster Mart Wouda
klaarlegde en genadeloos uithaalde. FFS
komt er niet meer aan te pas. Vooral na het
uitvallen van hun sterke grote spits in de 1e
helft kan het geen kansen meer creëren. De
blauwhemden zijn nog vastberaden om nog
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meer goals te maken en die komen er ook. In
de 65e minuut na slecht wegwerken aan de
kant van FFS kreeg Jelte Mulder de mogelijkheid om verwoestend uit te halen. Hij
twijfelde geen moment en de bal verdwijnt
in de winkelhaak! Of het nog niet genoeg
was werd wederom Martin Lageveen jr. in de
slotminuten 1 op 1 gezet. Weer wist hij zijn
kans te benutten: 6-1. Blue Boys doet hele
goeie zaken en weet zijn koppositie goed te
versterken!
EINDSTAND 6-1

Blue Boys verslaat AVV na comeback in de
tweede helft.
Op zondag, 27 maart is het weer zonnig in
Nij Beets. Om 12:00 uur wordt er afgetrapt
tegen AVV uit Terschelling, dat netjes op tijd
verschijnt op sportpark de Blauwe Kamp.
Ditzelfde kon niet gezegd worden over de
scheidsrechter van dienst, die niet kwam
opdagen. Met wederzijds akkoord mocht er
een scheidsrechter van Blue Boys de wedstrijd leiden. De blauwhemden begonnen de
wedstrijd met dominant balbezit en kreeg
wat kleine kansen. In de eerste minuten van
de wedstrijd kreeg Blue Boys veel corners,
die net niet konden worden afgemaakt met
name een kopbal van Hidde van Linde en
youngster Mart Wouda van dichtbij. Uit
gelijke momenten kreeg Blue Boys maar
weinig kansen. AVV werd echter wel gevaarlijk na een steekbal door de verdediging. Eise
Tolsma, de keeper komt uit zijn doel en raakt
de speler van AVV, die de bal naar binnen
speelde. Echter de scheidrechter wil hier
niks van weten. AVV komt echter in de 36e
minuut toch op 0-1. Na een steekbal door de
verdediging werd Gerlof Dijkstra 1 op 1 gezet.
Eise Tolsma twijfelde en werd verschalkt met
een prachtig lobje.
Na rust en een stevige peptalk van trainer
Harry Pen moest er toch echt wat gebeuren
aan de kant van de blauwhemden. Blue Boys
domineerde en kreeg weer balbezit, maar
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kwam tot weinig kansen tot het moment
dat Jelte Mulder de bal tegen de hand van de
verdediger van AVV schiet. De scheidsrechter
wijst gelijk naar de stip, Jelte Mulder neemt
de penalty zelf en aarzelt niet: 1-1. Nu wordt
Blue Boys sterker en creëert het kansen, maar
weet ze nog niet te verzilveren. Na goed combinatiespel wordt de verdediging van AVV
aan diggelen gespeeld en klinisch afgerond
door Jesse Machiela na een strakke voorzet
van Remco Goote: 2-1. Na hoogdruk zetten
van de blauwhemden profiteert Jelle van der
Leeuw en breekt door de verdediging. Jelle
geeft een strakke voorzet, die niet gemist
kan worden door Remco Goote: 3-1. Blue
Boys weet zich hiermee te herpakken na de
nederlaag tegen Houtigehage en weet haar
koppositie te verstevigen.
EINDSTAND 3-1

Jelte Mulder bereikt door Sander Hoekstra en
speelt zijn directe tegenstander uit. Hij wordt
hierbij licht geraakt, maar de scheidrechter
kende de penalty toe. Jelte Mulder twijfelt
niet en pakt het cadeautje keurig uit: 0-1. De
blauwhemden krijgen energie door de voorsprong en weten meer duels te winnen. Oldeboorn begint aan te dringen en Blue Boys
weet stand te houden. In de laatste minuut
weet youngster Feico de Roos een geweldige
rush te maken en houdt keurig het overzicht
en weet Sander Hoekstra 1 op 1 te zetten.
Laatstgenoemde twijfelde niet en speelt de
keeper uit en weet de overwinning binnen te
schieten voor de blauwhemden.
EINDSTAND 0-2

Blue Boys wint de derby tegen Oldeboorn na
spannend duel.
Op zondag 3 april ontvangt Oldeboorn Blue
Boys. Het vorige duel was een duel waar Oldeboorn met lege handen naar huis vertrok,
maar meer verdiende. Oldeboorn zocht naar
wraak, begon de wedstrijk sterk en hield de
blauwhemden op eigen helft. Als resultaat
van het vast zetten kon Blue Boys er gelijk uit
komen met ruimte achter de verdediging.
Na een sterke rush van Jesse Machiela, die de
bal rakelings over het doel schoot, werd het
gevaarlijk. In de volgende minuten werd het
gevecht vooral op het middenveld gestreden.
Oldeboorn, dat toch wat sterker in de persoonlijke duels was, creëerde hierdoor een
aantal kansen rond het zestien meter gebied
onder ander een bal op de paal, die via de
keeper achter de goeie kant van de paal
verdween.
Na kansen heen en weer blijft het 0-0 in de
1e helft.
In de 2e helft is hetzelfde spelbeeld aan de
orde. De blauwhemden hebben het lastig
tegen Oldeboorn. In de 61e minuut wordt
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DISNEY THEMA

Uitvoering
K&V
zaterdag

14 mei 2022

Gymzaal Gietersewei Nij Beets | Inloop vanaf 14.30 uur | Start om 15.00 uur
42
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dǁĞĞƐƉĂŶ͗ϬϲϰϮϴϴϱϰϭϰ
ĞDĞĞƌƉĂĂů͗ϬϲϰϮϴϴϱϰϭϰ

ZƵƚƚĞŶ͗
D&,Ğƚ<ůĂǀŝĞƌ͗ϬϲϯϴϱϮϲϳϰϵ
ƌĞŝů͗ 
^t^&ŽŶĚĂůŝ͗ϬϲϰϮϴϰϵϭϲϴ
ŶƐ͗ 
ŽƌƉƐŚƵŝƐ,ĞƚZŽĞĨũĞ͗ϬϲϯϵϲϮϱϭϰϯͬϬϲϯϴϱϮϲϳϰϵ
sŽůůĞŶŚŽǀĞ͗ K^sŽŽƌƉŽŽƌƚ͗ϬϲϯϵϲϮϱϭϰϯ
EŝũĞĞƚƐ͗
ĞũŝƌŬ͗ϬϲϰϮϭϭϵϵϳϬͬϬϲϯϴϱϮϲϳϰϵ
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OPROEP
Redacteuren Nijs Beetster gezocht
Meerdere redacteuren van de Nijs Beetster hebben begin dit seizoen aangegeven
te stoppen met hun werkzaamheden voor onze dorpskrant.
Om de toekomst van de Nijs Beetster te waarborgen zijn we op zoek naar mensen
die één keer per maand een artikel willen schrijven. De onderwerpen worden
tijdens de maandelijkse vergadering besproken. Zelf ideetjes aandragen is
natuurlijk helemaal goed. Schrijfervaring is geen vereiste. Je moet belangstelling
hebben in je dorpsgenoten en een paar uurtjes de tijd over hebben voor een interview, foto en het schrijven van hun verhaal.

Lijkt het je leuk en wil je meehelpen onze dorpskrant als belangrijk
bindmiddel van Nij Beets te behouden, stuur dan een mailtje naar
Bart Ledegang. (eindredacteur): ledegang@home.nl .

O ja, het werk voor de Nijs Beetster is een uitstekende
manier gebleken om het dorp en haar bewoners te
leren kennen.
Dus ook nieuwkomers zijn

van harte welkom!

De redactie
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W is
dat t u
...?

Wist u dat
Er al 24 jaar wordt gejeu-de-bouled in Nij Beets? Enkele spelers al vanaf het begin meedoen? Met het toenemen van de leeftijd, het verstandig is om tijdens het spelen zo nu en
dan even uit te rusten? Er daarom een tweede bankje is geplaatst?

Uit de krant van 7 mei 1897
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Van Plaatselijk Belang
Wat vindt u van ons dorp, Nij Beets? Voelt u zich veilig? Bent u tevreden met de voorzieningen in ons dorp? Dit zijn vragen die
voorbijkomen in een 'dorpsspiegel'.
Graag willen we u erop attenderen dat binnenkort de dorpsspiegel weer vanuit de gemeente Opsterland bij u op de deurmat
valt. Hierin komen vragen aan bod waarin u kunt aangeven hoe u het ervaart als inwoner van Nij Beets. Om een goed beeld te
krijgen vragen wij of u deze dorpsspiegel wilt invullen. De vorige dorpsspiegel is van 2018 waarop een analyse is gemaakt.
Deze analyse kunt u terugvinden op www.dorpsspiegels.nl.
Mocht u nieuwsgierig zijn naar het jaarverslag van de algemene ledenvergadering? Deze kunt u terugvinden op de site www.
nijbeets.info
Al enige tijd werkt de gemeente met een gemeente app waarbij u als burger melding kan maken als er iets mis is met de
openbare ruimte; te denken aan: vernieling, losliggende stoeptegels, illegale dumping van afval, omgewaaide bomen. Mocht
u iets opvallen in het dorp, meld het met deze handige 'mijngemeente' app. Deze kunt u downloaden in mijn appstore of
playstore van uw telefoon. Of bezoek de website www.gemeenteopsterland.nl en klik op het kopje 'melding doen'.

Gezien in Nij Beets

De ochtendstond heeft goud in de mond. Altijd wat te doen langs het kanaal. (Foto Pieter Nauta)

46

De Nijs Beetster 17-8



Testament voor jonge mensen
O

ok voor jongere mensen kan het verstandig zijn een
testament op te stellen. Ongetrouwde partners erven
bijvoorbeeld niet automatisch van elkaar. Alleen met
een samenlevingscontract en/of testament kun je
elkaar tot erfgenaam benoemen. Ook bij (jonge)
samenwonende ouders is een testament geen
overbodige luxe. Erkenning en ouderlijk gezag worden
vaak wel geregeld, maar dat geldt lang niet altijd voor
juridische zaken. Regel je bijvoorbeeld niets voor het
geval één van de ouders overlijdt, dan erft het kind
alles en de partners niets.

In een testament kun je ook een voogd aanwijzen

voor het geval beide ouders overlijden. De voogd
neemt de verzorging en opvoeding van minderjarige
kinderen dan over. Bovendien zorgt de voogd voor het
beheer van de erfenis. De voogdij eindigt wettelijk
wanneer de kinderen 18 jaar zijn, ze krijgen dan de
vrije beschikking over de erfenis. Tenzij ze het
testament dit anders regelt. Veel ouders vinden 18
jaar te jong en benoemen via het testament een
bewindvoerder die de erfenis voor de kinderen beheert
tot een vastgestelde leeftijd.

Voor getrouwde of als partner geregistreerde ouders

is de regeling van voogdij en bewindvoering uiteraard
net zo belangrijk. De wet regelt in deze gevallen
automatisch dat de langstlevende alles erft, terwijl de
kinderen een vordering op papier ontvangen. Met het
oog op de erfbelasting is het toch raadzaam in
testament hierover nadere afspraken te maken.

Folkertslân 68
9244 ED Beetsterzwaag
☎ 0512 38 24 15
📧📧 info@notariskooi.nl
🌍🌍 www.notariskooi.nl

Openingstijden:
Maandag tot en met
donderdag van:
08:30 tot 17:00 uur
Vrijdag van:

08:30 tot 16:00 uur

Op afspraak:

Woensdag- en
donderdagavond open.

Op afspraak in de
Bibliotheek aan het
Lijteplein te Ureterp:
Maandagmiddag van:
13:30 tot 14:30 uur.

Je moet er niet aan denken, maar ook jonge ouders

en hun kinderen kan gezamenlijk iets overkomen. Als
het overlijden van de partners of gezinsleden vlak na
elkaar plaats vindt, kan het dan voorkomen dat de
hele erfenis slechts bij één kant van de familie terecht
komt. Ook hierover zijn in een testament afspraken te
maken.

Heeft u vragen hierover of wilt u iets anders op

notarieel gebied weten, wij zijn u graag van dienst !

Het team van Notariskantoor Kooi

De Nijs Beetster 17-8

47

WWW.DONKEL-DONKEL.NL

posters
almanakken

flyers

drukwerk
stickers

dorpskranten

scripties

textiel

De Roef 20, 9206 AK Drachten T 0512 543 350 E info@donkel-donkel.nl
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