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Bart Ledegang
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Advertenties
Franke Kooijker
De Greide 21, 9203 EW Drachten
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E: frankekooijker@gmail.com

Bezorging coördinator 
Jan de Kleine  
T: 06-51592248

Druk
Donkel & Donkel, Drachten

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

IBAN: NL11 RABO 03 07  50 34  37 

Medewerkers
Sietske Dijkstra
Gerrie Roorda
Fokke Veenstra
Aukje Kinderman

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

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

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

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

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

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

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

Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren 

voor donderdag 9 juni bij Tine

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

Omslagfoto: een start van fietsmaatjes Nij Beets?............
  
     

De Nijs Beetster online 

op www.nijbeets.info
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Dorpskrant
De één na laatste Nijs Beetster van dit sei-
zoen hebt u opengeslagen. Al zeventien 
jaar brengt de dorpskrant van Nij Beets 
maandelijks nieuws en verhalen uit eigen 
dorp bij u thuis. Met dank aan de trouwe 
bezorgers. Alleen in juli en augustus ma-
ken de enthousiaste vrijwilligers, want 
daaruit bestaat de redactie, even pas op de 
plaats. 

Ooit begon de Nijs Beetster als ‘verzamel-
bak’ van ingezonden kopij. Klakkeloos werd 
deze dan gebundeld tot dorpskrant, com-
pleet met talloze plaatjes, verschillende 
lettertypen en -grootten en uitroeptekens. 
Je kreeg er hoofdpijn van. Met de komst 
van journalistieke alleskunner Sikke Mari-
nus kwam er meer eenheid in de content. 
Alle kopij werd ‘verschreven’ tot berichten 
en artikelen. In het begin was niet iedereen 
daar even blij mee. Want er was hard ge-
zwoegd achter de computer om iets op pa-
pier te krijgen en de vetgedrukte datum en 
dat uitroepteken aan het eind waren toch 
met een reden geplaatst! Maar Sikke wilde 
de Nijs Beetster naar een hoger plan tillen 
en daar paste een wirwar van schreeuwe-
rige kopij nu eenmaal niet bij. 

Al gauw bleek de formule te werken én te 
wennen. Kopij werd steeds vaker als zoge-
naamde ‘platte tekst’ aangeleverd en het 
las warempel een stuk prettiger weg. Toen 
Sikke redactionele steun vroeg bij Hester 
Dijkstra en mij droegen we daar graag ons 
steentje aan bij. Met de slimme acquisitie 
van Franke Kooijker, de vormgeving van 
Paul Roorda (en later Oege Kooijker) en de 
taalcorrectie van Margriet Ledegang en 
Tine de Kleine ontstond er een prachtige 
dorpskrant. 

Schrijven voor de Nijs Beetster bleek boven-
dien een bevredigende bezigheid. Je leert 
de hobby’s, belevenissen, nieuws en andere 

buitenissigheden van dorpsgenoten  
kennen waar velen geen weet van hebben.  

Inmiddels is de Nijs Beetster een dorps-
krant waar rekening mee wordt gehouden. 
De Friese media houden ons met grote 
belangstelling in de gaten. Want naast de 
ratelende ANP-telex en de grote regionale 
onderwerpen heeft de Nijs Beetster nog 
wel eens een leuke krent in de nieuwspap. 
Zo dook onlangs een interview met rugby-
international Rixt Aerts plots op in het 
Friesch Dagblad. En daarvoor ook al in de 
SA! Het gevolg van een artikel in de Nijs 
Beetster. En het verhaal in deze Nijs Beet-
ster over de plannen van Mimi Ruygrok om 
een fietsmaatjesproject te starten in Nij 
Beets, is deze week ook gedeeld met de SA! 
Als redactie van de Nijs Beetster vinden we 
dit uiteraard een leuke ontwikkeling. 

De continuïteit van de dorpskrant is wel 
onder druk komen te staan nu een groot 
deel van de redactie begin dit seizoen 
aangaf te willen stoppen. Enkele oproepen 
resulteerden inmiddels in twee nieuwe 
gezichten. U heeft vast al de bijdragen van 
Sietske Dijkstra gelezen. Ze blijkt geknipt 
voor de rol van journalist. En ook Aukje Kin-
derman gaat zich inzetten voor onze dorps-
krant. Haar eerste bijlage over de B&B 
Krûme Swyn is haar sprong in het diepe. 
Zo blijkt er toch weer heel wat schrijftalent 
onder ons te leven. Om écht zeker te zijn 
van het voortbestaan van de Nijs Beetster 
zijn nog één of twee paar helpende handen 
welkom. Wie helpt? Mailen kan naar lede-
gang@home.nl 

Hopelijk kunnen we dan volgende maand 
berichten dat ook komend seizoen de acht-
tiende jaargang van de Nijs Beetster met 
een voltallige redactie gewoon weer op uw 
deurmat valt. 

Bart Ledegang
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Tolbaas 8, 8401 GD in Gorredijk  T: 0512-820996  E: info@bouwdiensten.nl
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Broers Fokke en Henk als ‘Friese Rijders’ naar Oekraïne 
Door Fokke van Houten

Iedere week rijdt er drie keer een busje met twee chauffeurs vol met goederen naar de 
oostgrens van Polen of Slowakije om dan twee of drie dagen later terug te komen met 
Oekraïense vluchtelingen uit de opvangcentra bij de grens met Oekraïne. Alles het werk 
van de organisatie ‘Friese rijders voor Oekraïne.’ Op 2 mei vertrokken Fokke van Houten en 
broer Henk voor rit 27. Een reisverslag van onze dorpsgenoot.

“Vaak zijn wij hier 
in Nederland ge-
wend om bij ram-
pen in de wereld 
geld te geven aan 
organisaties die 
dan ter plaatse 
hulp verlenen. 
En natuurlijk is 
dat heel goed en 
heel erg nodig. 
Door de oorlog in 
Oekraïne worden 
we ineens gecon-
fronteerd met een 
humanitaire ramp in ‘onze achtertuin’ Dan 
is helpen ineens ook fysiek mogelijk en 
nodig. Door huisvesting te verzorgen in ons 
dorp voor Oekraïners die moeten vluchten 
om hun levens te redden, kunnen we nu 
heel dichtbij hulp verlenen. Gelukkig wordt 
dat ook heel goed georganiseerd door veel 
vrijwilligers en gesteund door veel inwo-
ners in Nij Beets.

Stampvol 
Iets breder en groter opgezet is de hulp 
van de organisatie ‘Friese rijders voor 
Oekraïne.’ Deze groep vrijwilligers uit 
Opsterland e.o. brengt zeer noodzakelijke 
hulpgoederen naar opvangkampen in Oe-
kraïne en neemt vluchtelingen mee terug 
naar Friesland. Ik was direct enthousiast 
over dit project en heb mij opgegeven als 
chauffeur. Na twee weken wachten kwam 
ineens een telefoontje. Ik werd gevraagd 

om maandag 2 
mei te vertrekken. 
Samen met mijn 
broer Henk uit 
Ureterp hebben 
we meteen daarop 
acties op touw 
gezet. We moeten 
namelijk zelf zor-
gen dat middels 
sponsoring de bus 
vol komt met goe-
deren en de reis 

wordt betaald. In 
apps en mails naar 

familie, vrienden en kennissen hebben we 
een oproep gedaan om te steunen. Ook via 
de kerknieuwsbrief en de diaconie is hulp 
gevraagd. Het resultaat was geweldig. De 
bus was stampvol toen we maandag 2 mei 
om half vier vertrokken naar Košice in Slo-
wakije. Dat is een stadje vlakbij de grens 
naar Oekraïne. Het betekent 1600 km rij-
den in 16 uur. Als het meezit.

Buikpijn 
Via Dresden en Praag, dwars door Tsjechië 
en Slowakije, kwamen we ’s avonds om 
half acht aan bij ons einddoel; een groot 
kerkgebouw waar we de goederen konden 
lossen en konden slapen. De mensen hier 
zijn ook allemaal vrijwilligers uit Slowakije 
en Oekraïne. Zij zorgen voor het sorteren 
en doorsturen van alle hulpgoederen naar 
de opvangcentra over de grens. Ook verzor-
gen zij de juiste papieren voor Oekraïners 

De bus was zo vol geladen dat de achteruitkijkspiegel 
nauwelijks nog goed te gebruiken was (Foto Fokke).
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 •	 Huidverbetering

	 •	 Huidverzorging

	 •	 Tanden	bleken

	 •	 PMU

	 •	 TapParfum

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

    0513 - 46 01 01 
WWW.SIERDMOLL.NL

In ruil voor een 
professioneel 
verkoopadvies!

DEAL?

SAMEN EEN KOPJE 
KOFFIE DRINKEN?
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om de grens 
over te komen 
en met ons 
mee te kunnen 
naar Friesland. 
Na weer een 
‘normale’ nacht 
stonden we om 
zeven uur klaar 
om onze  ‘gas-
ten’, zo noemen 
we de mensen 
die met ons mee 
gaan, mee te ne-
men naar huis. 
Helaas was dat 
niet zo gemak-
kelijk als ge-
dacht. Er zouden een opa en oma met hun 
zwangere dochter en vier kleine kinderen 
met ons mee gaan. Echter de opa mocht 
niet de grens over. Waarschijnlijk omdat hij 
nog geen 60 jaar was en moest helpen in 
de oorlog. Mede hierdoor was het voor de 
vrouwen en vooral de kinderen heel span-
nend en verwarrend om zo maar bij twee 
mannen in een busje te stappen die hen 
nog verder van huis zouden brengen en 
naar een vreemd land. De kinderen hadden 
bovendien buikpijn en waren ziek. De lieve 
en geduldige vrijwilligers daar in de kerk 
hadden veel moeite om hen te overreden 
dat het goed was. 

McDonalds 
Het was uiteindelijk bijna negen uur toen 
we de stad uitreden op weg naar Neder-
land. De eerste uren waren moeilijk. We 
konden elkaar niet verstaan en moesten 
communiceren via de vertaalapp op de 
telefoon. De kinderen hadden buikpijn en 
soms hoorden we ze huilen. Ook moesten 
we vaak stoppen omdat ze naar wc moes-
ten of aspirientjes wilden. Gelukkig was 
dat na een uur of vier over. We stopten 

bij een 
pomp 
waar ook 
een Mc-
Donalds 
was 
met een 
speel-
tuintje 
en toen 
was alles 
ineens 
weer wat 
beter. De 
kinderen 
von-
den het 
prachtig 

en de moeder en oma (‘Babushka’ noem-
den we haar) genoten van hun spelende 
kinderen en stonden er heerlijk bij te keu-
velen en te lachen. Daar werden wij ook 
weer blij van.

Tulpen 
Door het late vertrek en veel vertragingen 
door files en toilet-stops en ook omdat er 
kleine kinderen mee waren hebben we 
besloten te overnachten vlak voor de grens 
tussen Polen en Duitsland. De organisatie, 
waarmee we regelmatig contact hadden, 
regelde een pension voor ons en zo konden 
onze gasten om acht uur hun bed opzoe-
ken. Na een prima ontbijt vertrokken we 8 
uur weer op weg naar Nederland. We had-
den veel eten meegenomen uit Nederland 
en in één keer kwam er een groot gat in de 
voorraad. Het ijs was gebroken. Via de te-
lefoon hebben we veel gepraat en hebben 
we hen verteld hoe Nederland was. Plaatjes 
van tulpen, molens en koeien enzo vonden 
ze interessant. Toen we bij Emmen over de 
grens kwamen en een grote kudde koeien 
zagen riep de oudste zoon van negen jaar: 
‘Hé Nederland!’ 

Aangekomen bij het kerkgebouw in Košice waar het uitladen kan begin-
nen (Foto Fokke)
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Domela Nieuwenhuisweg 45
9245 VB Nij Beets  
T: (0512) 46 12 11   

www.pedicurehendrika.nl
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Gezien in Nij Beets

Wijnjewoude 
Zonder veel vertragingen kwamen we om 
half 4 aan in Wijnjewoude bij het opvang-
adres waar we onze gasten naar toe moes-
ten brengen. De organisatie Friese Rijders 
hebben naast de busreizen ook veel gast-
gezinnen waar de Oekraïners 1 of 2 dagen 
kunnen verblijven en tot rust komen van 
hun lange en onzekere reis. Daarna gaan ze 
via de professionele organisaties naar een 
opvanglocatie in de regio.

Stress 
Onze taak zat erop. Na een kop thee heb-
ben we afscheid genomen van onze gasten 
waarmee we twee emotionele dagen heb-
ben beleefd. Vooral voor hun. Wij leveren 
de bus in en gaan naar ons eigen huis. 
Zij hebben een reis van Donetsk naar het 
onbekende Friesland gemaakt zonder hun 
mannen en weten nog niet waar ze komen 
te wonen en voor hoe lang. Wat een stress 
moet dat zijn. Ik hoop dat wij in Nederland 
al deze mensen gastvrij ontvangen en met 

veel naastenliefde zullen 
steunen.

Henk en ik willen al die 
mensen die ons hebben 
gesponsord en gesteund 
voor deze reis hartelijk 
bedanken. Ook namens de 
organisatie ‘Friese Rijders 
voor Oekraïne.’

Veilig en dankbaar maar nog niet zonder zorgen aangekomen in Fryslân (Foto Fokke).

De Adelskerk in Oud-Beets werd in 
1889 gebouwd maar er werd weinig in 
gekerkt. In mei 1956 vond de allerlaatste 
preek plaats. Er werd geen onderhoud 
meer gepleegd aan het kerkgebouw. 
De tand des tijds maakte van de fraaie 
Adelskerk een bouwval, gevaarlijk voor 
eventuele bezoekers. In 1984 vielen de 
dikke muren ten prooi aan de slopers-
hamer. Het fundament van de kerk 
vormt de enige herinnering aan het 
kerkgebouw. (Foto Jochum Zwerver)
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GORREDIJK

             autobedrijf

KROES

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

GORREDIJKGORREDIJK

             autobedrijf

KROES

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

APK II keuringstation!

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	

	
Prikkewei	57	Nij	Beets	

06	407	208	84	

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
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Het nieuws rond 
de tegelsponso-
ractie van het 
zwembad lokt vrij 
onverwachts de 
regionale dag-
bladen en Omrop 
Fryslân naar het 
zwembad. En vlak 
daarna ook nog 
het NOS Journaal. 
Dát komt nu mooi 
uit. Want ‘Ope-
ratie Tegelvoer’ 
loopt niet van een 
leien dakje. Rik: “Onze oude zwembad-
vloer was mooi blauw maar een ramp om 
schoon te houden. We gebruiken immers 
altijd water uit de wel maar dat bevat veel 
ijzer. Het liet bezinksel achter op de bodem 
en dat was moeilijk met de zware water-
stofzuiger weg te krijgen. Toen werden we 
vorig jaar ook nog door milieucontroleur 
FUMO op de vingers getikt dat het zo niet 
langer ging.” Het zwembadbestuur restte 
niets anders dan kiezen voor een nieuwe 
vloer. Die zou dan met een stofzuigrobot 
eenvoudiger schoon te houden zijn.  

Oekraïne-clausule
Voor het hele tegelproject werd €50.000 
gereserveerd. Het overgrote deel kwam 
binnen via fondsen. De resterende 200 

vierkante meter 
(€12.000) zou met 
een sponsoractie 
bijeengeharkt 
moeten worden. 
Tegelsponsoring 
dus. Voor de klus 
werd een tegel-
zetter benaderd 
die een keurige 
offerte overlegde. 
“Voor 1 april ga-
ven we akkoord,” 
vertelt Rik. “Op 
de bestelling van 

blauwe vloertegels. Ineens bleken de gere-
serveerde blauwe tegels verkocht aan een 
andere partij en kon de tegelzetter enkel 
nog witte tegels krijgen. Het was dus niets 
of wit.” Op de witte tegels kwam echter 
20% bij de prijs op. Voor rekening van de 
tegelzetter welteverstaan. Tot overmaat 
van ramp bleek de vertegenwoordiger van 
de lijmfabriek zich verrekend te hebben 
waardoor er 45 emmers lijm tekort gele-
verd werden. Deze lijm is nu ineens 100% 
in prijs gestegen. Kosten wederom voor de 
tegelzetter. “Ze noemen het op de offertes 
al de ‘Oekraïne-clausule’ waarbij ze alles in 
dagprijzen berekenen. Ik heb wel verschrik-
kelijk met de man te doen,” bekent Rik 
begrijpelijk. “Hij heeft nu allemaal ZZP-ers 
ingehuurd om de vertraagde klus op tijd af 

Openluchtzwembad De Blauwe Kamp: 

Buffelen en buikpijn in aanloop naar nieuw zwemseizoen
 
Door Bart Ledegang
 
Openluchtzwembad De Blauwe Kamp opent op 28 mei de poorten. Maar het zal een dub-
beltje op z’n kant worden. Door enkele flinke tegenvallers loopt de aanleg van een nieuwe 
zwembadvloer forse vertraging op. “Ik heb er buikpijn van maar het gaat vast lukken,” 
spreekt voorzitter Rik Mulder zichzelf moed in. Plotselinge aandacht van het NOS Journaal 
komt dan ook welgelegen….

Rik Mulder: “Hopelijk helpt de aandacht van het NOS Jour-
naal ons aan nog extra tegel-sponsors.”(Foto Bart Ledegang)
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Brugt en Ineke Jonker  
Domela Nieuwenhuisweg 114  Nij Beets

T: 0512 461900 - info@piershiem.nl - www.piershiem.nl

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

Romige aspergesoep
Verse asperges met ham

of gebakken zalmfilet of lamsfilet
Boerenijs met advocaat en slagroom

€ 32,50 p.p

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

Buurtbemiddeling 
Opsterland

Zijn er ergernissen of irritaties 
tussen u en uw buren?

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

e buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl

www.scala-welzijn.nl   stichtingscala 

• Gratis • Stap voor stap • Vertrouwelijk

sc
a

la
sc

al
a

sc
al

a

scalascala

veilig
opsterland

voor 

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

Hindrik Riemersma

Ik ben er
voor u.
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te krijgen. Want we willen natuurlijk wel 
open op 28 mei.”  

Tegeladoptie
Inmiddels zijn de putdeksels van het bad 
naar Damwoude gestuurd om te worden 
gezandstraald. Daarna moet alles nog 
gekit worden en drogen. En eer het hele 
bad vol met water zit ben je ook al gauw 
10 dagen verder.  De tijd dringt. Dus de 
plotse media-aandacht voor de tegeladop-
tie komt bijzonder goed uit. “Men kan 
voor 25 euro één vierkante meter vloer 
adopteren. Als je dat doet, 
krijg je een certificaat en 
komt je naam straks op 
een plakkaat aan de muur 
van het zwembad,” ver-
telt Rik. “Die sympathieke 
actie kan op belangstelling 
van de vaderlandse media 
rekenen. “We hebben ook 
nog een groot financieel 
gat te dichten maar we 
hopen nu op een extra 
boost aan gulle gevers via 
deze publiciteitsgolf.” Voor 
de liefhebbers van details: 

het hele zwembad telt straks 26.430 witte 
vloertegels.  
De kersverse voorzitter wil overigens nog 
iedereen bedanken voor hun inzet en 
giften voor het zwembad. Zelfs uit Am-
sterdam en het Zeeuwse Capelle worden 
nu tegels gesponsord. En o ja, er zijn nog 
vrijwilligers aan de kassa nodig. Kleine 
moeite, groot plezier. 
Voor meer informatie hierover en over het 
adopteren van zwembadtegels: Rik Mulder 
06-4097 5401 of zwembadnijbeets.nl. 

In de brandende zon wordt keihard gewerkt om de zwembadvloer water-
proof te maken. (Foto: Bart Ledegang)

Hallo dorpsgenoten,
 
In de week van 10 tot 16 april zijn de collectanten van de Hartstichting bij u aan de 
deur geweest. En niet tevergeefs! Ons dorp heeft het mooie bedrag van €1155,12 
opgebracht! Er zijn dit jaar 25 collectanten op pad geweest.
Namens de Hartstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage en het collecteren.
 
Hopelijk tot volgend jaar!
Gr. Bonnie de Haan
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Openingstijden: Maandag gesloten. Dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 
tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 18.00 uur. 
Zaterdag 09.00 tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 
17.00 uur. Vrijdag koopavond.

WWW.WOONCENTRUMSVDBERG.NL

Gratis bezorging aan huis en 
indien nodig montage!

	

	

	

	

	

	

	

	

	

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

	

	

	

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

	

Voor	particulieren	en	bedrijven.	
	

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

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

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

 tante jansz kinderopvang
Nij Beets
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Mimi Ruygrok zoekt Fietsmaatjes om dorpsgenoten eropuit te nemen:

‘Ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan maar dit springt eruit’

Door Bart Ledegang

Gezellig samen fietsen op een elektrische duofiets met mensen die er graag op uit trek-
ken maar dit zelfstandig niet meer kunnen. Dat is de essentie van het landelijke initiatief 
Fietsmaatjes.nl. Mimi Ruygrok is fietsmaatje in Warmond maar wil nu graag ook in Nij 
Beets het project opstarten. “Als we erin slagen een bestuur te vormen dan kunnen we met 
Fietsmaatjes Nij Beets van start,” aldus een enthousiaste Mimi. “En de eerste reacties uit 
het dorp zijn al positief!”

In het 
Westland 
werd bij 
Mimi ooit 
het zaadje 
gepland om 
Fietsmaatje 
te worden. 
Ze was ge-
raakt door 
het initiatief 
van Tekla 
Swinkels 
en Jan 
Burgmeijer. 
“Tekla was 
verpleegkundige bij een huisarts. Ze zag in 
de praktijk veel eenzaamheid onder de pa-
tiënten of een tekort aan beweging. Toen 
ze met pensioen ging startte ze Fietsmaat-
jes.nl om de mensen weer naar buiten 
te krijgen. Nu wordt er op 36 plaatsen in 
Nederland gefietst.” Fietsmaatjes staat of 
valt daarbij met vrijwilligers. Via huisart-
sen en mond-tot-mond worden mensen 
aangedragen die baat hebben bij extra 
beweging of frisse lucht. Deze mensen 
worden gekoppeld aan fietsvrijwilligers 
die graag op de fiets stappen en de gasten 
kunnen helpen. Samen trekken ze er op uit 
op een duofiets met elektrische traponder-

steuning: 
een e-bike 
waarbij je 
naast elkaar 
zit dus. Som-
migen hou-
den het bij 
een rondje 
door het 
dorp waarbij 
de koffie en 
de appel-
taart het 
hoogtepunt 
vormen, 
anderen 

dagen elkaar uit met stevige fietstochten 
door weer en wind. Het plezier staat bij 
iedereen voorop. 

Marjan.  
Inmiddels is Mimi al 7 jaar Fietsmaatje. 
Geen heg of steg is voor haar nog onbe-
kend in Warmond, Oegstgeest, Rijnsburg 
en Leiden. “Ik krijg van Tekla een belletje 
dat er een gast is. Dan ga ik erheen om 
kennis te maken om te kijken of we een 
klik hebben. Later kom ik terug met de 
fiets en gaan we op pad. Het is zo ontzet-
tend mooi om te doen. Ik heb veel vrijwil-
ligerswerk gedaan maar dit springt eruit!” 

Mimi: “Ik kan mensen enthousiasmeren omdat ik een ervarings-
deskundige ben.” (Foto Bart Ledegang)
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Wilt u meer weten? 
Bezoek onze website op www.boarnsterhimstate.nl of bel op 0566-631294

Boarnsterhim State | Wjitteringswei 67 | 8495 JM | Aldeboarn

Wonen                Zorghotel                Dagverzorging                Maaltijdvoorziening

“Ouder worden hoeft geen zorg te zijn” 

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

Onze Mensen Onze Kracht

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

Zakelijk of particulier
Wij maken uw drukwerk met veel plezier

De Bou 29  - Beetsterzwaag   
Tel. 06 1568 2764

Dierenartsenpraktijk Beetsterzwaag is een moderne 
praktijk voor:

•	Gezelschapsdieren
   (inclusief diervoeding & voedingsadvies)
•	Melkveehouderij
   (inclusief begeleiding, voedingsadvies)
•	Paarden
   (inclusief vruchtbaarheidsbegeleiding)
•	Landbouwhuisdieren

Molenlaan 8a Beetsterzwaag
WAAR IEDER DIER TELT!
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De voordelen somt ze ook zonder na te 
denken op: je bent in de natuur want je 
neemt mensen mee in de buitenlucht, de 
mensen kunnen hun verhaal kwijt. Soms 
hoort ze zelfs ontboezemingen die zelfs 
de kinderen van de Fietsgasten nog nooit 
hebben gehoord. En de beweging is uiter-
aard ook bijzonder goed voor het fysieke 
gestel. “Laatst zei Tekla tegen mij: Miem, 
wat ben ik blij dat je Marjan meeneemt. 
Ze was in het begin een zielig vogeltje dat 
alleen maar binnen zat. Nu wandelt ze 
weer dagelijks weer haar rondje, gaat naar 
de bibliotheek en de koffieochtend. Ze lééft 
weer.” 

Willem. 
Onuitwisbaar zijn ook de herinneringen 
aan haar allereerste ‘gast’. “Ik was heel 
onzeker,” bekent Mimi. “De fiets was zo 
breed, zou dat wel goed gaan? Na 2 proef-
ritjes met Tekla durfde ik het aan. Wim 
was leraar geweest en wist alles van de 
geschiedenis van Leiden en 
omgeving. We hebben veel 
van elkaar geleerd.” Wim 
bleek vasculaire dementie 
te hebben en Mimi zag 
zijn toestand zienderogen 
achteruit gaan. Toen hij 
uiteindelijk uit huis moest, 
bleef zij haar fietsmaatje op-
zoeken. “Bracht ik een visje 
voor hem mee. Daar hield 
hij van.” Na zijn overlijden 
is zijn vrouw al twee keer 
in Nij Beets geweest. “Ze is 
nog steeds dankbaar voor 
de gezamenlijke fietstochten die voor haar 
man zo belangrijk zijn geweest,” blikt Mimi 
terug. “Hij keek de hele week uit naar die 
dag.”  

Vrijwilligers gezocht
Inmiddels zijn er in Nederland al 10.913 rit-
ten gemaakt door 1491 vrijwilligers en met 
1485 gasten. “En ik wil dit nu als eerste in 
Friesland gaan doen. In Nij Beets,” verdui-
delijkt Mimi. Maar daarvoor heeft ze eerst 
een zeshoofdig bestuur nodig: een voor-
zitter, penningmeester, secretaris en drie 
coördinatoren. Mimi: “Laat mij dan zelf één 
van de bestuursleden zijn.” Als het bestuur 
is gevormd kan gezocht worden naar fiets-
vrijwilligers. Dat kunnen uiteraard ook de 
bestuursleden zelf zijn. “En dan komen Jan 
en Tekla naar Nij Beets om kennis te maken 
en het plan verder vorm te geven,” aldus 
Mimi. En de twee duofietsen moeten er 
natuurlijk komen. “Die kosten €14.000 per 
stuk,” vertelt Mimi. “Maar dat zal met de 
hulp van Jan en Tekla geen probleem zijn. 
Ze hebben zoveel ervaring met subsidies. 
En ik kan mensen natuurlijk enthousi-
asmeren omdat ik ervaringsdeskundige 
ben,” beëindigt Mimi vrolijk. 

Wie is aangestoken door Mimi’s enthousi-
asme kan contact opnemen met haar via 
de mail: ruygrokmimi@gmail.com of per 
mobiel 06-44902101.

Mimi met één van haar eerste vaste fietsmaatjes... (Foto: Mimi Ruygrok).
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Na eventjes in spanning 
te hebben gezeten, komt 
Sven van Beek, de verde-
diger van sc Heerenveen 
fris en fruitig de pers-
kamer binnengelopen. 
De drie jongens pakken 
meteen hun kans en 
stellen elke vraag die ze 
maar kunnen bedenken. 
Jens speelt zelf bij sc 
Boornbergum en Tim 
speelt bij vv Blue Boys in 
Nij Beets. Sem moet of-
ficieel nog even wachten 
voordat hij mag gaan 
voetballen, maar doet 
stiekem al wel eens mee 
met zijn broer Tim. Heel 
toevallig is Van Beek ook 
op deze manier begon-
nen met voetbal. 
 

Hoe oud was je toen je 
op voetbal ging?
‘Normaal gesproken mag 
je pas vanaf je vijfde 
voetballen, maar ik was 
nog vier toen ik begon. Op zaterdag ging ik 
altijd mee met mijn broer die al op voetbal 
zat. De trainer zag mij altijd langs de zijlijn 
zitten en vroeg of ik mee wou trainen. 

Eigenlijk mocht ik 
eerst nog niet van 
mijn papa en mama, 
omdat ik eerst mijn 
zwemdiploma moest 
halen. Nou, dat is dus 
niet helemaal gelukt.’

Gaat sc Heerenveen 
dit seizoen boven 
Cambuur eindigen?
‘Dat is een lastige 
vraag, maar ik denk 
het wel. We hebben 
er in ieder geval in 
de derby alles aan 
gedaan om te win-
nen. Toen het aan het 
eind van de wedstrijd 
nog 2-2 stond wil-
den we allemaal de 
winnende goal wel 
maken. Toen dat niet 
lukte, scoorde Cam-
buur in blessuretijd 
opeens de 2-3. Maar 
in de blessuretijd van 
de blessuretijd werd 
het gelukkig ook nog 

3-3. Een nederlaag tegen Cambuur was 
ook niet terecht geweest, vinden jullie ook 
niet?’ 

Onvergetelijk: Tim, Sem en Jens interviewen 
verdediger Sven van Beek van SC Heerenveen

Door Sietze Looijenga en Floor Tuinhof

Tim Zwaagstra (6) voetbalt bij vv Blue Boys. Afgelopen najaar slaagde hij erin om maar 
liefst 62 loten van de Grote Clubactie te verkopen. Dat vond het Jeugdbestuur van Blue 
Boys geweldig en daarom hadden ze een hele bijzondere verrassing: Tim mocht met zijn 
broertje Sem (5) en neefje Jens (7) een profvoetballer van sc Heerenveen interviewen. Hoe 
cool is dat?!

Tim Zwaagstra is hart-stik-ke-ne blij met de 
bijzondere prijs.
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Waarom 
heb je voor 
sc Heer-
enveen 
gekozen?
‘Eigenlijk 
wilde ik 
graag in 
het buiten-
land spe-
len, maar 
de opties 
die ik had 
waren niet 
de opties 
die ik wou en toen kwam sc Heerenveen. 
Daar heb ik niet lang over nagedacht. Ik 
vond Heerenveen altijd al een mooie club 
en past bij mij. Heerenveen wil altijd van-
uit achteren spelen en dat is ook waar mijn 
krachten liggen.’

Waarom vind je sc Heerenveen zo goed?
‘Omdat ik er speel, haha. Nee, dat is een 
grapje hoor. We hebben een lastig seizoen 
gehad, maar het gaat de laatste tijd weer 
de goede kant op. We zijn beter gaan voet-
ballen en pakken weer wat punten. Dat is 
op dit moment het belangrijkst.’

Wilde je altijd al verdediger worden?
‘Nee, toen ik de leeftijd van jullie had, 
wilde ik aanvaller worden en dat was ik 
toen ook. Twee jaar heb ik bij Sparta als 
rechtsbuiten gespeeld. Daarna ben ik ge-
scout door Feyenoord, waar ik meteen ben 
omgetoverd naar verdediger. Tegen mijn 
wil, maar ze hadden het wel goed gezien. 
Nu ben ik er blij mee dat ze dat gedaan 
hebben. Nu ben ik een typische verdediger 
en wil ik echt niet meer anders.’

Heb je een huisdier?
‘Op dit moment heb ik geen huisdieren, 

maar ik 
heb wel 
koeien 
achter mijn 
huis in de 
wei staan. 
Die zijn 
alleen van 
de boer en 
niet van 
mijzelf. 
Hebben 
jullie ook 
huisdie-
ren? Oh, 

kippen. Dus jullie hebben lekkere verse 
eitjes thuis.’

Bij welke club wil je nog graag voetballen?
‘In Nederland heb ik al bij Feyenoord, een 
van de topclubs, gespeeld, dus die droom 
is al vervuld. Mijn droomclub was vroe-
ger FC Barcelona, dat gaat nu helaas niet 
meer lukken, maar dat had ik wel gewild. 
De Spaanse competitie is een heel mooie, 
maar niet de competitie die het best bij mij 
past. De Italiaanse competitie past denk ik 
beter bij mij. Het is en blijft een droom om 
nog eens in het buitenland te voetballen. 
Dan kan ik ook eens meemaken hoe dat is, 
met een andere cultuur.’

Wat is je lievelingseten?
‘Lasagne vind ik altijd erg lekker, maar dan 
wel die van mijn eigen moeder!’

Mag ik van jou een handtekening?
‘Als jij pen en papier hebt, mag jij van mij 
een handtekening. Oh, op je shirt. Dat is al 
helemaal goed. Waar wil je hem hebben?’

Wat is je lievelingskleur?
‘Groen!’

  Van links naar rechts: Jens, Tim, Sven en Sem.
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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

Plezier voor jong en oud.

Met veel spelletjes en weetjes 
over de boerderij.

Van 10 tot 16 uur.

bij Fam van der Leeuw, 
Janssenstichting 11, Nij Beets

Kom indien mogelijk op de fiets.
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Kan je ook Fries spreken?
‘Nee, ik versta er helemaal niks van als jul-
lie Fries spreken. Oant Moarn ken ik alleen, 
dat is “tot morgen”, toch? Jullie mogen mij 
wel wat woordjes lezen. Tel maar eens in 
het Fries.’ De jongens tellen in het Fries, 
Sven kijkt ze met grote ogen aan: ‘Moei-
lijk hoor, dat ga ik nooit onthouden. Maar 
mijn rugnummer fjouwer ga ik wel goed 
onthouden.’

Wat vind je na voetbal de leukste sport?
‘Als ik niet had gevoetbald zat ik op ten-
nis. Dan ben je wel alleen en teamsporten 
vind ik eigenlijk leuker om te doen. Veel 
sporten met een bal vind ik leuk om te 
doen. Basketballen, tennissen, pingpongen 
en paddelen, dat is een mix van tennis en 
squash. Het enige wat ik wel altijd moeilijk 
vond om te doen op school was hockeyen.’

Waar ga je het liefst heen op vakantie?
‘Waar ik het meest ben geweest is Ibiza. De 
mooiste vakantie die ik ooit heb gedaan is 
naar Bali in Indonesië.’

Wat vind je het mooiste aan sc Heeren-
veen?
‘Het stadion en de supporters. Er zijn veel 
trouwe supporters die altijd komen en dat 
is mooi.’

Wat een avontuur was dat. Apetrots bij Abe.

Nog geen groen licht voor 
woningbouw dus daarom is er op 
de kavels langs de Geawei voorlopig 
vezelhennep gezaaid.
(Foto Bart Ledegang)

Gezien in Nij Beets
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Dorpsagenda       Maart

 

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

Vr 20 mei Teenoclub met code Hans Archery Tac spel voor groep 7/8 en v.o. bij 
  parkeerplaats It Damshûs;19.15 - 21.00 uur

Za. 28 mei Soos voor klas 1,2,3 v.o. in ’t Skûlhoal; 20.00 uur

Za 4 juni  Soos voor klas 1,2,3 v.o. in ’t Skûlhoal; 20.00 uur

Za 11 juni Open Dag Zorgboerderij De Ripen (Ripen 16,) 
  Expositie ‘Ik wou dat ik een dichter was, of een schilderij’ 
  en project Biodiversiteit; 13.00 - 16.00  uur

Za 25 juni Afsluiting seizoen Teenoclub in ’t Skûlhoal; 19.30 uur

Schema vaartochten en arrangementen Openluchtmuseum It Damshûs:
Zaterdag 29 mei: Damshûs Aquaduct Damshûs
Zaterdag 4 juni: Damshûs Sudergemaal
Zondag 12 juni: Damshûs Aquaduct 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



De Nijs Beetster 17-9 23

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 inter-
view, 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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VOOR AL JOUW 
BOUWMATERIALEN! BOUWPARTNER VAN DER MEULEN

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

MAANDAG T/M VRIJDAG 
07:30 - 17:30
ZATERDAG  
08:30 - 12:00
ZONDAG  
GESLOTEN 

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. 

Tramweg 19, 8456 HC  De Knipe
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Bed and Breakfast Krume Swyn stelt zich voor

Door Aukje Kinderman

Sinds augustus 2021 is Nij Beets een idyllisch en kortstondig verblijf rijker met B&B Krume 
Swyn! Gelegen aan de – ja je raadt het vast al - Krume Swynswei (nr 12). Monique en 
Richard Bosman hebben niets achterwege gelaten om de woonboerderij, voorheen met 
paardenverblijf en manegebak, om te toveren tot een oase van rust voor hun gasten.

Wanneer ik op 
Moederdag het 
sfeervolle erf - met 
fraaie zithoekjes 
te kust en te keur 
- op loop, nemen 
Monique en 
Richard afscheid 
van hun gast. Op 
de valreep werd 
de dag ervoor, 
aan het eind van 
de middag, nog 
een overnachting 
geboekt door een 
genodigde van de 
housewarming 
bij onze nieuwe 
dorpsgenoten aan 
de Swynswei. Deze 
mevrouw zag het 
niet zitten om nog 
diezelfde avond 
terug te rijden 
naar Amsterdam. 
Verrast door deze spontane gast, hebben 
Monique en Richard in allerijl hun impro-
visatietalent aangesproken en alle kasten 
opengetrokken om zelfs nog een uitge-
breid ontbijt - weliswaar zonder suiker-
brood- op tafel te krijgen, zodat hun gast 
goed verzorgd weer huiswaarts kon keren.

Achtergrond
Monique en Richard 
(beiden 56 jaar) zijn 
ruim 30 jaar samen 
en hebben 2 stude-
rende en uitwonen-
de dochters (22 en 
24 jaar). Na 25 jaar in 
het dorpscentrum 
van Lippenhuizen te 
hebben gewoond, 
ontstond bij hen 
het verlangen om 
ruimtelijker te gaan 
wonen. Mét een 
eigen klushok, dat 
was een belangrijke 
voorwaarde. Zo ge-
zegd zo gedaan, zijn 
zij na een zoektocht 
4,5 jaar geleden aan 
de Krume Swynswei 
komen wonen. Het 
klussen kon vervol-
gens beginnen; van 

het woongedeelte hebben zij de tussen-
wand verwijderd, om zo één grote leef-
ruimte te creëren en ook de plafondplaten 
mochten vertrekken. Met urenlang gepas-
sioneerd schuren, kwamen de originele 
plafondbalken tevoorschijn, wat het geheel 
een landelijke sfeer geeft. Robuust en door-
leefd hout is wat ik overal terug zie komen 
als ik een rondleiding krijg. 

Monique en Richard zijn maar wát trots op 
hun B&B (Foto Aukje Kinderman).
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“t Kiemke 7 Gorredijk 0513-460518 
WWW.JOHANHOEN.NL 

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

Zakelijk:
Oplossingen in

Personeelsbeleid en Verandering

Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching

   T: 06 -129 72 330  E: info@krigel.nl  I: krigel.nl    / krigelnijbeets

voor en door het dorp
 energieneutraal 2030
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Vandaar ook het klushok, want beiden 
houden zij van klussen en de mouwen 
opstropen. Monique en Richard werken 
allebei zo’n 35 jaar in de zorg voor mensen 
met een beperking. Monique in Burgum 
als woonbegeleider op een woongroep en 
Richard in Surhuisterveen als begeleider in 
de houtbewerking op een dagbestedings-
plek. Het zorgen voor anderen zit in hun 
bloed en ook gastvrijheid hebben zij met 
de paplepel meegekregen; beide ouders 
gaven hun gasten liever iets te veel dan te 
weinig. Tijdens het gesprek mag ik dan ook 
van een overheerlijke en royale punt zelf-
gemaakte cheesecake met kersen genieten.

De aanloop tot de B&B
Het toeval wilde dat de woning, zoals zij 
deze kochten, al een aanbouw had met een 
ruime keuken en riante badkamer. Als lief-
hebbers van het televisieprogramma ‘Bed 
and Breakfast’ en na zelf van een aantal 
B&B’s te hebben genoten, kwamen zij tij-
dens coronatijd op het idee om het er zelf 
ook op te wagen. “Misschien ook wel om-
dat deze mooie plek wel heel groot is voor 
ons beiden” zegt Monique. “Graag willen 
we mensen, die bijvoorbeeld stedelijk wo-
nen, de gelegenheid bieden om te genieten 
van het weidse uitzicht en de rust.”
Samen gingen zij op de struin langs kring-
loopwinkels, sloegen weer aan het klussen 
en maakten van de aanbouw een prachtig 
tweepersoons verblijf in landelijke stijl, 
met stoere industriële elementen. Moni-
que kon haar gevoel voor styling uitleven 

door de vertrekken met natuurtinten in te 
richten. Het ruimtelijk inzicht en klustalent 
van Richard kwam hierbij goed van pas. 
Want wat Monique haar creatieve brein 
bedacht, moest natuurlijk in de praktijk 
wel haalbaar zijn.

De B&B
Om het voorzichtig uit te proberen wer-
den eerst familie, vrienden en kennissen 
uitgenodigd om te komen proefdraaien. 
“Eigenlijk hebben wij van hen nauwelijks 
opmerkingen of verbeterpunten gekre-
gen” zegt Monique. Richard: “We hebben 
veel geleerd van alle jaren dat wij naar het 
tv-programma ‘Bed and Breakfast’ hebben 
gekeken. De veelgehoorde klacht dat er 
onvoldoende haakjes zijn om iets aan op te 
hangen, zal ons niet gauw overkomen”. En 
dat is duidelijk te zien: een robuuste hou-
ten paal met haken van boven tot onder 
in de badkamer, is daar het overduidelijke 
bewijs van. Een knipoog van de maker ver-
moed ik. Er is werkelijk weinig te wensen 
overgelaten. Dit is de indruk die ik krijg na-
dat het stel mij alles met bescheiden trots 
heeft laten zien. Een volledig ingerichte 
keuken, in de badkamer een badkuip en 
aparte douchecabine, een slaapkamer met 
bed, tv en gezellig zitje, meerdere zithoek-
jes in de tuin en zelfs een op hout ge-
stookte sauna. Op de vraag of zij zelf niet 
mee willen doen aan het tv- programma, 
antwoordden zij in koor: “Nee, daar zijn 
wij veel te gewoon voor”.

Gevoel
Richard en Monique, hele gewone mensen 
met een bijzonder gevoel voor gastvrijheid, 
zijn er inmiddels helemaal klaar voor om 
met regelmaat gasten te ontvangen in hun 
schone en van alle gemakken voorziene 
B&B en hen ‘s ochtends te verrassen met 
een uitgebreid ontbijt. Als er geoogst kan 

De hele B&B vanuit de lucht bekeken  
(Foto website B&B Krûme Swyn)
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worden, trakteren zij hun gasten graag op 
zelfgebakken appeltaart en huisgemaakte 
pruimenjam. Dorpsgenoten met gasten 
die van ver komen en die in de buurt willen 
overnachten, kunnen hen zeker toever-
trouwen aan de goede zorg van dit stel. 

Ook is B&B Krume Swyn een perfecte stop 
voor langeafstandswandelaars die het 
Groot Frieslandpad lopen of het Konings-
pad XL. Voor meer informatie is er de web-
site www.krumeswyn.nl of bel 0610271275.

Oproep
Het logo van de B&B is een varken (afge-
leid van swyn). Her en der hebben er al 
wat swyntsjes een plekje binnen of buiten 
gevonden. Mocht je een swyn over hebben 
(geen echte!) en ze een nieuw thuis wil-
len geven, zoek dan niet verder. Ook zijn 
folders met activiteiten in de buurt zeer 
welkom.

De keuken van het appartement mag gerust riant  
genoemd worden (Foto website Krûme Swyn)

Helpende handen  
gezocht....

Schippers en gidsen  
Openluchtmuseum It Damshûs heeft de 
beschikking over twee prachtige boten. 
Een oude turfbok en een werkboot van het 
Waterschap. Met deze boten worden elke 
week tochten vanuit het museum georga-
niseerd en ook worden er arrangementen 
aangeboden waarbij gevaren wordt naar 
o.a. het Sudergemaal, de Kraanlannen, het 
aquaduct in het Alddjip en bij voldoende 
doorgang naar restaurant Piershiem.

Voor deze tochten hebben we schippers en 
gidsen nodig. Voor de Kraanlannen heb-
ben we enkele gidsen, maar uitbreiding 
zou wenselijk zijn.  Ook willen we graag 
gidsen inzetten naar het Aquaduct. Voor 
de gasten is het mooi te weten hoe al-
les ontstaan is. De documentatie is volop 
aanwezig en o.l.v. een ervaren gids wordt 
één en ander uitgelegd. Zo is het ook met 
de schippers. We hebben een aantal maar 

we willen heel graag uitbreiding van de 
bemanning.Mochten er vrouwen of man-
nen zijn die het leuk vinden om te varen 
op deze bijzondere schepen en vooral gast-
vrouw/heer te zijn voor onze gasten, geef 
je dan op. Onder leiding van ervaren schip-
pers wordt geleerd hoe de boten bestuurd 
moeten worden. Ook het varen in en uit de 
sluis en het aanmeren wordt in een paar 
sessies uitgelegd. Je kunt dan zelf ervaren 
hoe alles in zijn werk gaat. Stap met ons in 
de wereld van dit bijzondere museum en 
draag je steentje bij om de historie van ons 
dorp op deze manier uit te dragen.

Voor meer informatie: arjendijkstra@
home.nl/06 10256796 of Sietske Dijkstra 06 
57536302.

(Foto: Sietske Dijkstra)
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Prefab
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Voor deze 
editie ben ik 
onderweg naar 
de boerderij 
van Warner 
en Froukje van 
der Leeuw. Zij 
wonen in de 
Janssenstich-
ting met hun 
3 kinderen 
van 7, 10 en 13 
jaar. Froukje is 
werkzaam bij 
LTO Projecten 
als projectlei-
der. Er is op dit 
moment een 
stagiaire werkzaam bij het bedrijf. 

Het agrarische complex ziet er nu heel an-
ders uit dan in de jaren dat Warner zijn ou-
ders, Sjoerd en Marie, er kwamen wonen. 
Toen Lieuwe v.d. Bos in 1970 geen opvolger 
had voor zijn boerenbedrijf dat hij huurde 
van de Janssenstichting, lag daar de kans 
voor hen om boer te worden, ze zijn met 
17 koeien gestart. In 1973 werd het huis 
gekocht (het land bleef in pacht van de 
Janssenstichting, net als nu nog) waarbij 
in 1974 een grupstal werd gebouwd, eind 
jaren 70 kwam er meer land beschikbaar 

en kwam er een 
ligboxstal.
 
Maatschap
In 2002 is War-
ner in de maat-
schap gekomen. 
Zijn broers en 
zussen heb-
ben allemaal 
een andere 
richting geko-
zen. Warner 
en Froukje zijn 
na een aantal 
jaren verhuisd 

naar de boer-
derij en Warner 

zijn ouders hebben een woning gevon-
den aan de Prikkewei. Warner heeft veel 
respect voor de wijze waarop zijn ouders 
afstand hebben genomen van het bedrijf. 
Langzamerhand is het afgebouwd tot nu 
nog een paar keer per week helpen bij het 
melken. In 2004 is er een groot stuk bij de 
ligboxstal aangebouwd. In 2010 is er een 
jongveestal en een wagenhok bij gekomen. 
En in 2013 een melkstal. Toen de woning 
van Warner en Froukje toch wel erg lastig 
werd te verwarmen en het comfort steeds 
minder werd, “Froukje hat wolris mei de 
mûtse op slept” is besloten in 2017 een 

SERIE: Boeren in Nij Beets

Warner en Froukje van der Leeuw hun kinderen houden zich nog 
niet bezig met de toekomst

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 bezoe-
ken en hen aan het woord laten over het buorkjen anno 2022.

Warner is zeer bewust bezig met biodiversiteit op zijn land  
(Foto Bart Ledegang).
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nieuwe woning te bouwen. Vroeger ston-
den er 7 karakteristieke boerderijen, maar 
de woning van Warner werd het tegen-
overgestelde. Een moderne woning met 
alle comfort wat heerlijk wonen is. Maar 
ook de koeien worden niet vergeten. De 
stal is open waardoor de koeien zich pret-
tig voelen. Grote ventilatoren zorgen voor 
frisse lucht, mocht het buiten te warm 
worden. Boven de 27 graden is het voor de 
koeien buiten te warm. Ze krijgen dan een 
heerlijk koel plekje in de stal en kunnen op 
luxe koe-matrassen liggen.

Natuurbeleid
Warner is een boer die zich heel erg be-
zighoudt met de natuur. Hij vindt het zijn 
kracht dat hij veel weidegang heeft. Hij 
wordt zelfs een ambassadeur van het plat-
teland genoemd! Daarom wil hij ook geen 
melkrobot. Daardoor kunnen ze niet zo 
ver van de stal. En zegt hij:” Jo ha 24 oeren 
piepertsjinst, hy giet noait sizze se, mar as 
ik it melken dien ha, bin ik klear.”
Langzamerhand rolde 
Warner in projecten voor 
natuurbeheer. Hij wilde 
zich bezighouden met 
het weidevogelbeheer en 
ook de akkerranden had-
den zijn belangstelling. 
Er waren potjes vanuit 
Brussel maar daarvan 
ging 40 % naar over-
headkosten. Individueel 
kon je je inschrijven voor 
projecten bij het Mi-
nisterie van landbouw. 
Maar door de hoge 
kosten vonden de boeren 
dat ze het ook zelf kon-
den doen en dan voor 20 
%. Er werden agrarische 
natuurverenigingen op-

gericht. Maar op het moment dat er bijna 
40 waren kreeg de provincie het benauwd. 
Er moesten collectieven komen. Er zijn er 
nu 7 waarvan Elan 1 is. Warner zit in het 
bestuur. Ze hebben drie mensen in dienst 
en ze kunnen het voor 20% overhead rege-
len, waardoor de rest van het beheersgeld 
naar de boeren kan gaan. Deze projecten 
zijn allemaal ter versterking van de agrari-
sche cultuur.

Weidevogels
Wanneer er bijvoorbeeld veel kuikens in 
het land zijn en er nog niet gemaaid kan 
worden, dan betaalt Elan de opbrengstder-
ving hiervan. Ook de akkerranden helpen 
mee aan de biodiversiteit.  De randen zijn 
5 meter breed. Dat gedeelte mag dan niet 
bemest worden. Ieder jaar legt Warner 
langs het fietspad ook nog een strook van 
400 x 6 meter aan met wilde bloemen. Een 
prachtig gezicht. 
Warner werkt veel met het loonbedrijf. 
Ook dit bedrijf houdt in opdracht van 

Warner, rekening met 
het weidevogelbeheer. 
De nesten worden op-
gezocht door de vogel-
wacht; alle lof voor de 
inzet van deze mensen. 
Dit jaar wordt het mais 
op een andere manier 
gezaaid. Het krijgt een 
eenmalige bewerking 
waardoor de vogelstand 
zo weinig mogelijk ver-
stoord wordt.

Waterwin
Warner zijn boerderij 
zit in het waterwinge-
bied en aan de rand van 
een natura 2000 ge-

De jonge kieviten eten uit dochter Elins hand  
(Foto Familie van der Leeuw)
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bied. Door het waterwingebied is het land 
wel droger geworden, maar sinds kort kan 
Warner zijn eigen waterpeil regelen. Er zijn 
voorzieningen getroffen waardoor hij: “wy 
sitte it heechst yn it peilgebied” water toe 
kan laten zonder de boeren in de omgeving 
met natte voeten op te zadelen. Het natura 
2000 gebied is nu nog niet een probleem 
voor Warner. Hij heeft een goede vergun-
ning. Ze hebben 100 koeien waardoor alles 
goed benut is. Maar mocht hij uit willen 
breiden in de toekomst, dan zou dat wel 
eens problemen kunnen geven.

Campinadagen
Op 27 mei is er bij Warner en Froukje een 
Campinadag. Dit is een prachtige manier 
om een boerenbedrijf dichter bij de bur-
gers te brengen. Er is de mogelijkheid om 
het hele bedrijf te bezichtigen en meer 
te weten te komen over hoe Warner het be-
drijf runt. Hoe hij een zonneboiler en zon-
nepanelen op zijn bedrijfspanden heeft en 
hoe hij staat voor een goed boerenleven. 
Voor de kinderen is er deze dag ook alle 
aandacht. Er zijn allemaal attributen om te 

spelen. Warner heeft wel een vraag: “wolst 
der wol even bysette, dat de minsken út de 
omkriten op de fiets komme wolle?”  
(zie ook advertentie op pagina 20)

Conclusie? Een mooi bedrijf waar met 
liefde voor mens en dier gewerkt wordt. 
Opvolging is met hun jonge kinderen nog 
niet aan de orde. Daar is nog alle tijd voor!

Friesland Campina beloonde ‘Ambassadeur van het 
platteland’ met een prachtig bord  
(Foto archief)

Helpende handen  
gezocht....
 
Nieuwe potige leden voor Sloep-
roeivereniging “De Turftrapers”   

Elke woensdag- en donderdagavond wordt 
er met onze sloep “Betterskip” geroeid 
vanaf De Veenhoop. In de boot is ruimte 
voor 6 roeiers. Onze roeiteams zijn zeer 
gemengd van samenstelling, jong/oud en 
ook man/vrouw. Het roeien is recreatief, 
momenteel zijn er (even) geen ambities 
voor de wedstrijdsport. Er wordt geroeid 
door de mooie Friese natuur, richting Ear-
newâld, Kromme Ie of Headamsleat.  Naast 
een sportieve prestatie is het roeien ook 

gezellig.  
Omdat wij graag met een volle boot roeien 
is er ruimte voor nieuwe leden. Lijkt het je 
wat, wil je het een keer proberen, meld je 
dan vrijblijvend aan bij:  
Jos Kremer (voorzitter) info@joskremer.nl

Durf jij ook de strijd met de elementen aan te  
binden? (Foto Sietske Dijkstra)
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De vrije huisjes. 
In het “frijhûske” waren de kinderen ’s avonds 
alleen thuis, terwijl hun ouders op visite waren 
bij de buren (buurten). Toen wij plm. 17 jaar 
waren, gingen wij ’s avonds in de buurt rond-
neuzen, waar een “frijhûske” zou kunnen zijn.  
Meestal wisten wij dat van tevoren ook wel, 
want er waren ook al meisjes, waar we goed 
mee konden opschieten. We werden dan snel 
binnen gelaten en hadden dan een gezellige 
avond. Sommige meisjes lieten geen jongens 
binnen en soms mocht dat van de ouders ook 
niet. Als de deur gesloten was, bleven wij in de 
buurt rondhangen en haalden allerlei katten-
kwaad uit b.v. bij de “frijhûskes”. Een regenton 
met water schuin tegen de buitendeur zetten, 
die naar binnen tuimelde, als de deur werd 
open gezet. Een pan met ijswater in de bril 
plaatsen van het “gemakshuisje”(WC), dat altijd 
buiten stond. 

 
Ook stapelden wij wel eens meer dan honderd 
turven tegen de buitendeur. Daarna klopten 
we op de deur, die werd geopend. De bewoner 
schrok zich een hoedje, als de turven naar bin-
nen tuimelden. Woedend werden de turven 
weer opgeruimd, terwijl wij op 20 m afstand 
(het was toch aardedonker) volop genoten van 
de scheldpartijen. Wij verveelden ons nooit! ’s 
Nachts konden wij wel laat binnenkomen, want 
de deur was nooit op slot. Er was toch niets te 
halen. De volgende ochtend moesten we altijd 
weer vroeg opstaan. Er was geen pardon, ook 
al was er geen werk! Dan moesten wij maar 
eerder thuiskomen. ’s Nachts was het in Beets 
aardedonker, want verlichting was er toen nog 
niet.

Toch konden wij onze schouw, waarmee wij 
naar de overkant voeren in de Beetstervaart 
langs de Straatweg, in de duisternis altijd 
weer terugvinden. Naast de veldwachter (po-
litieagent) was er in ons dorp ook een “stille” 
politie. Toen ik nog maar 15 jaar was, werd ik 
door de “stille” in de kraag gepakt. Met enkele 
vrienden gingen we naar de kermis in Beetster-
zwaag. Op de terugreis mocht ik achterop de 
bagagedrager van de fiets van mijn broer Klaas 
meerijden. In een “politieverordening” in de 
gemeente Opsterland mocht je niet meerijden 
op een bagagedrager. “Halt, stoppen! Politie”, 
riep de stille. Ik sprong snel van de fiets en mijn 
broer Klaas verdween snel in de duisternis. Ik 
kon de stille niet vertellen, wie de bestuurder 
van de fiets was. Een eindje verder stond Klaas 
op mij te wachten.  
Samen reden we in de duisternis naar Beets. De 
“stille” had dus geen succes!

Andere tijden in Nij Beets (1895-1920). DEEL 33
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.
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Nijs Beetster Nijs

Meindert Talma & Freek de Jonge in speci-
ale uitvoering van De Domela Passie

 
Ter nagedachtenis aan Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis, maakte cultheld Meindert 
Talma in 2019 de Domela Passie. Dat was 
namelijk het jaar dat het 100 jaar was 
geleden dat deze grondlegger van het Ne-
derlands socialisme overleed. Eind juli is 
er een speciale uitvoering van de Domela 
Passie samen met cabaretier Freek de 
Jonge in het buitenmuseum It Damshûs in 
Nij Beets.

Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-
1919) was grondlegger van het socialisme 
en anarchisme in Nederland. Na een korte 
periode als Luthers predikant werd hij 
actief in de vrijdenkersbeweging, die het 
zelfstandig denken stimuleerde en zich 
meer en meer ontwikkelde tot atheïstische 
beweging. Van 1888-1891 was Domela het 
eerste en enige socialistische lid van de 
Tweede Kamer. Daarna trok hij de conclu-
sie dat de parlementaire democratie niet 
geschikt is voor het verwezenlijken van de 
socialistische idealen. Aan het eind van de 
negentiende eeuw bekeerde hij zich tot het 
anarchisme. De Domela Passie is gebaseerd 
op het bijzondere leven van dit zowel ge-
liefde als gehate figuur.

Als geboren en getogen Fries in het dorp 
Surhuisterveen, kende Meindert de verha-
len over Domela die een held was in het 
zeer armoedige Surhuisterveensterheide 
en omgeving met zijn vele heidebewoners 
en plaggenhutten. Al op de middelbare 
school schreef hij De heidedorpen in de 
noordelijke Wouden van Friesland; een 
scriptie over zijn armoedige roots.

Freek de Jonge is geboren in het Groningse 
dorp Westernieland. Hij is de zoon van een 
hervormd predikant en Nederlands be-
kendste cabaretier met een indrukwekken-
de staat van dienst. Als zoon van een her-
vormd predikant zijn er raakvlakken met 
het leven van Domela Nieuwenhuis. Deze 
samenwerking tussen Meindert Talma en 
Freek de Jonge in De Domela Passie belooft 
een zeer bijzondere locatievoorstelling te 
worden die in het buitenmuseum It Dams-
hûs in Nij Beets te zien zal zijn. Middenin 
de authentieke sfeer van plaggenhutten 
en andere schamele huisvesting komt het 
verhaal passend tot leven.

In Nij Beets presenteert Meindert Talma 
dan ook de volledige uitvoering van De 
Domela Passie, samen met een speciaal 
samengesteld groot koor, zijn band, een 
strijkersensemble en Freek de Jonge!

De locatievoorstelling is te zien op donder-
dag 21, vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 
24 juli om 20:00 uur in bijzondere setting 
in de tuin van It Damshûs, Domela Nieu-
wenhuisweg 59B in Nij Beets. Kaarten voor 
de voorstelling zijn te bestellen via Explore 
the North: https://explore-the-north.nl/
nl/act/de-domela-passie-meindert-talma-
freek-de-jonge

Deze productie komt tot stand in samen-
werking met Popfabryk, Excelsior Recor-
dings, het Ferdinand Domela Nieuwenhuis 
Museum, It Damshûs en Explore the North.
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FOTO 31

Dorpsfeest Nij Beets

 
In de week van 30 mei t/m 5 juni zal er een 
lijstenactie worden gehouden. 

De buurt hoofdenhebben hier inmiddels 
een bericht over gehad. Binnenkort zullen 
we ook opgavelijsten naar de buurthoof-
den sturen. Om het feest te kunnen laten 
slagen, hebben we jullie hulp nodig bij ver-
schillende activiteiten. Als jullie buurt nog 
geen informatie heeft gekregen, willen 
jullie dit dan aan het bestuur doorgeven? 

Hieronder het programma:

Vrijdag 2 september

9.00 - 10.00 
Voorstelling  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 welkom)

16.00 - 18.00  
Programma voor jongeren van 12-16 jaar

19.30 - 21.30 Bingo

21.30 - 1.00 Feest met DJ Maarten

Zaterdag 3 september

13.00 - 16.30 Buurtbattle 

18.00 – 20.00 Barbecue voor het hele dorp

22.00 – 1.00  
Live muziek met de 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 buurt-
versiering)

De buurthoofden krijgen binnenkort de in-
formatie via de mail. Mochten er wijzigin-
gen zijn, dan graag even doorgeven aan 
onderstaand mailadres. Ook voor andere 
vragen en opmerkingen: dorpsfeestcom-
missienijbeets@gmail.com  

Daarnaast komt alle informatie te staan 
op: www.facebook.com/dorpsfeestnijbeets 

Beetster vlag 
Gelukkig kan er dit jaar  
weer van alles, zoals het  
komende dorpsfeest in september. En als 
er in Nij Beets weer wat te vieren is, wordt 
massaal de eigen dorpsvlag uitgehangen.

De afgelopen jaren zijn er verschillende 
nieuwe bewoners in ons dorp komen wo-
nen die de vlag waarschijnlijk nog niet in 
hun bezit hebben. En ook voor degenen 
waar de vlag op z’n eind is, hebben we 
weer een voorraad nieuwe vlaggen liggen. 
Hij kost €27,50. Wilt u er één bestellen dan 
kan dit door overmaking van dit bedrag 
op bankrekening NL19 RABO 0306 4024 40 
t.n.v. St. Freonen fan ’t Damshus. Onder 
vermelding van VLAG en uw adres, de vlag 
wordt dan bij u thuisbezorgd.
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Freonen fan It Damshûs 
De warme winter van ‘21/’22 is op zijn eind. 
Aangekondigd als één van de strengste 
van de afgelopen jaren werd het in plaats 
daarvan één van de winderigste. Met maar 
liefst drie stormen binnen een week ratel-
den de pannen ook op ons museumterrein 
enthousiast op hun latten. Uiteindelijk viel 
de schade, op een paar kapotte pannen na, 
gelukkig mee en viel de boom van de bu-
ren net lángs het filmhuis… 

Nu we ook weer ruimte krijgen t.a.v. de 
coronamaatregelen hopen we, maar dan in 
de goede zin van het woord, dat 2022 een 
‘rûzich’ jaar zal worden; vol met vertrouw-
de actie. En als de voortekenen ons niet 
bedriegen zal dat, na een ‘winterslaap’ van 
bijna twee jaar, ook zeker gaan gebeuren.

Zowel voor als achter de schermen wordt 
hard gewerkt om er een sprankelend jaar 
van te maken. Voor de schermen: Een groot 
deel van het jaarprogramma ligt al klaar. 
Met diverse en belangwekkende lezingen, 
de Boartersdei in juni, Turfdagen in au-
gustus én -richting oktober- een feestelijke 
avond met daarin toch nog aandacht voor 
ons 60-jarig jubileum! Het volledige jaar-
programma verschijnt binnenkort op onze 
site.

Maar ook achter de schermen stonden en 
staan we niet stil. In april verwachten we 
dat It Damshûs weer officieel wordt opge-
nomen in het Nederlandse Museumregis-
ter. Waarin we dan aantonen een museale 
instelling te zijn die ‘aantoonbaar voldoet 
aan criteria voor een kwalitatief hoog-
waardige invulling van de functies van 
een museum’. Zo’n registratie is belangrijk. 
Geregelde museumbezoekers kijken vaak 
eerst op de site en weten bij een geregis-
treerd museum een bepaalde kwaliteit en 
zullen dus eerder reserveren. Daarnaast 

is het ‘geregistreerd zijn’ ook voor b.v. het 
werven van fondsen vaak een voorwaarde.

En daarmee zijn we bij de grote uitdaging 
aangekomen die op stapel staat. Het Su-
dergemaal. We willen graag een Suderge-
maal houden waar we werkende pompen 
aan het publiek kunnen laten zien. Zoals 
bekend moet het Sudergemaal hiertoe vol-
ledig gerenoveerd worden. Een operatie 
die begroot is op zo’n €330.000. Inmid-
dels heeft de Provincie het belang van dit 
stukje industrieel erfgoed onderkend en 
via It Mienskipsfûns €136.000 toegezegd! 
De komen weken zullen voor het bestuur 
in het teken staan om het resterende geld 
bijeen te sprokkelen want we willen uit alle 
macht proberen om het 100-jarig bestaan 
van het gemaal in 2024 te vieren met ron-
kende pompen!

Maar vóór alles:  
Vrijwilligers en bestuur staan te trappelen 
om straks de deuren van ons mooie muse-
um weer te kunnen openen voor publiek! 
De Collectiecommissie, de Botencommissie 
en de schippers, de Gidsen, de Gastvrou-
wen en -mannen, de Onderhoudsploeg, 
de Boartersdeicommissie, de Beheerscom-
missie Sudergemaal én de Freonen fan it 
Damshûs! Samen vormen zij een springle-
vende organisatie!

Zeer veel dank voor steun en vertrouwen.  
En heel graag tot spoedig ziens!

 
Met een hartelijke groet, 
Ubbo Elzinga 
Voorzitter Stichtingsbestuur It Damshûs.
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 IJSCLUB “EENDRACHT” 

NIJ BEETS 
Het bestuur van IJsclub Eendracht heeft na 
twee jaar de algemene ledenvergadering 
weer kunnen organiseren. Na het officiële 
gedeelte was er ruimte om ervaringen 
en anekdotes te delen over de laatste 
Elfstedentocht van 1997. Het was mooi om 
te zien dat de leden die aanwezig waren zo 
betrokken zijn bij de ijsclub. Het wordt dan 
ook zeer gewaardeerd dat vanuit de leden 
diverse goede en bruikbare suggesties 
werden gedaan. Wij als bestuur gaan 
daarmee zeker aan de slag. 
De belangrijkste punten die besproken 
zijn: 
Bestuurswissel:  
Fokke de Roos is herkozen, Piet Dijkstra 
was aftredend en niet herkozen, Watze 
Stop was aftredend en niet herkozen.  
Nieuwe bestuursleden: Joukje Marije 
Smedinga, Atje de Grouw. 
De aftredende heren hartelijk dank voor 
jullie inzet, ideeën en gezelligheid. Erg 
mooi dat jullie dit zo’n lange tijd hebben 
willen doen. De aantredende dames 
van harte welkom bij dit, oorspronkelijk 
alleen uit mannen bestaande, bestuur. 
Het is de eerste keer in de geschiedenis 
van de IJsclub dat een dame hiervan deel 
uitmaakt. En nu zelfs twee tegelijk. 

Een ander belangrijk punt is dat we helaas 
genoodzaakt zijn de contributie te moeten 
verhogen naar €10 per jaar. Dit is door 
de leden goedgekeurd en zal per direct 
van kracht worden. De reden dat we deze 
verhoging doorvoeren is omdat veel vaste 
kosten zijn gestegen. Hierdoor zien wij ons 
zeer geringe vermogen verminderen. 

Na afloop van het officiële gedeelte is 
er stilgestaan bij het feit dat het 25 jaar 

geleden is dat de laatste Elfstedentocht 
is verreden. Om deze reden hebben we, 
via sociale media en de NijsBeetster  oud-
Elfstedentocht schaatsers uitgenodigd om 
gezamenlijk herinneringen aan die tocht 
op te halen.

Na een erg amusante quiz waarbij men 
met een rode of groene kaart het juiste 
antwoord kon geven, was er na wat 
hilariteit bij elke ronde een winnaar die 
met een prachtig Fries voedselpakket 
verblijd werd. Rinze de Wagt, die met 
het idee kwam om aandacht te schenken 
aan de Elfstedentocht van 1997, had 
een mooi en interessant verhaal over 
zijn schaatservaringen van de drie 
Elfstedentochten die hij heeft geschaatst. 
Samen met de foto’s die op het scherm 
werden getoond, werden de herinneringen 
opgehaald en kwamen de verhalen los. 
Ittsje Wolthers–Meinsma vertelde dat 
het eerste stuk voor de wind was. Er 
werd op dat stuk nog veel gepraat door 
de schaatsers. Echter bij Stavoren ging je 
de bocht door en moest je pal tegen de 
harde wind in bikkelen. Tijdens dat stuk 
hoorde je niemand meer praten en was 
men alleen bezig om die ijzige koude 
wind te trotseren. Voor haar was het 
magisch dat je op dat moment alleen de 
schaatsen op het ijs hoorde en het ruisen 
van de wind door de rietkraag. Erwin van 
der Duim die samen met Ruskert van der 
Duim de tocht heeft geschaatst, vertelde 
dat na het drinken van vele koppen 
chocolademelk en het eten van bevroren 
krentenbollen, hij bij Franeker een misselijk 
gevoel had. Wat hem gered heeft is het 
drinken van een flinke slok Berenburg. 
Hierna knapte hij op en heeft hij de tocht 
zonder noemenswaardigheden succesvol 
volbracht.
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Hartelijk dank voor deze mooie verhalen 
die de avond tot een succes hebben 
gemaakt. Hiermee sluiten we twee 
seizoenen ijsplezier af en hopen eind dit 
jaar of begin volgend jaar iedereen weer te 
mogen verwelkomen op de ijsbaan.

Namens het IJsclub bestuur Eendracht.

Laatste klaverjasavond voor de zomerstop

Op de kaartavond 
van 7 mei kwamen 
er 25 mensen naar 
de kantine om een 
kaartje te leggen. 

Zoals gewoonlijk heerste er weer een gezel-
lige sfeer.

Onderstaande 7 personen scoorden meer 
dan 5000 punten:

1. Arie de Haan  5.757 punten   
2. Pieter Nauta  5.583 punten 
3. Willem Wieringa 5.354 punten  
4. Jan Klaver  5.337 punten 
5. Jolanda Rinzema 5.166 punten  
6. Reinder Tolsma 5.030 punten 
7. Reinskje Kalsbeek 5.004 punten 
 
De poedelprijs was deze avond voor An-
dre Wouters die 3.789 punten bij elkaar 
speelde. 
De catering werd verzorgd door Fokke 
Veenstra en Sharon Bos; bedankt voor jul-
lie medewerking. We wensen iedereen een 
prettige zomer en hopen jullie allemaal in 
het nieuwe seizoen weer welkom te heten. 

Namens het bestuur, 
Sieb de Haan, Willem Landmeter en Sietze 
van Houten 

Stratenvolleybal 
Yesss, Yippieeee, it giet oan, now it begins, 
it sill heave, te paard, eindelijk, lang moe-
ten wachten, tis weer zo ver, alle ballen 
verzamelen, wakker worden, aanvallen, der 
voor, zet ‘m op! We kunnen weer volleybal-
len en wel op 11 juni, dus geef jouw team 
op voor zaterdag 4 juni via e-mail stra-
tenvolleybal@hotmail.nl. Heb je geen of 
een onvolledig team, meld je toch aan dan 
proberen wij een team te smeden uit de 
losse aanmeldingen. Een team bestaat uit 
minimaal 6 personen waarvan 3 dames. 
Het evenement wordt gehouden op de 
velden van Blue boys en het inschrijfgeld is 
€10 per team. 

Tennisnieuws 
Hier een kort berichtje van de tennisver-
eniging. In overleg met de trainer kunnen 
we een vijftal jeugdlessen aanbieden voor 
de basisschool kinderen. De lessen worden 
gegeven op de woensdagen  1, 8, 15, 22 en 
29 juni. De kosten bedragen €30 per kind. 
Er geldt een minimum aantal deelnemers 
van 5 kinderen. Jeugdrackets en ballen zijn 
aanwezig op het tennisveld. Aanvang 18.00 
uur. 

Op vrijdagavond 27 mei hebben we een 
instuif, ongeacht of je lid van de vereniging 
bent of niet. Er kunnen maximaal 8 perso-
nen tegelijk spelen en er wordt regelmatig 
gewisseld. De tennisvereniging zorgt voor 
een hapje en een drankje. 

Voor beide activiteiten  en nadere infor-
matie kun je je 
opgeven via de 
mail naar: nij-
beetstennis@
gmail.com.
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Op pad met de vogelwacht. 
Door Nynke van der Heide

‘s Morgens vroeg om 6 uur staan we op 
een perceel land waar met de drone ge-
zocht zal worden naar weidevogelnesten. 
Dit n.a.v. de vraag van een boer die er 
binnenkort aan het werk wil gaan. Het is 
heel stil in het veld, behalve de roep van de 
grutto, kievit, tureluur en andere vogels. 
De nazorgers zijn hier al geweest, maar 
denken dat er misschien nog meer nesten 
liggen.

Voor het gebruik van de drone zijn twee 
drone-piloten vereist. Eén piloot bestuurt 
de drone en bekijkt het scherm en de an-
dere volgt de drone in de lucht en houdt 
voortdurend contact, m.b.v. de mobiel, met 
de nazorgers in het veld. Alvorens dat de 
drone de lucht in kan, installeren de pilo-
ten de apparatuur en worden de coördina-
ten van het af te zoeken veld, op de display 
vastgelegd. Dit is een precies werkje en 
kost de meeste tijd en vraagt veel oefe-
ning. Dan pas kan de drone de lucht in. 

De warmtebeeldcamera op de drone regis-
treert de warmte die de vogels en/of eieren 
afgeven en worden dan zichtbaar op de 
display met een klein helder stipje. Ook an-
dere dieren zoals o.a. hazen, reeën en kat-
ten worden waargenomen. De twee nazor-
gers kunnen nu het land in op aanwijzing 
van de drone-piloten. Heeft de drone een 
nest gelokaliseerd dan blijft die daar boven 
hangen en kunnen de nazorgers voorzich-
tig naar de drone toelopen op aanwijzing 
van de piloten. Komen ze in de buurt dan is 
het stop. Een metertje naar links, een half 
metertje naar rechts en stop. Steek nu de 
hand maar uit, nog een halve meter, hand 
laten zakken recht naar beneden. Ja daar 
moet het nest liggen, verscholen onder 
het gras. Soms goed zichtbaar, maar soms 
ook niet zoals bij het nest van de tureluur 
en soms de grutto. Het nest wordt gemar-
keerd met een stokje en later vastgelegd in 
het registratiesysteem van de BFVW. Dan 
weer verder, het komt voor dat een paar 
meter verderop nog een nest gevonden 
wordt. Prachtig. Zo kan het zijn dat er op 
zo’n ochtend 6 tot 15 nesten worden gevon-
den, maar het komt ook voor dat de eieren 
al uit zijn gekomen. De drone geeft ook 
aan waar de kuikens zitten of rondschar-
relen. Het blijft met het lopen oppassen, 
vooral als het gras wat hoger wordt.

Het zoeken m.b.v. 
de drone is zeer 
succesvol. De boer 
wordt geïnfor-
meerd, weet waar 
de stokjes staan en 
dus de nesten, en 
kan de gemarkeer-
de plekken met rust 
laten. De weidevo-

gelbescherming kan op deze manier zo 
optimaal mogelijk worden uitgevoerd.
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Bootreis voor gasten van de Zonnebloem 
Vrijdag 6 mei was het een drukte van be-
lang bij de haven aan de Loswal in Drach-
ten. Er kwamen ong. 100 gasten en 14 
vrijwilligers van de Zonnebloemafdelingen 
van Haulerwijk en Boornbergum/Beetster-
zwaag e.o. aan boord van de Toerist VI voor 
een mooie tocht naar Grou. Vanaf half 10 
werd er ingescheept en om 10uur vertrok 
de boot. Na de koffie met cake werd door 
Griet Wiersma de stemming er flink inge-
bracht. In Grou kwam een stamppotbuffet 
aan boord. Na de lunch kon men daar ook 
even de benen strekken. Op de terugweg 
werd er nog een verloting gehouden, en 
kregen de gasten nog een lekker drankje. 
En ook deze keer had de advocaat met slag-
room veel aftrek. Met dank aan de Poiesz, 
Plus, Jumbo, DA-drogist, Kruidvat, Bakkerij 
Baarsma en Tuindorado konden er vele leu-
ke prijzen worden uitgedeeld. Het was een 
mooie tocht in het voorjaar met prachtig 
zonnig weer. Om 5 uur was men weer terug 
in Drachten en ging men moe maar voldaan  
op huis aan.

Allemaal aan boord van de Toerist VI

Zonnepanelen in de wachtstand 
De plannen voor een veld met zonnepa-
nelen op het land tussen de Geawei en 
de Kanaelwei Noard gaan voorlopig even 
‘on hold.’ Projectontwikkelaar De Wind 
Groep uit Drachten voert hiervoor een 
aantal redenen aan. Allereerst blijkt het 
zonneveld een opzichzelfstaand plan en 
niet onderdeel van het bestemmingsplan 
van de zes woningen die aan de Geawei 
gepland staan. Bij netbeheerder Liander is 

bovendien momenteel geen capaciteit op 
het netwerk om deze voorziening op het 
net aan te sluiten. Tenslotte is er vanuit de 
Beetster gemeenschap ook nog een groot 
enthousiasme te bespeuren over het veld. 
Het is echter vooralsnog uitstel en geen 
afstel, laat de projectontwikkelaar weten.

Helpende handen  
gezocht......

Jong en oud voor het bouwen 
van een vlot voor de Turfdagen
In de Nijs Beetster van april hebben we de 
datum genoemd van de turfdagen. We 
zijn nu iets verder in de organisatie van 
dit bijzondere weekend. De data voor het 
bouwen van het vlot zijn bekend. Tijdens 
de Boartersdei op 16 juli bij It Damshûs 
beginnen we met de bouw. De reserve-
datum is 23 juli. Op de 16de beginnen we 
met het op originele wijze maken van het 
vlot. De boomstammen worden eerst op 
maat gezaagd. De afmeting van de Rol-
lemasluis is bepalend voor de grootte. Het 
vlot wordt ongeveer 3.50 x 15.00 meter. Op 
dit vlot komt een primitieve behuizing. De 
boomstammen zijn in maart 2020 door 
trekpaarden uit de bossen van Appelscha 
gehaald en met auto en dieplader naar It 
Damshûs gebracht.

(Foto: Sietske Dijkstra)
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De boomstammen worden door touwen 
aan elkaar bevestigd.  
Zodra dit klaar is komt er een vloer en 
behuizing op. Het vlot wordt gedurende 
de week van 15 t/m 19 augustus bewoond 
door enkele dorpsgenoten. Er wordt gege-
ten, geslapen en geleefd zoals het vroeger 
was.

De reis gaat zoals u heeft kunnen lezen van 
Nij Beets, Gorredijk, Donkerbroek, Ooster-
wolde, naar Appelscha waar de turfdagen 
gehouden zullen worden. In de NijsBee-

tster van juni komt het complete program-
ma van deze bijzondere samenwerking It 
Damshûs/Turfdagen Appelscha.

Lijkt het jou/u leuk om aan dit bijzondere 
project mee te werken, geef je dan op. 
Ervaring is niet een pré daar we begeleid 
worden door een bestuurslid van de turf-
dagen. Jong en oud kan hieraan meedoen!

Opgave en info kan via arjendijkstra@
home.nl of via Sietske Dijkstra 06 57536302.

Expositie en biodiversiteit 

Zorgboerderij De Ripen zet deuren open op zaterdag 11 juni

Hester Dijkstra

Met z'n rug tegen een grote stronk zit Gert doodstil rond te kijken, de grote lens van z'n 
fototoestel in de aanslag. Wekelijks tuurt en observeert hij te midden van het kersverse 
biodiverse groen achter zorgboerderij De Ripen. Ah, een gele kwikstaart! En daar vliegt een 
oranjetipje! En wat zwemt daar in de poel of bloeit daar tussen het gras? Zo verzamelt Gert 
fotomateriaal over 'Bioferskaat', het project dat zorgboerderij De Ripen samen met Stich-
ting De Ripen heeft uitgevoerd. Op zaterdag 11 juni a.s. wordt het gepresenteerd tijdens een 
Open Dag.

Maar Gert Nakken uit 
Beetsterzwaag is niet 
de enige vrijwilliger 
met hart voor de bio-
diversiteit.  Elke don-
derdag komt Thomas 
Schaefer uit Leeuwar-
den om vogels en vlin-
ders te spotten terwijl 
hij meehelpt op de zorg-
boerderij. En samen met 
nog een aantal groene 
vingers gaan ze, als 'team groen' met de 
hulpboeren, zorgvuldig bijhouden wat er 
gebeurt met de biodiversiteit in het nieuw 

ingerichte weiland 
achter de zorgboerde-
rij. Daarmee kan dit 
voorbeeldproject een 
natuurlijke educatieve 
functie krijgen;  er 
gaat serieus geteld 
worden en bijzondere 
waarnemingen wor-
den doorgegeven. 
De aanleg van het pro-
ject Bioferskaat heeft 

wat meer tijd gekost dan oorspronkelijk 
de bedoeling was, maar toen loonbedrijf 
Lageveen aan de slag kon, veranderden 

Het bioferskaat trekt bijzondere vogels...... 
(Foto Wobbe de Vries
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de grote bulten veen en zand geleidelijk 
in een prachtige poel met diverse water-
niveaus en een scholekstereilandje. Aan 
het eind van de poel een betonnen vogel-
wand, geschikt voor oeverzwaluwen en 
wie weet kan de ijsvogel verleid worden er 
een plekje te zoeken. Voor de dieren van de 
zorgboerderij is er een afgebakend wei-
land. 'Met het project willen stichting en 
zorgboerderij een bijdrage leveren aan een 
klein stukje gezonde aarde en aantrekke-
lijk zijn voor alles wat groeit, bloeit, vliegt, 
zweeft en zwemt', vertelt Tineke de Vries 
van de zorgboerderij. 'Al heel lang gebrui-
ken we geen chemische bestrijdingsmid-
delen, we vangen het regenwater op en 
we composteren op eigen erf. We werken 
zo duurzaam mogelijk en daarom past het 
project Bioferskaat precies bij ons en bij 
onze hulpboeren'.

Ontwikkeling
Bioferskaat is een 'project in ontwikkeling'. 
De provincie Fryslân en diverse fondsen 
(regionaal en landelijk) verleenden finan-
ciële steun voor de basis die er nu gelegd 
is. Wel moeten er nog wat klussen ge-
klaard worden, zoals het afwerken van de 
vogelwand, het maken van zitplekjes, het 
aanleggen van een steiger, het bouwen 
van een kijkhut en de aanleg van een helo-
fytenfilter voor een goede waterkwaliteit. 
Bovendien moet er een oplossing gevon-
den worden om het waterpeil in de poel 
voldoende hoog te houden voor de vele 
vogels en insecten die er ook nu al gebruik 
van maken. De zorgboerderij had daar 
al een mooi molentje voor aangeschaft, 
maar tegen de heftige voorjaarsstorm was 
de molen jammergenoeg niet bestand. 
De wieken werden teruggevonden op 
de bodem van de poel. Voor de overige 
bouwwerken was een pauze nodig toen de 
prijzen van het hout de pan uitrezen. Maar 

ook nu is het project al een wandeling 
meer dan waard. Buurt- en dorpsgenoten 
en andere belangstellenden zijn welkom 
om een kijkje te komen nemen. Om te zien 
hoe groen en kruidig het gras erbij ligt en 
ook om te kunnen meemaken hoe het pro-
ject zich in de komende jaren geleidelijk zal 
ontwikkelen naar meer verscheidenheid en 
diversiteit. 

Expositie
En er is nog meer te beleven tijdens de 
Open Dag van de zorgboerderij! Naast de 
diverse groene activiteiten en het werken 
met de dieren wordt op de boerderij veel 
aandacht besteed aan creativiteit. Om 
duidelijk te maken wat 'Bioferskaat' eigen-
lijk inhoudt, werden er allerlei beestjes 
gemaakt, uit hout gezaagd of gevilt van 
de wol van eigen schapen. Ze hangen in 
de kantine boven de grote tafel. Nu zijn de 
hulpboeren al wekenlang bezig een prach-
tige expositie voor te bereiden die als titel 
heeft: 'Ik wou dat ik een gedicht was, of 
een schilderij'. Er worden – op een unieke 
manier – vrije werkstukken gemaakt en 
zelfportretten. Ze worden samengevoegd 
tot een originele expositie, die tijdens de 
Open Dag op 11 juni bezocht kan worden.

Zorgboerderij De Ripen zet de deuren open, 
's morgens voor familieleden en genodig-
den, 's middags (tussen 13.00 en 16.00 uur) 
voor iedereen die graag een kijkje neemt.

Deze vlinder
 (Dambordje) rust 
uit op het erf van de 
zorgboerderij. (Foto 
Wobbe de Vries)
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Wist u dat...?

Helpende handen  
gezocht.......

Vogelwacht Nij Beets/De Veen-
hoop, iets voor jou?
De Vogelwacht Nij Beets/De Veenhoop 
bestaat al 60 jaar. Vroeger werden de 
toekomstige leden persoonlijk benaderd 
en betaalde iedereen zijn lidmaatschap 
contant. Tegenwoordig gaat alles anders, 
namelijk via automatische incasso. 
Vroeger was het vinden van eieren (het 
eerste) iets bijzonders. Tegenwoordig mag 
alleen het eerste ei gevonden (maar niet 
geraapt) worden. Daarna is het uitsluitend 
nazorg. Deze nazorg vraagt veel aandacht. 
Boeren zijn verplicht om zorgvuldig met 
de nesten van weidevogels om te gaan, wij 
als vogelwacht proberen de boer zo goed 
mogelijk te helpen. Maar dat lukt alleen 
met genoeg leden en mensen die het veld 
in willen om te helpen met de nazorg.  
Om mee te gaan in de tijd heeft de vo-
gelwacht een drone, via sponsoring, 
aangeschaft. Er zijn inmiddels 4 piloten 
(certificaat RDW) opgeleid. Zij gaan met 
de nazorger het veld in om de nesten met 

de drone te zoeken en vervolgens te mar-
keren. Hiervoor hebben we meer mensen 
nodig. Misschien lijkt het je leuk om met 
de drone te vliegen of de gevonden nesten 
te markeren. Maar je kunt ook gewoon lid 
worden en jaarlijks je contributie van €6 
via automatische incasso betalen. Alles 
helpt. Wij doen ook andere dingen, zoals 
educatie voor de jeugd. 
Nazorg voor weidevogels is een noodza-
kelijke schakel in de natuur die door moet 
gaan om de weidevogels te behouden. 
De eerste ervaringen met de drone, het 
vinden van eieren in het weiland, zijn heel 
positief. 

Aanmelden bij de vogelwacht kan bij het 
secretariaat. Heb je belangstelling, stuur 
dan een mailtje naar Aaltsje de Vries, e-
mail aaltsjedevries@gmail.com. Zij mailt 
dan een incassoformulier, zodra dit vol-
ledig ingevuld retour is bij het secretariaat 
ben je lid van de vogelwacht.

Hebt je nog vragen over nazorg, drone of 
andere activiteiten, dan kun je dit aange-
ven in de mail. Je krijgt dan een spoedige 
reactie van een bestuurslid van de vogel-
wacht. Tot snel?

 

Lolke en Hylke Donker soms vreemde hon-
den een leuk autoritje bezorgen? Zij een 
trilplaat bij Jopie Kooijker hadden opge-
haald toen ze bij de hoofdbrug een hond 
zagen lopen? Zij dachten dat de hond van 
de familie Kooijker achter hen aan was ge-
lopen? Lolke en Hylke, heel aardig, de hond 

in de auto terugbrachten naar de familie 
Kooijker? Op het erf aangekomen zij een 
hond achter het raam van de woonkamer 
vriendelijk naar hen zag kwispelen? Zij de 
hond van Jan en Hendrika mee hadden 
genomen?
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  Van Plaatselijk Belang

Afgelopen 21 april jl. vond in het Trefpunt de algemene ledenvergadering plaats van Plaatselijk Belang. Met een opkomst van 
27 personen werd de vergadering geopend door de voorzitter Fokke de Roos. Dit keer konden we weer fysiek bij elkaar zitten 
na een tweetal jaren online te hebben moeten vergaderen. In het kort wordt er een evaluatie gedaan van wat er allemaal heeft 
plaatsgevonden in het afgelopen jaar. 
Zo zijn er successen geboekt met onder andere langere opening van het kanaal. Er is een nieuwe website in de maak voor 
Plaatselijk Belang en Krigel is zeer actief bezig. Daarbij zijn er een aantal ontwikkelingen rond het thema ‘Wonen.’ Er staat 
in ieder geval genoeg in de planning voor komende tijd.  Bestuurslid Rick van Houten benoemt nog de mogelijkheid van de 
gemeente-app: https://www.opsterland.nl/melding-doen voor situaties waarbij de gemeente kan inspringen als het gaat 
om verbetering van pleinen/wegen/parken/speeltuinen. Ook wordt de dorpsvisie aangestipt. Dit document wordt als leidraad 
gebruikt voor vergaderingen van het plaatselijk belang. Belangrijke referentie is hierin de dorpsspiegel. Het verzoek van 
Plaatselijk Belang is om deze dorpsspiegel in te vullen. Aan de hand hiervan kan Plaatselijk Belang meten wat de inwoners 
urgent vinden in Nij Beets. Ook heeft er een bestuurswisseling plaats gevonden. Anne-Esther en Jolanda zijn ondertussen af-
getreden. Inmiddels zijn Dea Elshof en Wiesje Keizer benaderd om taken over te nemen van hen. In deze vergadering worden 
zij benoemd als nieuwe bestuursleden. 
Na de pauze is het woord aan Jeroen van der Meulen. Hij is voor o.a. voor Plaatselijk Belang bezig met een nieuwe website. De 
basis staat klaar en het is nu zaak om de inhoud goed neer te zetten. Als Plaatselijk Belang zijn we erg blij met deze helpende 
hand. Daarna is het woord aan Erik. Hij is architect en heeft kritisch gekeken naar het plein bij het Trefpunt. Hierin zijn een 
aantal mogelijkheden om dit aan te passen om het dorpscentrum aantrekkelijker te maken als dorpskern. Het gevolg hiervan 
is dat de vraag gesteld kan worden wat dit voor het Trefpunt betekent. Om hier antwoord op te krijgen is er een kleine vra-
genlijst uitgedeeld om een beeld te krijgen wat de wensen zijn van de aanwezigen. Deze lijst wordt binnenkort geëvalueerd. 
Bovenstaande is een korte opsomming van wat er besproken is op de algemene ledenvergadering. Voor een uitgebreid 
verslag verwijzen wij u door naar www.nijbeets.info onder het kopje Plaatselijk Belang - verslag.jaarvergadering.2022 
Al met al was het een avondvullend programma. We bedanken ieder voor zijn/haar bijdrage en komst. 

 Even voorstellen Plaatselijk Belang Nij Beets
Vanaf nu zullen we elke maand een lid van het Plaatselijk Belang voorstellen. Deze maand: Fokke de Roos, onze voorzitter.

“Als geboren en getogen Nij Beetster voel ik mij vereerd om deze functie te bekleden. Ik 
ben 55 jaar en woon samen met mijn partner en onze zoon aan de Doarpsstrjitte. Sinds 8 
jaar bestieren wij een slagerij in Gorredijk, ook hebben wij een slagerij in Nij Beets gehad 
op de plek waar we nu woonachtig zijn. Door hier te zijn opgegroeid heb ik veel beleefd 
in dit dorp, heb menig sport mogen beoefenen met veel plezier. Dit zijn voetbal, korfbal, 
waterpolo, schieten, ondersteuning van de sport heb ik met de omnivereniging (die niet 
meer bestaat) jarenlang de sportkantine beheerd. Tegenwoordig beoefen ik geen sport 
meer in Nij Beets, het schaatsen en golfen zijn nu de passies wat sport betreft. Een grote 
passie is tegenwoordig de jacht. Samen met drie dorpsgenoten beheren we meer dan 100 
ha jachtveld waar we een mooi stukje wildbraad mogen oogsten. “
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Moeilijke vragen ? 

Is een testament nog nodig ? 

Is uw testament nog van deze tijd ? 

Moeten de erfdelen van de kinderen worden vastgelegd na het 

overlijden van de eerste ouder ? 

Kan ik mijn kleinkinderen in mijn testament 
opnemen ? 

Allemaal onderwerpen waar u niet dagelijks mee bezig bent.  

Met al deze vragen en uiteraard met andere zaken die u 
bezig houden kunt u -geheel vrijblijvend- op ons kantoor 
terecht. Vind u het plezieriger om thuis, in uw eigen 
omgeving, over deze zaken te praten ? Dan kan dat ook. De 
notaris komt graag -zonder extra kosten- bij u een kopje 
koffie drinken. 

Mocht u overdag moeilijk vrij kunnen krijgen  
voor een afspraak, dan is het ook mogelijk een afspraak te 
maken op woensdag- of donderdagavond. 

Wij zijn u graag van dienst ! 

Het team van Notariskantoor Kooi 

Folkertslân 68 
9244 ED  
Beetsterzwaag 
T 0512 38 24 15 
E info@notariskooi.nl 
I www.notariskooi.nl 
 
Openingstijden: 
 
Maandag tot en met  
donderdag van: 
08:30 tot 17:00 uur 
Vrijdag van: 
08:30 tot 16:00 uur 
 
Op afspraak: 
Woensdag- en 
donderdagavond 
open. 
 
 
Op afspraak in de 
Bibliotheek aan het 
Lijteplein te Ureterp: 
Maandagmiddag 
van: 
13:30 tot 14:30 uur.
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WWW.DONKEL-DONKEL.NL

posters
flyers dorpskranten

almanakken

scriptiesdrukwerk
textielstickers

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


