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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 11 november 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: Zo bestrijk ik heel Friesland..............

De Nijs Beetster online 

op www.nijbeets.info
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Wegen
Vele wegen leiden naar Rome maar dat 
geldt ook voor Nij Beets. Het zal u niet 
ontgaan zijn dat de laatste weken op die 
wegen flink gesleuteld wordt. Deze zomer 
werd de Kanaelwei-Sud al opgeknapt met 
een nieuwe asfalt- en grindlaag. Nu dat 
goed is ingereden ligt het er weer strak 
bij. Alleen de skeelerliefhebbers zijn er wat 
minder blij mee dus die moeten uitwijken 
naar andere routes. Ook aan de Prikkewei 
werd gesleuteld en deze week waren zowel 
aan de DN-wei ter hoogte van boer Vries 
en aan de Doarpsstrjitte voorbij het café 
reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. De 
gemeente Opsterland timmert dus letterlijk 
aan de weg. 

Toevallig deelde de Leeuwarder Courant juist 
in deze opknapperiode een onderzoek van 
Independer met gegevens van de Politie en 
Rijkswaterstaat naar de verkeersveiligheid 
in Nederland. Friesland blijkt eens temeer 
de meest verkeersveilige provincie van ons 
land met 5,9 ongevallen per 1000 inwoners. 
Uitschieter blijkt Schiermonnikoog dat in 
2020 geen enkel verkeersongeval wist te 
noteren. Logisch, want het is sinds 1968 een 
autoluw eiland waar gasten hun automobiel 
in Lauwersoog moeten achterlaten. Dat 
scheelt een slok op een borrel natuurlijk. 
Wél opvallend is dat in Opsterland de 
verkeersdeelnemers in Friesland het meeste 
risico lopen op een verkeersongeluk. In onze 
gemeente viel 6,5 ongeluk per 1000 inwoners 
te noteren. Over het gemiddelde van 2021 is 
nog niets bekend maar het ongeval op de DN-
wei deze week staat alvast wel in de boeken. 
Zie hierover het berichtje in het nieuwsblok. 

Het één zal waarschijnlijk niet met het 
ander te maken hebben, maar Nij Beets 
staat bij de gemeente in ieder geval op de 
radar qua wegonderhoud. Overigens zijn er 

ook weer klachten te noteren. Zo gaat dat. 
Hans de Jong heeft in de gemeenteraad al 
vragen gesteld over de staat van de Krûme 
Swynswei. Een paar jaar geleden gold het nog 
als slechtste weg van Fryslân maar na een 
fikse renovatie was de Krûme Swynswei weer 
zo glad als een paar babybilletjes. Nu verzakt 
de weg toch hier en daar weer ondanks een 
speciale constructie die het wegdek tegen 
het wegzakken in de veengrond moest 
beschermen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Niet alleen de wegen, ook aan de algehele 
inrichting van het ‘dorpscentrum’ in Nij 
Beets wordt gewerkt. Een speciale werkgroep 
is bezig om te kijken hoe het plein voor 
het Trefpunt een aangenamer aanzien 
kan krijgen. Heggen en andere begroeiing 
foetsie, nieuwe middeleeuwse klinkers in de 
weg, een mooi kunstwerk of knusse fontein, 
een paar mooie zitbankjes, het zou zomaar 
kunnen. Daarmee zal het middelpunt van het 
dorp een mooie boost kunnen krijgen. We 
gaan het zien.

Tot slot: in de vorige Nijs Beetster repte ik 
van spannende maanden die in aantocht 
zijn inzake de toekomst van onze dorpskrant. 
Het lijkt een doodlopende weg nu diverse 
redactieleden aangegeven hebben om te 
stoppen. Sietske Dijkstra heeft het signaal 
opgevangen en wil de komende maanden 
kijken of het redactiewerk haar ligt. Fijn! 
Het eerste artikel van haar hand, over 
het dankbare werk van Ans en Grietje, 
mag er zeker zijn. Onvermoede talenten 
komen zomaar bovendrijven. Heb jij ook 
journalistieke aspiraties of lijkt het je gewoon 
leuk om te schrijven over nieuwswaardige 
zaken of bijzondere dorpsgenoten? Stuur mij 
dan gerust een mail en dan praat ik je graag 
bij. 

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

Kanaalweisud 12 (12a), 9245 HD Nij Beets

’t Boerehiem
Vakantieappartementen

Zorgboerderij

www.boerehiemnijbeets.nl
boerehiem@outlook.com

 06 103 052 21

Lyts Boerehiem
Kinderopvang/buitenschoolse opvang/

peutergroep

www.lytsboerehiem.nl
info@lytsboerehiem.nl

06 830 093 60

tel: 0512 - 46 19 91 Nij Beets / Drachten
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Delftenaren zoeken Friese rust en Opsterlandse natuur
Door Hester Dijkstra

We pinnen er onze euro's, de klok wijst er een uur te laat en voor de meeste Beetsters geldt 
het nog steeds als het centrum van het dorp:  de voormalige Rabobank, het Aeposgebouw 
of gewoon Doarpsstrjitte 10. In december 2020 vond de verkoop plaats. Maar wat gaat er 
vervolgens mee gebeuren? Daarvoor bellen we met twee vriendelijke mensen uit Delft: 
Bjoke Bergsma en Fred-Anton Knoop. Friesland heeft een plek in hun hart en de liefde voor 
Nij Beets is onderweg.

Ze kwamen al 
langer regelmatig 
in onze provincie. 
Dat wekt geen 
verbazing als je 
weet dat Bjoke 
(41) in Gorredijk 
werd geboren en 
op haar achtste 
naar Terwispel 
verhuisde. Tien 
jaar later ging ze 
voor haar studie 
naar Groningen 
en nu woont ze 
acht jaar 'in het 
Westen' van ons 
land, in de mooie 
stad Delft. Bjoke: 
'Hoe goed Delft 
als woonplek 
ook is, ik heb 
gemerkt dat 33 
jaar Friesland niet 
zomaar uit je leven 
verdwijnt. Het voelt alsof ik in een spagaat 
zit, want ik mis Friesland. Mijn familie 
woont er, ik heb er vrienden en ik vind 
de natuur er heerlijk. Daar kan ik zo van 
genieten!' Inmiddels deelt de uit Brabant 
afkomstige Fred-Anton (50), ondanks 30 
Delftse jaren, deze liefde van z'n vrouw. 
Ook hij ruilt de drukte van de Randstad 
even graag als regelmatig voor de rust in 

Opsterland.

Eigen plek  
Een bezoekje 
aan familie 
en vrienden 
betekende 
vaak dat ze er 
bleven logeren.
Gaandeweg 
en vooral toen 
corona een 
ontwrichtende 
rol ging spelen, 
kregen Bjoke 
en Fred-Anton 
behoefte aan een 
eigen plekje voor 
zichzelf en hun 
kinderen. Een 
vaste stek van 
waaruit ze ouders 
en vrienden 
zouden kunnen 

bezoeken zonder 
alle drukte die een logeerpartij met zich 
meebrengt.  
Een plek bovendien, die hen in staat zou 
stellen samen met hun zoons Florian (2), 
Fosse (4) en Jort (20) van het platteland 
en van de natuurlijke omgeving te 
genieten.  'En zo kwamen we in Nij Beets 
terecht', vertelt Fred-Anton, 'met het 
Polderhoofdkanaal voor de deur en een 
ijsbaan binnen handbereik'.  

Het gezin Knoop in haar element: op de Friese wateren.
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www.mulderbouwbedrijf.nl info@mulderbouwbedrijf.nl

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

Onze specialiteit: Friese
streekproducten zoals:
oranjekoek, duimpjes,

suikerbrood en kruidkoek.

Fryske bakkery
Westerbuorrren 4

Boornbergum
0512-381215.

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

Swynswei 32
9245 HG Nij Beets
www.loonbedrijflageveen.nl

Voor al uw agrarische werkzaamheden
grondwerk & kraanverhuur

OONBEDRIJF 

AGEVEEN 
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Bjoke: 'Als je over de brug loopt wandel 
je meteen de vergezichten tegemoet, zo 
mooi!'

Verbouw 
Doarpsstrjitte 10 bleek een gemengde 
bestemming te hebben (woon/werk) en 
daar hebben de nieuwe eigenaren hun 
plannen op aangepast. Dat heeft wat 
tijd gekost, maar nu gaat het gebeuren! 
De plannen zijn klaar om uitgevoerd te 
worden en de bestemming van het pand 
wordt vertaald in: beneden werken, 
boven wonen. Dat betekent dat de 
benedenverdieping blijft zoals hij is en 
datzelfde geldt voor de pinautomaat. Die 
blijft toegankelijk voor alle Beetsters die 
daar hun euro's uit de muur willen halen.  
Voor de bovenverdieping wordt een 
separate toegang gemaakt, want daar 
wordt de woonruimte gerealiseerd waar de 
familie Knoop regelmatig zal verblijven.  
Ze hebben de voorbije periode al 
'proefgedraaid' en dat beviel uitstekend. 
Zo deed Fred-Anton z'n naam alle eer aan 
(hij is genoemd naar de bekende Noorse 
schaatser Fred-Anton Maier) door zich 
tijdens de vorstperiode van afgelopen 
winter wel drie keer op het Beetster ijs 
te begeven! 'En we hebben ook verder 
kennisgemaakt met Wytse (de Haan)', 
vertelt Bjoke, 'hij heeft ons echt geholpen!'

Verhuur 
Als de 
verdieping 
is aangepast 
naar de  
woon-
wensen, 
kan er op 
de begane 
grond weer 
bedrijvigheid 
ontstaan. 

Niet meteen, want 'beneden werken 
terwijl erboven verbouwd wordt gaat niet 
lukken', weten de nieuwe eigenaren.  
Volgend jaar gaan ze met de verhuur actief 
aan de slag. 'En natuurlijk kunnen mensen 
zich al vast melden als ze een (kantoor)
ruimte zoeken', voegt Fred-Anton eraan 
toe. 'We kunnen mensen individueel van 
dienst zijn, maar het is ook heel geschikt 
voor bijvoorbeeld een fitnessruimte, 
atelier, accountantskantoor of andere 
dienstverlening. We zien wel hoe we het 
gaan invullen'.  
Fred-Anton en Bjoke weten dat in 
Doarpsstrjitte 10 ook regelmatig 
culturele en andere (dorps)activiteiten 
plaatsvonden. 'Op dat terrein willen 
we graag ons steentje bijdragen. Tot 
de verbouwing kan er bij interesse 
zeker contact worden opgenomen. Na 
de verbouwing is het even afwachten 
wat de definitieve invulling van de 
benedenverdieping wordt, maar waar 
mogelijk houden we er rekening mee!'

Fries 
De familie Knoop zal niet permanent 
aanwezig zijn in Nij Beets. Door de week 
hebben ze hun eigen werkzaamheden 
en de bezigheden in hun gezin. 'Maar we 
hopen heel regelmatig tijd door te brengen 
in Nij Beets', zegt Fred-Anton met enige 

nadruk. Hij 
roemt de 
bezoekjes: 
'Dan zie je 
's winters 
de verlichte 
brug en 
boot....... 
en in de 
zomer onze 
bloeiende 
bijzondere 
tuin......

Een impressie van hoe het nieuwe onderkomen aan de Doarpsstrjitte 
eruit komt te zien.
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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

Administratie
Bedrijfsadvies
Boekhouding
Jaarrekening
Inkomstenbelasting
Omzetbelasting
Salarissen
Vennootschapbelasting
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dan word je een soort van verliefd op Nij 
Beets..... we hopen zeker twee keer in de 
maand naar het Noorden te rijden'. Bjoke 
gunt haar gezin de natuur en de rustige 
omgeving van het platteland. De kinderen 
krijgen al vanaf de geboorte de Friese taal 
mee. Dat levert nu nog een lief mengsel 
op van Fries/Nederlands, maar verstaan 
doen ze het uitstekend. 'Een vaste stek, een 

eigen plek in Nij Beets .... dan verdwijnt de 
spagaat uit m'n leven, dat weet ik zeker!'

 
Zijn er Beetsters die contact willen opnemen 
met Fred-Anton en Bjoke Knoop? Dat 
kan via het e-mailadres dat daarvoor is 
aangemaakt: info@ds10.nl.  

Zorgboerderij De Ripen
Tineke de Vries
Ripen 16
9245 VG Nij Beets

06 23 92 88 69 
info@deripen.nl
www.deripen.nl

DOPPEN VOOR DOPPEN

We willen u  vragen thuis en/of op uw werk gebruikte ‘doppen’ te sparen.

Fruitsappakken; Mineraal- of spuitwater; Sportdrank (verwijder alstublieft het 
kleine doorzichtige plastic dopje); Wasmiddelen (zowel de dop van de flacon als de 
wasbolletjes); Zepen en shampooflessen; Deo- en spuitbussen; Slagroombussen; 
Pindakaas- en chocoladepastapotten  Alle plastic doppen met dit teken 
erin zijn meer dan welkom. Graag schoon inleveren.
 
Wij zorgen ervoor dat de doppen bij de fabriek terecht komen, zodat ze gerecycled 
kunnen worden.  Zo ontlast u het milieu én steunt u KNGF Geleidehonden. De 
opbrengst gaat namelijk naar de opleiding van de honden. 

De doppen kunt u inleveren bij De Jasker, De Arke en op Zorgboerderij de Ripen. 
Alvast bedankt!

Voor meer informatie: www.geleidehond.nl/doppen
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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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Op een zonnige vrijdagochtend kom ik aan 
op de Swijnswei 27. Ik word warm onthaald 
door Ans. Ik kan zo binnenlopen en kom in 
een heel warm en gezellig huis terecht. Er 
hangt een intieme sfeer, die me gelijk thuis 
doet voelen. Veel kleur, natuurlijke mate-
rialen, en gezelligheid. Dit wordt nog eens 
benadrukt door het feit dat Magrietta bin-
nenkomt met een prachtige bos bloemen. 
En niet zomaar een paar bloemen in een 
vaas, maar een prachtig gestyled boeket. 
Haar boeketten werden een paar jaar ge-
leden ook bewonderd door onze vroegere 
dorpsgenoot en tuinkenner Gert Tabak. 
Iets waar Magrietta toch wel trots op is!
Na een gezellig praatje nemen we plaats 
in de kamer. Dames op de bank en ik in een 
lekkere stoel bij de kachel. Kopje thee en 
koffie erbij en we kunnen beginnen met 
het interview.

Orthopedagoge en MBO-IWer
Ans heeft jaren in de kinderrevalidatie ge-
werkt. Op Lyndenstein in Beetsterzwaag. 
Magrietta is afgestudeerd orthopedagoge. 
Zij heeft in Assen en Borneroord gewerkt. 
Op groepen maar ook ambulant. Op een 
bepaald moment kreeg Ans vermoeid-
heidsklachten en raakte uiteindelijk in de 
WAO. Magrietta kreeg een burn-out. “Ik 
ben nogal prikkelgevoelig,” geeft Ma-
grietta aan. “En ik pas niet in grote orga-
nisaties.” Voor beide bleek ‘de instelling’ 

een onprettige jas, die ze graag uit wilden 
doen. Ze kwamen zichzelf behoorlijk tegen, 
in deze periode. Er moest een manier zijn 
om hun talenten beter tot hun recht te 
laten komen! In die tijd woonden ze in 
Gorredijk. Hadden daar een eigen huis. 
Hun buren verhuisden naar de Swynswei. 
Tijdens een bezoekje aan hen, lieten ze 
hun oog vallen op het huis waar ze nu in 
wonen. De twee hebben zich ingeschreven 
bij de woningbouwvereniging en kregen te 
horen dat het wel 10 jaar kon duren voor ze 
aan de beurt zouden zijn.

Nieuwe stap
Toen hebben ze het lef gehad om het huis 
in Gorredijk te verkopen en in het diepe 
te springen. Ans geeft aan hier nog steeds 
profijt van te hebben. Dit proces heeft hun 
verdere leven gekenmerkt. “We hebben 
zelfs gedacht om met een huifkar rond 
te trekken of in een tiny house te gaan 
wonen,” vertelt Ans. Maar uiteindelijk zijn 
ze naar Fochteloo gegaan. Hier was een 
bezinningscentrum gevestigd. Het was een 
woonboerderij met een camping. Ze woon-
den in een trekkershut. Op een camping in 
Appelscha hadden ze een chalet gekocht. 
Werd het werken in Fochteloo even te 
veel, dan bracht Appelscha de nodige rust. 
“Wat hebben we daar genoten en heerlijk 
gewandeld,” klinkt het uit de monden 
van beide dames. De glunderende gezich-

Bij Zorgopvang ANSenGRIETJE is elk kind uniek

Door Sietske Dijkstra-Postma 

Sinds 2004 wonen Ans en Magrietta aan de Swijnswei. Twee vrouwen die vanuit de regulie-
re zorg de overstap hebben gemaakt naar kleinschalige zorg op maat. Op een paradijselijke 
plek met uitzicht op het polderlandschap willen ze kinderen alle ruimte geven om zich te 
ontplooien, maar vooral zichzelf te leren zijn.
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Nijboer Uitvaartzorg
Uitvaartverzorging • Rouwcentrum • Rouwvervoer

Tillewei 11 A • 9289 HB Drogeham • Tel. 0512 - 33 14 20
info@nijboeruitvaartzorg.nl • www.nijboeruitvaartzorg.nl

Uw uitvaartverzorger voor De Laatste Eer in Nij Beets

Brugt en Ineke Jonker  
Domela Nieuwenhuisweg 114  Nij Beets

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

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

 

Zie onze advertentie 
op pagina 42

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
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scalascala

veilig
opsterland

voor 

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

BOORNBERGUM
Westerbuorren 1  |  Tel. 0512 - 38 32 91

www.medifitweb.nl | info@medifitweb.nl
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ten zeggen genoeg. Ook hebben Ans en 
Margrietta nog gewerkt bij een biologische 
hobbyboer in Grolloo. Ze woonden daar 
in een stacaravan. Daar is de liefde voor 
groen ontstaan. 

Nij Beets
Na drie jaar 
ingeschreven 
te staan bij de 
woningbouw-
vereniging 
kregen ze te 
horen dat er 
een huis voor 
hen was. Ale 
Mulder, de 
welbekende 
imker, ging 
naar een 
verzorgingste-
huis. Er moest 
flink wat in 
zijn woning 
aan de Swyns-
wei opgeknapt 
worden. 
Met veel 
enthousiasme 
werd hiermee 
begonnen. 
Toen ging het gerucht dat de woningen 
mogelijk gesloopt of gerenoveerd zou-
den worden. “Dat nooit!,” dachten Ans en 
Magrietta. Ze hebben zich hard gemaakt 
om dit te voorkomen en waren erg blij dat 
uiteindelijk voor renovatie werd gekozen.
Magrietta was inmiddels weer ambulant 
gaan werken en heeft ook nog bij MEE 
gewerkt.
Ze heeft daar een netwerk aan overgehou-
den wat later goed van pas kwam. Maar..., 
het bleef sluimeren. Op deze mooie plek 
wilden ze iets gaan doen met kinderen. 

Maar ze liepen tegen veel regels en twij-
fels aan. Ze hebben toen een oud-collega 
gevraagd om te helpen. Hij was coach en 
heeft hen testen laten maken. Wat de één 
misschien miste aan zakelijk inzicht had 
de ander weer voldoende. In alles vulden 

ze elkaar aan. 
Toen kon de 
stap om voor 
zichzelf te 
beginnen, 
gezet worden. 
Dit ging goed 
tot er in 2015 
een complete 
verandering 
kwam qua 
wetgeving. 
Er volgde een 
reorganisatie, 
kwaliteit-
stoetsen, 
aanbeste-
dingen en 
in hun geval 
ook nog met 
verschillende 
gemeenten. 
Eerst hadden 
gemeenten 
contracten 

met zorginstellingen maar daarna werd 
het provinciaal.

Struikelblok
Om een lang verhaal kort te maken hebben 
Ans en Margrietta besloten niet te tekenen 
voor deze contracten. “Gemeenten heb-
ben ons meerdere malen over willen halen 
om toch te tekenen,” zeggen ze allebei. 
“Maar we hielden voet bij stuk.” Nu moet 
iedere ouder zelf het PGB aanvragen voor 
Ans en Grietje. Dat gaat heel goed, maar 
de ouders moeten wel mondig genoeg 

Ans en Margrietta bieden liefdevolle zorg op maat
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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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zijn om dit ieder jaar weer 
aan te vragen. Wat vooral nu 
nog een struikelblok is, zijn 
de tarieven. Er zijn groeps- 
en individuele tarieven bij 
ANSenGRIETJE. Volgens de 
gemeente is dit een groep, 
maar nu worden de dames 
heel fel: “Dat is het beslist 
niet! Per keer komen 4 à 5 
kinderen. Maar die gaan niet 
gezellig aan een tafel zitten 
en beginnen een spelletje 
te spelen of te kletsen.” Ans 
en Magrietta bieden zorg op 
maat. Wat voor het ene kind 
vanzelfsprekend is, is voor het 
andere een enorme barrière. 
Elk kind verdient persoonlijke 
aandacht. De groep is daarbij 
het middel om individuele 
doelen te kunnen bereiken, 
vinden Ans en Magrietta. Bij 
hen komen de kinderen op 
een fantastische plek terecht 
en kunnen de ouders tegelijk 
ontzorgd worden.

Liefde
De dames hebben alweer een volgende 
afspraak, waardoor ik even alleen over het 
erf kan lopen. Ik kom zoveel moois tegen. 
Een vijver, speelplek, caravan, de speelboot, 
moestuin, een prachtige tuinkamer. En dan 
heb ik het nog niet eens over de prachtige 
plannen voor de tuin die in het verschiet 
liggen. Samen hebben we nog even be-
planting doorgenomen. Mooie grassen ge-
googeld en namen genoteerd. Ik rijd naar 
huis met een vol hoofd. Wat een liefde 
spreekt uit dit huis, erf, maar vooral uit Ans 
en Magrietta. En wat hebben ze een moei-
lijke weg afgelegd. Wat de toekomst brengt 
weten ze nog niet. Ans denkt niet 

dat ze over 10 jaar dit nog kan doen. “Maar 
dan kan ik als een soort ‘beppe’ nog veel 
toevoegen als Magrietta even hulp nodig 
heeft.” Want dat ze nog even door willen 
gaan, staat als een paal boven water. Ik kan 
me heel goed voorstellen dat ouders bij 
de gemeente vechten voor plaatsing in dit 
huis op deze bijzondere plek!

De ruime achtertuin is het speelparadijs voor de kinderen
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Tolbaas 8, 8401 GD in Gorredijk  T: 0512-820996  E: info@bouwdiensten.nl

Transparant werken met goede samenwerking van 
scholen en andere vormen van zorgverlening zijn 
voor mij de sleutel tot succes bij het behandelen 
van logopedische problemen van “jong en oud”.

OMFT (Logopedie & tandheelkunde) | Slikken 
| Spraak | Adem | Stem | Taal | Auditieve 
verwerking | Lees- & spellingsproblemen | 
Dyslexie  (Onderzoek & Behandeling)

Mw. J. Kuper-Gjaltema
Praktijkadres:
Bjirk 2A, 9245JD  Nij Beets
Telefoonnummer: 06 42 119970

www.logopedieinfriesland.nl.
info@logopedieinfriesland.nl.
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De fraai bestic-
kerde bus staat 
inmiddels op 
de oprit aan de 
Peppel. “Daar 
hebben De Keu-
kenvernieuwers 
voor gezorgd,” 
vertelt Daniël. 
Ook werkkle-
ding, reclame 
en visitekaart-
jes zijn gere-
geld. De rest is 
nu aan hem. “Ik 
zag op Facebook 
een webinar over keukenrenovatie via De 
Keukenvernieuwers. Dat leek me wel wat. 
Er kwam een vertegenwoordiger bij me 
langs die het hele concept heeft uitgelegd. 
Ik werkte al in de woningbouw en plaatste 
hier geregeld keukenblokken. Dat vond ik 
altijd leuk om te doen.” 

Handig
De Keukenvernieuwers bestaat al ruim 30 
jaar en mag zich de nummer 1 in het reno-
veren van keukens en het vervangen van 
inbouwapparatuur noemen. 
Over het land verspreid zijn 44 keuken-
vernieuwers actief, waaronder dus vanaf 
deze maand Daniël. Die legt nog even het 
concept uit: “Het hoofdkantoor zit in 

Tilburg. Ze werken met 50 tot 60 regio’s. 
Heb je belangstelling voor zo’n regio dan 
kun je die regio kopen. Eerst willen ze dan 
weten of je geschikt bent.” Ook Daniël 
wordt aan de tand gevoeld, want hij wordt 
natuurlijk wel het visitekaartje van het 
bedrijf. En een goede reputatie komt te 
voet en gaat te paard. “Je moet een beetje 
handig zijn,” vertelt Daniël. “Ook willen 
ze dat je een stabiele thuissituatie hebt 
en voor de lange termijn aan de slag kan. 
En ze kijken of ik ook hun visie in praktijk 
kan brengen.” Als ook de directeur van De 
Keukenvernieuwers na een videogesprek 
positief is, kan Daniël beginnen. “Ik heb nu 
de regio Drachten/Beetsterzwaag en Leek/
Marum gekocht. Sneek en Leeuwarden 

Over ondernemersgeest gesproken:  

‘Keukenrenovatie scheelt heel wat breekwerk en rotzooi’

Door Bart Ledegang

Deze maand is Daniël van der Meulen als zelfstandig ondernemer in keukenrenovatie be-
gonnen. Onder de vlag van De Keukenvernieuwers bestrijkt hij straks heel Friesland. Weldra 
heeft de wereld van soft-close keukenladen, wifi-kookplaten en push to open wasmachines 
geen geheimen meer voor hem. “Ik wil gewoon dolgraag eigen baas zijn.”

Daniël en zijn bus waarmee hij heel Fryslân doorkruist. (Foto: Bart Ledegang)



De Nijs Beetster 17-218

samen maken we er werk van!

Postbus 332, 9200 AH Drachten

De Meerpaal 11, 9206 AJ Drachten

Telefoon 0512 - 58 62 25

www.vanderwiel.nl

Van der Wiel Transport BV 

Van der Wiel Infra & Milieu BV

Van der Wiel Biogas BV

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

voor en door het dorp
 energieneutraal 2030
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waren ook nog vrij dus die doe ik er nu ook 
bij. Dus eigenlijk bestrijk ik nu heel Fries-
land.”

Breekwerk
Een startende ondernemer moet uiteraard 
snel aan zijn naamsbekendheid werken. 
Ook daaraan is gedacht. Daniël: “Ik heb al 
via De Keukenvernieuwers een flyer laten 
maken die deze maand via het Middelpunt 
in de wijde regio in de bus valt. Hier zijn 
al drie telefoontjes op binnen gekomen.” 
Verder gaat heel Friesland zijn opvallende 
bus zien rijden. Die moest Daniël wel zelf 
aanschaffen waarna de organisatie voor 
de belettering zorgde. En uiteraard zal zijn 
vakwerk tot mond-op-mondreclame moe-
ten leiden. Daarover gesproken, waarom 
zou men voor renovatie van de keuken 
kiezen als je net zo makkelijk een hele 
nieuwe keuken kunt kopen? “Een goeie 
vraag,” antwoordt Daniël. “De basis van ie-
dere keuken is vaak heel goed. Alleen gaan 
deurtjes soms hangen, kan een hete pan 
voor een vervelende kring op het aanrecht 
zorgen of moet inbouwapparatuur vervan-
gen worden. Dat is goed te verhelpen.” Hij 
denkt even na en zegt dan: “Het belang-
rijkste is eigenlijk ook dat renovatie heel 
wat breekwerk en rotzooi scheelt. En vaak 
is vroeger heel goed nagedacht over de 
indeling van de keuken en dat hou je met 
renovatie ook mooi intact. Uiteindelijk kan 
het ook gewoon een hele ‘nieuwe’ keuken 
worden natuurlijk.”  

Afscheid
Door zijn overstap naar het 
zelfstandig ondernemerschap 
neemt hij afscheid van zijn 
werk voor grootkeukenleve-
rancier METOS. Daniël werkt 
nog een nieuwe collega in en 
dan heeft hij per 1 november 

zijn handen helemaal vrij voor het nieuwe 
avontuur. Met persoonlijk maatwerk en 
een oneindig assortiment hoopt hij straks 
succesvol te worden. “De merken waar-
mee ik ga werken zijn Bosch, Siemens, 
Atag, Pelgrim en Etna,” licht Daniël toe. 
En onderschat de nieuwe technieken in 
keukens niet. Daniël zal continu moeten 
blijven bijleren. “Er zijn nu zelfs kookplaten 
met Wifi-verbinding. Zo kan de monteur 
de apparatuur op afstand aflezen en zien 
wat er loos is en welke onderdelen hij moet 
meenemen.” 
Spannend
Hoewel Daniël pas net begonnen is, staan 
er toch al 18 of 19 afspraken voor oktober in 
zijn agenda. Het zijn vooral adviesgesprek-
ken die met enige handigheid van Daniël 
tot concrete klussen kunnen leiden. “Op 
maandag en dinsdag wil ik straks deze 
gesprekken plannen en dan van woens-
dag tot en met vrijdag de installatie en 
montage doen. Wel spannend natuurlijk 
want ik weet niet wat er komende maand 
financieel binnen gaat komen,” geeft de 
jonge ondernemer eerlijk toe. Maar goed, 
zoals miljardair en Virgin-topman Richard 
Branson ooit zei: "De beste manier om iets 
te leren is om het gewoon te doen.” 

Op de website van De Keukenvernieuwers kan de 
klant al kennis maken met Daniël. 
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Dorpsagenda       Maart

Za. 23 okt Teenoclub Spookhuis en afsluiting in It Skûlhoal; vertrek 18.45 uur 

25 okt t/m 6 nov Pepernotenactie 

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

Wo. 3 nov Inloopcafé in ’t Trefpunt; 15.00-17.30 uur

Vr. 5 nov Lampionknutselen groep 1 t/m 4 in ‘t Trefpunt; opgave voor 1 nov: 13.00- 
  14.30 uur.  Lampionknutselen groep 5 t/m 8 in ’t Trefpunt; opgave voor 1  
  nov: 14.40-16.00 uur

Vr. 5 nov Verhalenavond (€7) in It Damshûs; 20.00-21.45 uur

Za. 6 nov Soos vanaf klas 1 v.o. in It Skûlhoal; 20.00 uur

Za. 13 nov  Soos vanaf klas 1 v.o. in It Skûlhoal; 20.00 uur

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

Wo. 17 nov Inloopcafé in ’t Trefpunt; 15.00-17.30 uur

Do. 18 nov Algemene Ledenvergadering IJsclub Eendracht in het clubhuis van de  
  ijsclub; 20.00 uur

Za. 20 nov Intocht Sinterklaas bij kruising ’t Trefpunt; 14.45 uur

Za. 20 nov Sint/Piet activiteit voor groep 6, 7 en 8

Za. 20 nov Soos vanaf klas 1 v.o. in It Skûlhoal; 20.00 uur

Di. 23 nov Lezing Koos van Houdt (€6) in It Damshûs; 20.00 uur

Za. 27 nov Soos vanaf klas 1 v.o. in It Skûlhoal; 20.00 uur

Zo. 28 nov Wildexcursie en proeverij onder leiding van veldkenner Age in Pier’s   
  Hiem; v.a. 16.00 uur
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Huisartsenpraktijk ‘de Hoek’  is gesloten van

maandag 29 november t/m vrijdag 3 december

Uitsluitend voor spoedeisende zaken overdag, belt u de Huisartsenpraktijk te 
Beetsterzwaag via tel. 0512-381301.

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

Bestelde medicijnen kunt u daar 2 dagen later ophalen.

Kerkdiensten Doarpstsjerke

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

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

Wij renoveren uw keuken zodat 
deze weer jaren mee kan 

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

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

www.dekeukenvernieuwers.nl

Geslaagde Kledingbeurs
We willen een ieder van harte bedanken die heeft meegeholpen  om van de Kleding-
beurs weer een succes te maken. We zijn ook blij dat steeds meer mensen hiervan 
gebruikmaken om zelf  voor een prikkie duurzaam bezig te zijn en kleding een tweede 
kans geven. Met de opbrengst van de Kledingbeurs wordt de Voedselbank en de 
Hulpactie Vluchtelingen in Griekenland gesteund (als kerk besteden we dit jaar hier 
extra aandacht aan). Dus de vele vrijwilligers en diegenen die de kleding hebben aan-
geleverd,  bedankt namens de diaconie van de Dorpstsjerke Nij Beets.
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Naast het huis staat 
de roeiboot gedul-
dig op de volgende 
vaart te wachten. 
Het ding is onge-
veer 6,5 meter lang 
en ruim een me-
ter breed. “Ik was 
op zoek naar een 
coronaproject want 
naast mijn thuis-
werk voor Philips 
wilde ik wel wat 
omhanden heb-
ben,” vertelt René. 
“Op Youtube zat ik 
wat naar bootjes te 
kijken en deze boot 
had hele mooie lij-
nen. De tekeningen 
van de boot heb ik 
via een Amerikaan-
se website gekocht. 
Er zat een bouw-
omschrijving bij en 
een tekening van de 
spanten. En dan is 
het maar gewoon proberen.” 

Wherry
René gaat een wherry bouwen. Het is een 
historisch Engels boottype die ook wel 
Thames skiff of sculler wordt genoemd. 
Je hebt versies voor één of twee roeiers 
en een stuurman. Meestal is er ook extra 
plaats voor een instructeur. Sommige 

boten zijn voor-
zien van een mast 
en zeil. Wherry's 
komen voor in ver-
schillende typen, 
waaronder single 
wherry (een roeier), 
double wherry 
(twee roeiers) en 
K-wherry. René 
kiest voor de single 
wherry. “Ik heb 
wel een technische 
opleiding maar dit 
was wel even wat 
anders. Bij am-
bachtswerk is het 
toch zelf uitvoge-
len.” Als materiaal 
wordt douglas fir 
gebruikt; het hout 
groeit in Noord-
Amerika waar 
het Oregon pine 
genoemd wordt. 
“De spanten zijn 
verder van multi-

plex hardhout. Om het houten skelet heen 
heb ik balistic nylon (canvas) gespannen en 
vervolgens met verf dichtgesmeerd,” aldus 
René die zo zijn wherry ‘skin on frame’ 
construeert. “Precies zoals nu de Ameri-
kaanse indianen met huiden op takken 
nog hun kano’s maken.” 

René van der Woude bouwde zijn eigen ‘coronaroeiboot’

Door Bart Ledegang

Net als zoveel landgenoten raakte ook René van der Woude vorig jaar door corona plotse-
ling aan huis gekluisterd. Het nieuwe normaal wierp hem terug op thuiswerken en het 
zoeken naar een zinnig tijdverdrijf. Het werd uiteindelijk de bouw van een Amerikaanse 
roeiboot. En de ‘maiden voyage’ verliep zo goed als vlekkeloos.

Het klussen in de zomeravondlucht was een welkome 
afleiding na het thuiswerken. 
(Foto: Jolanda van der Woude)
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Vuurdoop
En zo vult de Senior System Architect bij 
Philips lange tijd zijn dagen: overdag aan 
het werk achter de computer, in de avon-
duren aan de slag met de wherry. En in 
september is ie dan eindelijk klaar. “Ik ben 
er vorig jaar in de zomervakantie mee 
begonnen,” blikt René terug op het proces. 
“We hadden besloten om niet op vakantie 
te gaan en dat gaf me extra tijd. Toen de 
herfst begon ben ik gestopt. Dit voorjaar 
heb ik het weer opgepakt en de boot in de 

zomer helemaal afgemaakt.” En dan is er 
halverwege september het moment van de 
waarheid: de vuurdoop. René: “De eerste 
keer was natuurlijk wel spannend. De boot 
moet natuurlijk wel waterdicht zijn. De 
wherry is ook niet breed dus ongeschon-
den instappen moet je ook even uitvinden. 
Je wil niet omkieperen.” De botenbouwer 
besluit dan ook eerst alleen op pad te 
gaan. “Ik had een vleugel voor de roeidol-
len gemaakt zodat de riemen voldoende 
ver uitsteken. Maar die braken al snel af. 
Daar moet ik dus nog een oplossing voor 
vinden.” 

Waterhoogte
Een week later volgde een tweede trip. 
Ditmaal met echtgenote Jolanda mee aan 

boord. Bestemming: een etentje bij het 
Polderhûs in De Veenhoop. Nu wordt er 
écht genoten in de boot. “Je zit mooi laag 
op het water, bijna op waterhoogte. Je kijkt 
zo onder de auto’s door als ze langsrijden. 
Prachtig!” blikt René terug. Hier en daar 
draaien er al wat nekken als het bijzondere 
gevaarte het water van het Polderhoofd-
kanaal doorklieft. Toch is René nog niet 
helemaal tevreden over zijn wherry. “Het 
lijkt me leuk om er nog een rijdend roei-
bankje in te installeren. Dan kun je langere 
slagen maken tijdens het roeien en maak 
je ook meer snelheid. Nu heb ik alleen nog 
zo’n vast bankje. 

Customized
Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand 
in coronatijd een succesvolle nieuwe hobby 
in klinkende munt weet om te zetten. 
Maar René weet niet nog of hij op verzoek 
straks customized roeiboten gaat maken. 
Van de fouten van zijn eerste wherry heeft 
hij in ieder geval zeker geleerd. “Bepaalde 
schroeven zijn niet op diepte en de lijnen 
aan de zijkant moeten natuurlijk perfect 
aan elkaar gelijk lopen. Maar een nieuwe, 
grotere roeiboot maken sluit ik zeker niet 
uit.” 

De te water-lating. Ditmaal zonder champagne maar niet 
minder spannend. (Foto: Jolanda van der Woude)

Gelukkig: de boot is waterdicht...
(Foto: Jolanda van der Woude)
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“t Kiemke 7 Gorredijk 0513-460518 
WWW.JOHANHOEN.NL 

Tramweg 19, 8456 HC  De Knipe

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

Zakelijk:
Oplossingen in

Personeelsbeleid en Verandering

Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching
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TURFMAKERIJ VOOR EIGEN GEBRUIK.
Mijn vader had ook wat veenderij (turfmake-
rij) voor eigen gebruik. Vader en ik waren aan 
het baggelen, terwijl broer Klaas het dag-
werk (baggelwerk van de vorige dag) aan het 
intrappen (plattrappen) was. In dit stukje land 
zat ook een zgn. “hoopstee”, een plek, waar 
waarschijnlijk heel vroeger een huis of tent 
stond. De ondergrond was daar 
harder en dus niet geschikt 
voor turfwinning. In de om-
geving van zo’n huisstee vond 
men allerlei voorwerpen, zoals 
stenen potten of zgn. kogelpot-
ten, oude munten, beenderen 
van dieren. Doodshoofden wer-
den er nooit gevonden. Deze 
voorwerpen werden meestal 
anderhalve meter onder het 
maaiveld gevonden. Tijdens 
het uitgraven van het veen 
zakte vader plotseling dan ook 
eens in een diep gat of put. De 
klomplaarzen stonden omhoog 
in de lucht. Wij barsten van het lachen, maar 
schoten wel snel te hulp. Het was natuurlijk 
geen pretje om onderste boven in een put te 
staan. Samen trokken we vader uit de put. De 
kleren waren smerig van de modder. Vader 
ging snel naar huis voor schone kleren.

OMGEWAAIDE BOMEN.
Op sommige plaatsen werd op anderhalve 
meter onder de veengrond hout van omge-
waaide boomstammen gevonden. De stam-
men lagen op de onderste zandlaag. Onder 
de dikke laag veengrond zat vaak rood bruine 
zandgrond en heel soms wit zand. Dit zand 
werd gemengd met de bovenste laag bonk-

aarde. Grote eikenhouten boomstronken van 
lange bomen met een lengte van wel vier of 
vijf meter lagen in noordoostelijke richting. 
Door een bosbrand waren de meeste bomen 
door het vuur aangetast. Overigens lagen de 
bossen vroeger veel lager.
Van harte welkom waren de boomstammen 
voor de bevolking, want in lange en koude 

winters was er vaak een gebrek 
aan brandstof. De rook van de 
verbrande stobben in de kachel 
verspreidde vaak een vieze geur 
en verbrandden snel.
Als turfmakers in de winter een 
gebrek aan brandstof hadden, 
“hielpen” zij de veenbazen om 
de achtergebleven turven en 
laatste turven van het turfland 
te “halen”. In de duisternis van 
de nacht werden de turfjes 
namelijk gestolen. Veenbazen 
hielden ’s nachts namelijk nooit 
toezicht. In lange en koude 
winters werden er dikwijls turf-

jes gestolen. Soms liepen ze een halve nacht 
stiekem op zoek naar turfjes in de veenderijen 
van Beets. Het spoor liep ook wel eens naar 
Oldeboorn. 

In plaats van turven verdween er ook wel eens 
een zak met aardappelen uit de wintervoor-
raad. De diefstal aardappelen was op zich nog 
niet het ergste, maar soms vergat de dief door 
spanning om dat in de kuil weer toe te dekken. 
De aardappelen werden ingekuild (in een kuil 
in de grond). De overgebleven piepers bevro-
ren dan. De aardappeldief werd opgepakt en 
moest wel twee weken brommen!

Andere tijden in Nij Beets (1895-1920). DEEL 25
Bewerkt voor Fokke Veenstra.
In deze serie verhalen besteden we aandacht aan het dagelijks leven in de turfmakerij  in 
Beets ruim een eeuw geleden. Diverse onderwerpen passeren de revue. De verhalenbundel is 
afkomstig uit “MIJN JEUGD”, geschreven door een  gezinslid van de familie Mast.
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Kookt u, 
of koken wij 
vandaag?

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

√ Specialist in diëten
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
√ 365 dagen per jaar een verse maaltijd
√ Altijd een vaste, vertrouwde bezorger
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Nijs Beetster Nijs

TOP zuil te plak
Op 15 oktober is de zuil 
bij het Toeristisch Over- 
stappunt geplaatst nabij  
de entree van Openlucht- 
museum It Damshûs. De  
zuil is eigendom van  
Recreatieschap Marre- 
krite en biedt informatie  
voor wandelaars en  
fietsers over hoe bestaande fiets- en 
wandelroutes met elkaar verbonden zijn. 
De zuil staat aan het begin van het wan-
delpad bij de ijsbaan en is het knooppunt 
van wandelroutes en tegelijk niet ver van 
bestaande fietsroutes.  

In de berm door shovel

Een automobiliste is donderdagavond 
gewond geraakt na een botsing met een 
mini-shovel op de Domela Nieuwenhuis-
weg. De shovel was bezig om modder van 
de weg te halen, wat door trekkers werd 
achtergelaten. De trekkers zijn in de buurt 
bezig met het oogsten van mais. De mini-
shovel zou geen verlichting hebben toen de 
automobiliste er tegen aan reed.
Ambulance en politie kwamen met spoed 
ter plaatse om hulp te verlenen. De vrouw 
is per ambulance naar het ziekenhuis 
gebracht.
(Bron: 112Fryslân/Foto: ProNews)

55+-ERS, BEWEGEN IS GEZOND, KOM EN 
DOE MEE! 
Op de maandagmiddag van 16.00 – 17.00 
uur is een groep Nij Beetster senioren in 
de sportzaal actief bezig met sport en 
spel. Op eigen niveau krijgt het gehele 
bewegingsapparaat van het lichaam onder 
deskundige leiding op sportieve wijze aan-
dacht. Naarmate we ouder worden gaan 
we minder bewegen, daarom is het van 
belang dat we in beweging blijven. Waar-
om is bewegen zo belangrijk? Een aantal 
redenen is, dat:
•	 blijven bewegen de processen van 

ouder worden vertraagt
•	 blijven bewegen u gezond en vitaal 

houdt 
•	 blijven bewegen u een positief ge-

voel geeft
•	 BEWEGEN GEEFT ENERGIE
Het is niet van belang of u nu wel of geen 
sport- of beweegervaring heeft, iedereen 
is van harte welkom. De eerste les is gratis 
en per les zijn de kosten €2,25 ook als men 
verzuimt. Het seizoen loopt van september 
tot en met april, in de vakanties is er geen 
les. Iedereen is welkom!
Wilt u meer informatie, bel me gerust! 
Rinske van der Vliet 06-41945480 (leidster)
v.d Brugghenstrjitte 9
9245 HM Nij Beets
0512-461305

www.jasker.nl

Kinderboekenweek:
“Worden wat je wil” was dit jaar het thema 
van de Kinderboekenweek. De week begon 
met een opening voor alle leerlingen en 
ouders buiten op het schoolplein. 

(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 leerlingen van groep 7 en 8 stonden 
verkleed op het plein. De overige leerlin-
gen en hun ouders mochten door middel 
van vragen stellen het uitgebeelde beroep 
raden. Een goed antwoord werd beloond 
met een sticker.

Tiisdei 12 oktober ha we in 'Kunstendag' 
hân. Muzyk, dûns, byldzjende foarming 
en drama waarden troch vakdosinten jûn. 
Oan it ein fan de dei hawwe de learlingen 
in presintaasje oan de âlders sjen litten. 
Wy sjogge werom op in tige slagge dei.

De ôfsluting wie freed 15 oktober. Learlin-
gen en learkrêften mochten ferklaaid op 
skoalle komme. Oan it ein fan de moarn 
kaam ús Tomke skriuwer, Reina Kroodsma, 
by us op skoalle foarlêzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Groene Spelen:
In de weken voor de herfstvakantie heb-
ben onze leerlingen van de groepen 3 t/m 
6 meegedaan aan de Groene Spelen. Dit is 
een soort van sportdag met spellen waar-
bij het vooral gaat om het samenwerken 
en niet om het winnen of verliezen. 

Nationaal schoolontbijt:
Dit jaar kunnen we gelukkig weer deel-
nemen aan het Nationale Schoolontbijt. 
Dit is een landelijk ontbijtevenement met 
als missie een gezond ontbijt, elke dag en 
voor ieder kind. Op woensdag 3 novem-

ber schuift onze gehele school aan tafel 
voor een gezond ontbijt en een leuke les 
over de beste start van de dag. Zo leren 
de kinderen op een feestelijke manier hoe 
belangrijk een goed ontbijt is en wat je ’s 
ochtends het beste kunt eten. 
Het ontbijtpakket wordt samengesteld 
volgens de richtlijnen van Het Voedings-
centrum en bevat een keuze aan gezonde 
ontbijtproducten. 

Feestavond van 75 jaar toanielselskip Kliu-
wend Omheech
Eindelijk is het dan zover dat wij de meer-
dere malen georganiseerde feestavond 
door kunnen laten gaan en wel op 30 
oktober in ‘t Trefpunt. Hetzij nog met een 
aantal coronamaatregelen, maar dat mag 
de pret niet drukken. 
Inmiddels hebben donateurs en leden 
een mail en/of flyer gekregen voor op-
gave. Doordat de coronamaatregel van de 
capaciteit van de dorpshuizen is verruimd 
van 75 % naar 100 %, hebben wij nog een 
aantal plaatsen vrij.  
Zoals u in de Nijs Beetster van september 
heeft kunnen lezen is opgave voor deze 
feestavond nog mogelijk voor niet-dona-
teurs en niet-leden door:
•	 Donateur te worden van Kliuwend Om-

heech; voor 1 persoon is dit €5 en voor 2 
personen is dit €7,50 per jaar

•	 Uw naam (namen) te mailen naar kliu-
wendomheech@gmail.com, waarna er 
contact met u wordt opgenomen over 
het regelen van het donateurschap

Kliuwend Omheech biedt u:
- Gratis toegangskaarten
- Een spetterende eenakter
- Gezellige avond met koffie/gebak  
 en een hapje en een drankje
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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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Coronamaatregelen:
•	 Neem uw vaccinatie (QR)code mee 

of een geldige GGD testuitslag, deze 
wordt gescand/gecheckt

•	 24.00 uur sluiting
Wij hopen u te zien op zaterdag 30 oktober 
in ’t Trefpunt, inloop is van 19.45 tot 20.15 
uur.
Bestuur toanielselskip Kliuwend Omheech

Jaarkalender van de Freonen fan Damshûs
Ook dit jaar is er weer de jaarlijkse kalen-
der van de Freonen. Deze keer met foto’s 
van vroegere winkels en bedrijven en met 
een foto van nu erbij. Een kalender die u 
niet mag missen en bovendien steunt u 
Openluchtmuseum It Damshûs als u deze 
kalender koopt.
U kunt hem bestellen door voor 1 novem-
ber €5 over te maken op rekening  NL19 
RABO 0306 4024 40 op naam van Stichting 
Freonen fan Damshus. U vermeldt u dan 
uw n.a.w.-gegevens en kalender als op-
merking bij uw overschrijving. De kalender 
wordt dan begin december bij u thuisbe-
zorgd.

Bijzondere alternatieve kalverkeuring Dei 
fan ‘t Kealtsje 2021
De boerenbedrijven waren benaderd, de 
eerste kalfjes opgegeven en iedereen weer 
enthousiast omdat na een jaar zonder 
keuring de traditionele kalverkeuring weer 
zou plaatsvinden. Helaas, door de corona-
regels kon de keuring niet fysiek plaatsvin-
den. De organisatie, bedrijven en de jeugd 
waren terecht teleurgesteld. Het bestuur 
besloot om alternatief te gaan. Van de 
kalfjes met begeleider werd een filmpje ge-
maakt en ingezonden. Ondertussen heeft 
de jury deze beoordeeld en gaven zij een 
week later hun presentatie. 
Op 4 september stonden 3 kalveren van 
familie Hoekstra piekfijn geschoren door 

Norwin Piet aan de balie langs het Pol-
derhoofdkanaal opgesteld. Voor de boot-
toeristen, fietsers en wandelaars een 
uniek schouwspel waarbij de kalfjes door 
de keuringsring werden geleid. Door de 
fanatieke keuringliefhebber Frans van der 
Molen werd dit gebeuren op film vastge-
legd. Deze inspanning werd beloond. Bij de 
jonge kalveren werd Akke 108 (v.Startrek) 
van Lute Hoekstra kampioen. Een zeer 
imponerend kalf met een erg fraai zijaan-
zicht. Ze straalt één en al melktype uit 
met mooie rib- en goed beenwerk. Reserve 
kampioen werd Akke 109  (v.Warhero) 
voorgebracht door Dinan Hoekstra die met 
veel geduld zijn kalfje showde. Een kalf met 
veel melkuitstraling, brede voorhand en 
mooie overgangen naar de middenhand 
en een krachtige bovenbouw. Al met al een 
geslaagde dag voor boer en burger.

En datzelfde kon gezegd worden van zijn neef 
Dinan en Akke 109. (Foto: Liesbeth Hoekstra)

Lute en Akke vormden een uitstekend duo tijdens de 
opnamen. (Foto: Liesbeth Hoekstra)
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Zorgen om staat Krûme Swynswei

Raadslid Hans de Jong van Opsterlands 
Belang maakt zich zorgen over de verkeers-
veiligheid op de Krûme Swynswei bij Nij 
Beets. “Der binne wer in hiel soad fersak-
kingen en dat wie net it doel fan de ferbet-
teringen dy’t yn 2015 útfierd binne.” De 
gemeente Opsterland investeerde destijds 
€300.000 in het verbeteren van de weg. 
Vanwege het veen in de ondergrond werd 
een staalfundering aangebracht. “Dat 
moast nije fersakkingen foarkomme, mar 
dat is dus net slagge.” De Jong informeert 
in schriftelijke vragen naar wat het college 
van B en W aan deze situatie wil doen. Ook 
wil De Jong weten of Opsterland de aan-
nemer van destijds aansprakelijk stelt voor 
de slechte kwaliteit van het werk.

Mozaïeksofa is klaar!
Met zo'n 20 enthousiaste vrijwilligers is er 
ruim 3 maanden in wisselende samenstel-
ling gewerkt aan de mozaïeksofa van Nij 
Beets. Initiatiefneemster en 'creatief brein' 
Elly Hoogeveen kwam met het idee en 
werkte dit samen met dorpsgenote Mar-
griet Ledegang verder uit. 
Het project heeft gezorgd voor veel plezier, 
ontspanning en verbinding tussen de deel-
nemers, van jong tot oud. 
De vorderingen konden gevolgd worden op 
de daartoe in het leven geroepen 

Vooruit... een klein tipje van de sluier. 
(Foto: Margriet Ledegang)

Facebookpagina, of men kwam een kijkje 
nemen bij het minitueuze knip- en plak-
werk aan de sofa. 
Het prachtige ontwerp is afkomstig van 
dorpsgenoot Paul Roorda. 
De mozaïeksofa werd financieel mogelijk 
gemaakt door de Van Teyens Fundatie en 
de gemeente Opsterland. 
De onthulling van de sofa zal plaatsvinden 
op vrijdag 29 oktober a.s. om 15.00 uur bij 
de entree van It Damshûs door wethouder 
Rob Jonkman. 
Dit zal gebeuren tegelijk met de onthulling 
van de TOP Zuil. Zie hiervoor het bericht 
van It Damshûs. 

Foto: Bart Ledegang
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Nou goed dan, nog een tipje. Maar voor de hele 
bank bent u van harte welkom op 29 oktober. (Foto: 
Margriet Ledegang)
                                                                                            
Aankondiging 
pepernotenactie 
Sinterklaascom-
missie Nij Beets 
2021
Het duurt nog even voordat de Sint weer in 
Nederland én in Nij Beets aankomt, maar 
bij deze willen we graag van de gelegen-
heid gebruik maken om een aankondiging 
te doen voor de pepernotenactie die we 
dit jaar wederom organiseren om geld in 
te zamelen. Om er met elkaar weer een 
mooie intocht van te maken, mede moge-
lijk gemaakt door jullie royale afname. 
De pepernotenactie zal plaatsvinden in de 
tijdsperiode van 25 oktober tot en met 6 
november. Dit jaar komen we weer meteen 
met de pepernoten langs zodat u er direct 
van kunt genieten!  Ook is het mogelijk 
pepernoten af te halen bij onderstaand 
commissielid.  
Prijzen pepernoten: 1 zak €3,50 en drie 
zakken voor €10. Graag contant en waar 
mogelijk gepast betalen. Het speciale pe-
pernoten ophaalpunt is: 
Ans Feenstra, Prikkewei 15-B 
06 23 96 33 45/ 0512 461955  

Met een feestelijke groet!
Sinterklaascommissie Nij Beets

KWF COLLECTEWEEK 2021
Samen voor dat ene doel om het verschil te 
maken voor iedereen die door kanker ge-
raakt wordt. Dit jaar werd er gecollecteerd 
aan de deur met de collectebus en via de 
QR-code. Deze laatste nam een toevlucht 
ten opzichte van vorig jaar. Bij restaurant 
Pier’s Hiem kon er via het KWF collecte-
busje ook gedoneerd worden. De collecte (6 
t/m 11 september) heeft in totaal €1393,72 
opgebracht, een heel mooi bedrag. 
Het collecteteam Nij Beets bedankt ieder-
een voor deze succesvolle collecteweek. 
Speciaal alle collectanten, geweldig dat je 
de tijd hebt genomen om je voor een ander 
in te zetten. Met jullie bijdrage maak je het 
verschil voor mensen met kanker.
Collecteteam Nij Beets,
Otsje, Jantsje, Sophie, Jantine en Liesbeth

Nieuws van It Skûlhoal
Het programma voor het nieuwe seizoen is 
opgestart. Nieuwe gezichten zijn toegetre-
den in het bestuur. Zaterdag 18 september 
was de opening van het seizoen voor de 
Teenoclub. Aan het Polderhoofdkanaal 
werd volop gevist en waren de steigers 
druk bezet met jeugd onder begelei-

Geduld is een schone zaak, maar als je stil 
bent heb je snel wat aan de haak. (Foto: 
Liesbeth Hoekstra)
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Domela Nieuwenhuisweg 45
9245 VB Nij Beets  
T: (0512) 46 12 11   

www.pedicurehendrika.nl
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ding van oudere jeugdige en ervaren “fis-
kers”. De grootste vis was maar liefst 35 cm 
en werd gevangen door Benjamin Mulder. 
Na het vissen smaakte een broodje ham-
burger en patat ook goed.

Benjamin Mulder sloeg de grootste vis aan 
de haak. (Foto: Liesbeth Hoekstra)

De soos vanaf klas 1 van het Voortgezet 
Onderwijs is op zaterdagavond en wordt 
momenteel goed bezocht door jongens en 
meiden. Door de corona was er voor ons 
geen mogelijkheid de scholen te bezoeken 
om info aan de leerlingen te geven over 
de soos en de activiteiten en uitjes die wij 
organiseren. Graag willen wij deze jeugd in 
ons dorp ook bereiken, met name de 1e en 
2e klassers van het Voortgezet Onderwijs. 
Als zij willen, kunnen zij in onze app groep 
voor onze activiteiten. Deze jeugd kan 
contact opnemen met onderstaand tel. nr 
of e-mailadres.
Onze volgende activiteit is het Halloween 
thema, deze is verplaatst naar 23 okto-
ber. Een bezoek aan het spookhuis staat 
gepland. Er is al veel animo voor. De voor-
bereiding voor het lampionknutselen is 

begonnen en op 20 november gaan wij 
groep 6,7 & 8 verwelkomen voor een leuke 
Sint/Piet activiteit. 
Doe je mee? Heb je nog vragen? Bel dan 
even met 06 33 31 83 53 of mail ons op   
itskulhoal@gmail.com . 
Het bestuur.

Doarpshûs ’t Trefpunt
Na een zeer matig seizoen waarbij we 
amper iets hebben kunnen organiseren, 
mogen we weer open! Helaas is het coro-
navirus nog niet verdwenen en hebben 
we ons nog steeds aan de regels vanuit de 
overheid te houden. Deze regel is als volgt:
Dorps- en buurthuizen zijn uitgezonderd 
van de CTB-plicht (corona toegangsbewijs) 
als het gaat om de reguliere exploitatie. 
Het dorps- of buurthuis is dé plek voor 
ontmoeten, sociaal contact, ondersteuning 
en ontwikkeling. Het gaat dan vaak om 
laagdrempelige activiteiten die georgani-
seerd worden voor groepjes mensen. Deze 
sociale activiteiten worden vaak georga-
niseerd voor specifieke doelgroepen. Voor 
deze activiteiten is geen CTB nodig. Er mag 
bij deze activiteiten ook koffie worden 
geschonken, omdat dit hoort bij een sociale 
activiteit: zoals een huiskamerfunctie of 
koffieochtend.

De stelregel blijft dat als er gebruik wordt 
gemaakt van de horecavoorziening, een 
evenement of een culturele voorstelling, 
er gebruik moet worden gemaakt van het 
CTB. Dat geldt dus ook voor het verhuren 
van zalen, een congres, ledenvergadering 
of een bruilofts- en verjaardagsfeest. Voor 
veel dorps- en buurthuizen zijn die wel 
belangrijk voor de exploitatie, maar vallen 
(helaas) niet onder de uitzondering. 

Als bestuur van ‘t Trefpunt volgen wij deze 
regels (ook eventuele toekomstige wijzigin-
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gen) en dat houdt dus in dat de normale 
activiteiten zoals vergaderingen, 50+ café 
en overige activiteiten, zonder horeca/
bargebruik, weer ‘gewoon’ plaats kunnen 
vinden zonder het gebruik van een coro-
natoegangsbewijs. Grotere vergaderingen 
(bestuur i.c.m. leden), activiteiten en losse 
verhuur waarbij gebruik wordt gemaakt 
van de bar/horeca is dus alleen mogelijk 
met een coronatoegangsbewijs.

Wij begrijpen dat dit in bepaalde situaties 
lastig is en hadden dit ook graag anders 
gezien. Maar voor de toekomst van ons 
dorpshuis, onze vrijwilligers en de gezond-
heid van de bewoners van Nij Beets kun-
nen wij niet anders dan de regels te volgen.

Ondanks deze maatregel zouden we toch 
wel heel graag weer een aantal activiteiten 
willen organiseren. Dit kunnen wij alleen 
niet zonder de Nij Beetsters. Dus lijkt het 
jou/jullie leuk om een leuke activiteit 
(pubquiz, bingo of totaal iets anders) te 
organiseren, neem contact op met ‘t Tref-
punt door een mailtje sturen naar tref-
puntnijbeets@gmail.com of neem contact 
op met één van de bestuursleden. Hou de 
dorpsagenda en communicatie rondom ‘t 
Trefpunt in de gaten.
En vanaf dit seizoen kan er trouwens ook 
gepind worden in ‘t Trefpunt.

Inloopcafé
 Na een lange stilte gaan we weer los met 
ons Inloopcafé! Het Inloopcafé biedt u ge-
zelligheid. Voor een praatje, een spelletje, 
het lenen van een boek, een potje darten 
of om gewoon om een lekker kopje koffie 

of thee te drinken, dat 
kan ook!
Ieder gaat gewoon 
zijn eigen gang.

Inloopcafé     Extra te doen
Woensdag 3 november Sjoelen
Woensdag 17 november Holl. spelletjes              
Woensdag 1 december    Sinterklaas bingo    

graag opgeven  17 november     
Woensdag 15 december, Kerststukje maken  

graag opgeven 1 december
Tijdstip: 15:00 tot 17:30 uur
kosten:  €4 p.p.  
Voor vragen en/of vervoer kunt u bellen 
met  tel. 0646518468                                                                             
Graag tot ziens.

Zwemseizoen 2021 “De Blauwe Kamp”

Het seizoen zit er intussen weer op, en we 
kunnen terugkijken op een mooi seizoen. 
Het weer zat niet altijd mee, maar dat 
mocht de pret niet drukken. We mochten 
in totaal ongeveer 3000 bezoekers verwel-
komen. Dit jaar zijn er weer zwemlessen 
gegeven en zijn er meerdere diploma’s 
behaald en ook werd er weer een zwem-
4daagse gehouden.
Ook dit jaar was het niet gelukt zonder 
de vrijwilligers! Bij dezen willen wij als 
bestuur de vrijwilligers dan ook hartelijk 
bedanken voor alles wat er gedaan is. We 
hebben samen afscheid genomen van een 
mooi seizoen door een gezellige avond met 
een hapje en een drankje. 
Dit jaar hebben we door geldelijke steun 
van burgers en het Plaatselijk Belang 
alsmede Foveo te Nij Beets, een prachtige 
tennistafel kunnen aanschaffen. Deze zal 
in het voorjaar geleverd worden. Er is een 
nieuwe uitgang gekomen waarbij een 
draaideur in is gemaakt. Ook werd er een 
nieuwe zoutopslag getimmerd. Dit jaar is 
er een flinke investering gedaan met het 
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vervangen van grote onderdelen in de ma-
chinekamer. Hierbij kregen wij geldelijke 
steun van het gebiedsfonds, Stichting Van 
Teyensfundatie, de Rabobank en de P.W. 
Janssen’s Friesche Stichting. 
Verder willen wij Pieter Geertsma bedan-
ken voor het repareren van de zit- en bos-
maaier. Ook kregen wij dit jaar drie grote 

parasols van makelaardij Veenstra en De 
Hypotheker Heerenveen. Dus zoals u leest 
hebben we met elkaar niet stil gezeten!
Dit jaar hebben wij afscheid genomen van 
Siska Thierry als bestuurslid. 
Jacob Machiela neemt haar plaats in. 
Siska bedankt! En Jacob, welkom!
Nogmaals voor alle mensen die zich op wat 
voor manier dan ook hebben ingezet voor 
het zwembad: DANK!
Het bestuur.

(Foto: Bart Ledegang)

Streekderby als openingswedstrijd tussen 
Blue Boys & Tijnje
Twee kampioenskandidaten treffen elkaar 
in de openingswedstrijd in de competitie 
zondag 5B. Blue Boys en Tijnje hebben 
beide een goeie voorbereiding achter de 
rug na een sterk optreden tegen bekergi-
ganten uit de 3e en 4e klasse zondag. Het 
was een benauwde middag op de Blauwe 
Kamp en er werd om 14.00 uur stipt afge-
trapt. Blue Boys begon sterk en wist een 
penalty af te dwingen in de 14e minuut. 
Jelte Mulder nam de penalty beheerst in de 
rechter onderhoek. Blue Boys bleef aanzet-
ten en Sander Hoekstra wist een fantasti-
sche voorzet van youngster Jesse Machiela 
beheerst af te ronden. Vanaf dit moment 
ging het tempo achteruit en begon Tijnje 
meer aan te dringen en kreeg een vrije 
trap rond de 16 meterlijn. Eise Tolsma riep 
om een 5 mans muur! De voorzet kwam 
bij de tweede paal en werd knap naar de 
grond gekopt: 2-1. Tijnje bleef aandrin-
gen, maar Blue boys hield stand met Eise 
Tolsma tussen de palen. 

Na de aftrap in de 2e helft probeerde Tijnje 
aan te dringen. Hierdoor ontstond er veel 
ruimte op het middenveld. Hier werd 
helaas weinig van geprofiteerd, omdat 
het te slordig was aan beide kanten. Rond 
de 60e minuut kwam de verlossing voor 
Blue Boys, want youngster Jesse Machiela 
schoot met een poeier de 3-1 binnen. Blue 
Boys bleef standhouden mede dankzij fan-
tastisch verdedigend werk door de ervaren 
rot Bart Jonckers, die zijn collega’s goed bij 
de les hield. Trainer Harry Pen begint met 3 
punten bij zijn 1e competitiewedstrijd voor 
de blauwe jongens. (Sleutels al gevonden?) 
EINDSTAND 3-1 

Houtigehage niet sterk genoeg voor Blue 
Boys
Nij Beets, 10-10-2021.  Door Jelte Mulder.
Houtigehage komt op zondag 10 oktober 
op bezoek in Nij Beets. Houtigehage is na 
twee wedstrijden met 4 punten de compe-
titie sterk begonnen. Ook Blue Boys is sterk 
begonnen met de overwinning op Tijnje. 
Het was een mooie zonnige middag op de 

Blue Boys
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vrijdag 5 november
Top-vertellers verhalen in It Damshûs
Baukje Fennema en Kai van der Plas, twee 
vermaarde top-vertellers, doen op vrijdag 
5 november hun verhaal tijdens een Verha-
lenavond in Openluchtmuseum It Dams-
hûs. De avond begint om 20.00 uur en 
duurt tot 21.45 uur. De toegang bedraagt 
€7 (inclusief consumptie)
BAUKJE FENNEMA, uit het dorpje Oostma-
horn, werkt als gevierd theatermaakster, 
actrice en verhalenverteller voor jong en 
oud. Haar specialiteit is: theatrale produc-
ties (voorstellingen en vertellingen) met 
een verhaal dat verder gaat dan ‘en toen...’. 
Voor It Damshûs koos zij een drietal ver-
halen. 1. ‘De witte vrouw’, een Amelandse 
vertelling 2. ‘De vaarvrouw’, geïnspireerd 
op 'Kleine Dood en het meisje' van Kitty 

Crowther en 3. ‘Het rode jurkje’, een jeugd-
herinnering.
KAJ VAN DER PLAS is al 20 jaar begenadigd 
tekstschrijver en verhalenverteller. Met 
energie en twinkelend plezier vertelt hij 
zijn verhalen. Voor It Damshûs koos hij een 
voorstelling met een serieuze ondertoon. 
Hij vertelt een oud sprookje over een Rus-
sische kozak die de dood weet te verschal-
ken. Loopt dat wel goed af?  Kaj van der 
Plas schrijft en vertelt al van jongsaf aan 
zijn verhalen. Naar Nij Beets neemt hij 
muziek op de band mee. En een groot 
wijnglas... Al met al belooft het een fan-
tastische avond te worden. Wil u hiervan 
getuige zijn, reserveert u dan een plekje 
door een mail te sturen naar promotie@
damshus.nl  In verband met corona is deze 
avond enkel toegankelijk met een geldig 
coronabewijs.

donderdag 18 november
Algemene 
ledenvergadering IJsclub Eendracht
Alle leden van IJsclub Eendracht worden 
uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene 

Blauwe Kamp en er werd afgetrapt! Blue 
Boys begon wat aftastend, maar brandde 
rond de 10e minuut los.  In de 14e minuut 
werd er door Lars van der Wolf na een 
rebound, die van de keeper afspatte, goed 
gebruik gemaakt. Hij schoot moeiteloos 
binnen: 1-0. De grensrechter van Houtige-
hage stak de vlag nog omhoog, maar de 
scheidsrechter wuift het weg. Blue Boys wil 
het momentum behouden en drukt door 
op Houtigehage, dat achteruit blijft lopen. 
Al snel na de 1-0 wordt Jelte Mulder onder-
uitgehaald in het 16 metergebied na een 
vlijmsterke aanval van de blauwhemden. 
De scheidsrechter geeft de penalty en Jelte 
Mulder weet de penalty goed beheerst in 
de rechter onderhoek te schieten. Houti-

gehage kwam gelijk met het antwoord 
en met een goeie voorzet uit een vrije 
trap werd deze hard in de hoek gekopt: 
2-1. Rond de 23e minuut kreeg Blue Boys 
een vrije trap op een mooie plek. Martin 
Lageveen neemt de vrije trap snel en geeft 
de bal aan Jelte Mulder, die hard uithaalt.  
Het schot wordt van richting  veranderd, 
waardoor de keeper kansloos is: 3-1. 
Na de aftrap in de 2e helft was het éénrich-
tingsverkeer. Blue Boys stichtte veel gevaar 
en heeft veel kansen gecreëerd, maar de 
goals bleven uit. Vakantieganger Sieger 
Wouda en natuurlijk Bart Jonckers hadden 
alles onder controle en hierdoor speelde 
Blue Boys de wedstrijd zonder meer in 
gevaar te komen, uit. EINDSTAND 3-1 
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Ledenvergadering. Om deze vergadering 
te bezoeken heeft u een coronatoegangs-
bewijs in de vorm van een QR-code nodig 
waaruit blijkt dat u gevaccineerd, negatief 
getest bent, of eerder corona hebt gehad.  
De QR-code zal voordat u het gebouw 
betreedt, worden gecontroleerd. Deze QR-
code kunt u laten zien via de corona-app 
of een papieren uitdraai.  Meer informatie 
kunt u vinden op:  https://coronacheck.
nl/nl/   De avond begint om 20.00 uur en 
vindt plaats in het knusse clubhuis van de 
IJsclub bij de ijsbaan. 

zondag 21 november
Gedachtenisdienst in 
Doarpstsjerke
In veel kerken is het gebruikelijk om tijdens 
de gedachtenisdienst de overledenen uit 
het afgelopen jaar te herdenken. Ook in Nij 
Beets weten we het gemis en verdriet in de 
kring van de kerk en het dorp. In de dienst 
van zondag 21 november zal in de Doarpst-
sjerke de overleden gemeenteleden uit het 
afgelopen jaar worden herdacht door een 
kaars te ontsteken en hun naam te noe-
men.  Na de dienst is er gelegenheid om 
zelf een kaarsje aan te steken. Dit gebeurt 
bij het weggaan door de mensen die de 
dienst hebben bezocht en van 10.30 tot 
11.30 uur is de kerk open om iedereen die 
dat wil, in de gelegenheid te stellen ook 
een lichtje aan te steken.

Dinsdag 23 november 2021 
Koos van Houdt spreekt in It Damshûs 

Koos van Houdt 
houdt op dins-
dag 23 november 
a.s. een lezing in 
Openluchtmu-
seum It Dams-
hûs. Van Houdt 
(1954) is na zijn 

studie publiekrecht in Groningen jour-
nalist geworden, eerst als parlementair 
journalist in Den Haag, later als Europees 
politiek journalist o.a. voor het Friesch 
Dagblad. In 2016 kreeg hij een hoge Euro-
pese onderscheiding, de ‘Mérite Européen’, 
voor 25 jaar Europese journalistiek. Van 
Houdt zal spreken over de Europese Unie. 
Zijn gedachten daarover legde hij neer in 
talloze journalistieke bijdragen in de pers, 
maar ook in zijn boeken ‘Opstellen rond de 
Grondwet voor Europa’ (2005) en ‘Unieke 
Unie’ (2020). 

Terwijl in politiek Den Haag de Europese 
Unie vaak wordt gezien als ‘internationale 
organisatie’, is de Unie zoveel meer. De 
Europese rechtsorde is 'van een eigen orde'. 
Voorrang voor het Europese recht is al 
bijna zestig jaar een juridische standaard, 
ook al probeert het Duitse Constitutionele 
Hof daarop in te breken. Ook in de haarva-
ten van de samenleving werken bestuur-
slagen als gemeenten en provincies samen 
met vooral de Commissie. Daarmee is de 
Unie ook 'uniek' te noemen vanwege die 
eigen rechtsorde.  Bovendien is de Acte 
Unique uit 1986 de basis voor de Europese 
interne markt, die veel gevolgen heeft 
voor de verweving van de lidstaten en 
een eerlijke concurrentie. Sinds regionale 
bestuurders hebben geleerd bij Utrecht 
rechtdoor te gaan naar Brussel in plaats 
van rechtsaf naar Den Haag, is er een hoop 
veranderd voor de kleinere wereld van 
stad/dorp, regio en provincie.
Van Houdt zal de actuele stand van zaken 
met de toehoorders doornemen, en gaat 
natuurlijk ook in op specifieke zaken zoals 
het klimaatbeleid, het landbouwbeleid enz. 
De lezing is alleen toegankelijk met geldig 
coronabewijs en begint om 20.00 uur. De 
toegangsprijs is €6.
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  Van Plaatselijk Belang

U hebt ongetwijfeld gehoord (en anders gelezen in de NijsBeetster van april) dat er nieuw-
bouwwoningen zullen verrijzen aan de Geawei. Met de plannen hiervoor ligt men nog 
steeds op schema. Voor de zes kavels hebben zich in middels al veel belangstellenden 
gemeld. Hoogstwaarschijnlijk is de verkoop hiervan begin volgend jaar. Voor het gebied 
achter de huizen is nog geen bestemming. Een stukje ontwikkeling waar het hele dorp 
plezier van heeft, zoals een wandelpad bijvoorbeeld, zou tot de mogelijkheden kunnen 
behoren. Wie een goed idee heeft mag zich bij Plaatselijk Belang melden.  
Op het terrein van voormalig bouw- en grondverzetbedrijf Koopmans waar rijtjeshuizen 
en twee onder één-kappers moeten verrijzen, is ook beweging. Ruurd Koopmans is druk 
bezig om alles rond te krijgen, maar er is veel geduld gevraagd om de vele partijen op 
één lijn te krijgen. 
En wat te doen met het plein voor dorpshuis ’t Trefpunt? Een werkgroep onderzoekt 
momenteel hoe het één en ander aantrekkelijk kan worden ingedeeld en ingericht. Het 
is de bedoeling dat het plein voor het dorpshuis naadloos aansluit op en onderdeel gaat 
uitmaken van de Doarpsstrjitte. Er wordt dus op diverse fronten hard gewerkt.

WandelFit in Nij Beets
U bent van harte welkom!

Misschien bent u ons op woensdagoch-
tend wel eens tegengekomen....De Wan-
delfit groep/Medifit
Elke woensdagochtend van 9.00 tot 10.00 
uur is deze groep onderweg en combi-
neren we een korte wandeling in een 
rustig tempo met 3 of 4 korte stops voor 
lichte kracht- en/of balansoefeningen. De 
oefeningen zijn licht belastbaar en altijd 
aan te passen naar eigen kunnen, dus dat 
betekent lichter of zwaarder, meer of min-
der herhalingen. Deze oefeningen doen 
we met eigen lichaamsgewicht of met een 
elastiek. “Niks moet, alles kan”- is dan ook 
zeker van toepassing op de fijne Wandel-
fit.  Graag nodigen wij u uit een keer met 
ons mee te lopen om te ervaren of dit ook 
bij u past!
Voor meer informatie of voor aanmelding 
van een proefles kunt u contact opnemen 

met Medifit Beetsterzwaag (0512-383908) 
of u kunt naar het verzamelpunt (pleintje 
bij dorpshuis ’t Trefpunt) komen op een 
woensdagochtend om 09.00 uur. (kosten 
€2,00 per keer)

www.medifitweb.nl

Elke maandag
Van 13:00-13:45 uur
Beetsterzwaag

Elke maandag
Van 13:45-14:30 uur
Beetsterzwaag

Elke donderdag
Van 11:00-12:00 uur
Boornbergum

Voor de beginnende
wandelaar:

Voor de gevorderde
wandelaar:        

WANDELFIT
  In Boornbergum, Beetsterzwaag & Nij Beets

(start Dorpshuis ´t Bynt) (start Medifit)

Wandel mee,

Elke dinsdag
Van 09:00-10:00 uur
Boornbergum

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

Wandelfit met of zonder hulpmiddelen 
(rollator/nordic walking stokken e.d.)
onder leiding van een fysiotherapeut.

Elke woensdag
Van 09:00-10:00 uur
Nij Beets

(start Dorpshuis ‘t Trefpunt))

In samenwerking met:

Wilt u meer weten?
Bel ons gerust 
0512-38 39 08

Ook wanneer het u niet lukt om op 
de locatie te komen. Wij kijken met 

u naar de mogelijkheden.

(ook geschikt voor beginnende wandelaars)

Met behulp van hulpmiddelen(rollator e.d.)



De Nijs Beetster 17-2 41

Lieve jongens en meisjes van Nij Beets, 
Op zaterdag 20 november is het zover! Dan 
komt Sinterklaas weer een bezoek brengen 
aan Nij Beets. Natuurlijk hopen Sinterklaas 
en de Pieten dat jullie allemaal komen om ze 
welkom te heten. Tussen 14.45 en 15.00 uur 
komt de Sint aan op de kruising bij `t Tref-
punt. Dan heeft hij natuurlijk alle tijd voor 
jullie om handjes te schudden of een praatje 
te maken. We maken er met zijn allen een ge-
zellige boel van! Waar het feest zal zijn is nog 
een verassing! Dit is alleen voor de kinderen 
t/m groep 5 van de basisschool.
Het zou fantastisch zijn als jullie iets leuks 
voor Sinterklaas willen doen. Bijvoorbeeld een 
liedje, een dansje, of misschien wil je Sinter-
klaas iets bijzonders vertellen of geven. Iets 
anders mag natuurlijk ook. Je kunt opgeven 
wat je wilt doen en met wie VOOR 15 novem-
ber bij Janny Dijkstra (tante Jansz) via e-mail 
info@tantejansz.nl of bij Angelique de Jong 
via e-mail angeliquemeinsma@hotmail.com 

Ook dit jaar 
hebben we iets 
bedacht voor de 
versiering bij het Sinterklaasfeest. Wat is nog 
een verassing! Wel iets om te knutselen en dit 
wordt uitgedeeld op de peuterschool, de ba-
sisschool, bij de Dagwinkel en bij de huisarts. 
Je kunt het inleveren op school of in de rode 
brievenbus doen die in de Dagwinkel staat, 
dan hangen wij het op. En wat zal de Sint hier 
van genieten. 

Voor de kinderen van groep 6 t/m 8 is er een 
activiteit in It Skûlhoal.

We hopen jullie allemaal te zien op 20 
november om 14.45 uur! In verband met het 
waarborgen van de veiligheid willen we jullie 
vragen niet eerder te komen dan 14.30 uur. 
Bedankt!  
Tot snel!   Groet, Sinterklaascommissie 

Sinterklaasintocht Nij Beets 20 november 2021 

Wist u dat...
Pieter de doppendirecteur van Zorgboer-
derij De Ripen is? Hij alles wat ingeleverd 
wordt zorgvuldig sorteert voordat de dop-
pen weer verwerkt worden in de fabriek? 
De opbrengst naar de opleiding van gelei-
dehonden gaat?

Wist u dat...
De Kerstmarkt Organisatie een gezel-
lige Kerstworkshop zal organiseren? Die 
workshop op vrijdagavond 10 december 
zal plaatsvinden? U deze datum vast in uw 
agenda kunt zetten? Hierover meer info in 
de volgende NijsBeetster zal staan?

Wist u dat...
De boekjes "Jikke en Fokke” en “Drie 
vriendjes en de turftoren” samen in de 
aanbieding zijn voor €7,95? Dat ze verkrijg-
baar zijn bij de Dagwinkel? Dat Op Op is?

Wist u dat...
De organisatie van de Sinterklaasintocht 
nog wat extra handen kan gebruiken? De 
Goedheiligman het natuurlijk niet alle-
maal alleen af kan? Hij jou altijd van de 
mooiste presentjes heeft voorzien zonder 
daar iets voor terug te verlangen? Dit mis-
schien enkel een mooi gezongen liedje is 
geweest? Je hem nu hiervoor kunt bedan-
ken door hem van een waardige intocht te 
voorzien? Je je kunt melden bij Angelique 
de Jong via e-mail angeliquemeinsma@
hotmail.com ?

Wist u dat...?
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PIER’S HIEM ORGANISEERT 
EEN WILD EXCURSIE EN WILD PROEVERIJ

Beleef een bijzondere wild excursie 
onder leiding van veldkenner Age en 
aansluitend een unieke wild-proeverij 
verzorgd door Pier’s Hiem.

Data zondag 31 oktober of 14 november of 28 
november. Geef u snel op want vol=vol! Reserveren online 
via evenementen www.piershiem.nl of bel 0512 461900

Programma;
• Wildexcursie  Kraenlânen De Veenhoop
•  14.30 uur verzamelen parkeerplaats Altijd Kwiek 

Kraenlânswei 16 D  Veenhoop
• Ontvangst door Age op de parkeerplaats
•  Rondleiding door het natuurreservaat met uitleg over het wild 

in de natuur
•  Pauze bij de vogel uitkijk hut onder het genot van een 

jachtbitter
• Circa 16.00 uur einde wildexcursie

Kosten deelname € 5 per persoon. Trek uw warme kleding  
en laarzen aan. 

Tussentijds kunt u op eigen gelegenheid naar Pier’s Hiem rijden  

Wildproeverij Pier’s Hiem
•  16.00 uur ontvangst in restaurant/zaal Pier’s 

Hiem Domela Nieuwenhuisweg 114 Nij Beets.

•  16.30 uur aanvang wild proeverij buffet

Salades-Hertenham-Wildzwijnham-
Hertencarpaccio-Wildpate-Gerookte 

Ganzenborst
---------

Wild bouillion
---------

Wildzwijn-Hertengoulash-Parelhoen-
Hazenpeper-Ganzenborst met bijbehorend 

garnituur
---------

Wafel- boerenroomijs-warme kersen-
slagroom

Kosten per persoon  
exclusief dranken € 39,75
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 Vaststellen erfdelen van kinderen 

Waarom is het van belang om de erfdelen van de kinderen 
te berekenen en vast te leggen in een akte na het 
overlijden van de eerste ouder? Vaak wordt er van 
uitgegaan dat alle vermogen bij de langstlevende ouder 
blijft en dat, behalve het regelen van de zaken bij de bank 
en de belastingdienst,  verdere actie niet nodig is. Toch zijn 
er meerdere redenen waarom het wel verstandig is om het 
één en ander vast te leggen.  

Als de langstlevende ouder komt te overlijden zijn de 
erfdelen een belangrijke aftrekpost voor de erfbelasting. 
Maar om daar aanspraak op te kunnen maken moet het 
bestaan en de hoogte van de erfdelen uit de eerste 
nalatenschap wel worden bewezen. 

In testamenten staat vaak opgenomen dat over de 
erfdelen van de kinderen een rente moet worden vergoed, 
zodat de nalatenschap van de langstlevende ouder zo klein 
mogelijk wordt gemaakt. Om de rentevergoeding te 
kunnen berekenen, is het wel nodig de hoogte van het 
erfdeel te kennen.  

Krijgt de langstlevende ouder te maken met de Wet 

Langdurige Zorg en is er niets geregeld, dan wordt de hele 
erfenis beschouwd als eigen vermogen van de 
langstlevende ouder, waardoor hij/zij deze ook moet 
aanspreken voor de eigen zorgbijdrage. Om dat te 
voorkomen kun je in het testament opnemen of aanvullend 
overeenkomen dat in een dergelijke situatie de erfdelen 
van de kinderen (inzake de nalatenschap van de eerst 
overleden ouder) kunnen worden uitgekeerd. 

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust 
contact op met ons kantoor.   
Telefonisch zijn we overdag bereikbaar. Een afspraak 
bij u thuis is ook altijd mogelijk. 

 
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 
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