
Nij-Beets wil f 20 voor 

drie goede doelen inzamelen 

Er maakte met f 6000 goed begin 

fet dorp Ny -Beets heeft een aantal wensen die geld kosten Of eigenlijk zijn 

l het geen wensen maar noodzakelijkheden Ds Rienstra en meester Schilstra 

stra hebben ze ons opgesomd De chr muziekvereniging Cornelia is ..troch de 

hoarnen hinne Kosten � 7000 Het sportterrein De blauwe kamp heeft nog 

steeds geen kleedgelegenheid Kosten rekent u maar uit Het zwembad is nog 

te primitief en moet nog een echt zwembad worden met de nodige voorzieningen 

Ook dat kost geld De commissie bestaande uit leden van de plaatselijke culturele 

rele commissie aangevuld met vertegenwoordigers van de verschillende richtingen 

tingen heeft uitgerekend dat alles en alles � 20 zal moeten kosten Van 

dit niet onbelangrijke bedrag heeft het dorp zelf al � 6000 op het kleed gebracht 

door een bazar en door verschillende kleinere acties Men heeft gedaan wat men 

kon Maar de resterende � 14 moeten uit andermans zak komen 

Daarom staat Nij Beets voor een grote 

te gemeenschappelijke actie waar iedereen 

dereen van uiterst links tot uiterst 

rechts geestdriftig aan meedoet namelijk 

lijk � om de gemeenschappelijke pot 

te spekken � het uitschrijven van een 

rebusprijsvraag met klinkende prijzen 

Bovenaan staat een auto In november 

start deze actie de uitslag wordt begin 

december bekend gemaakt en bij wijze 

van spreken hoopt h»t dorp 1958 tz kunnen 

nen beginnen met een spaarbankboekje 

waarop een dikke tiointig mille staat 

Turfgravershüske 

tis afstaan voor het doel dat de initiatiefnemers 

tiefnemers voor ogen staat afbrek i 

Een dikke Ja vertelde ons de heer 

H de Haan Want dan schiet er hopelijk 

lijk ook nog wat over voor een doel dat 

wij � de heren O Dijkstra en KI Mast 

horen hier ook bij 
� voorstaan namelijk 

lijk het bewaren van een van de laatste 

ste ouderwetse �turfgravershüskes die 

het dorp nog bezit Het staat aan de Domela 

mela Nieuwenhuisweg (waar vindt men 
die elders in Nederland is nog bewoond 

woond maar reeds onbewoonbaar verklaard 

klaard Zowsl van buiten (met de houten 

ten top als van binnen is het ongewijzigd 

zigd gebleven De eigenaar wil het gra- 

graen 

en op een andere plaats (Uefst b« de 

grote brug op grond van de Polder 

weer opbouwen en het dan inrichten als 

plaatselijke oudheidkamer Een verzameling 

meling �graversark kan zo bijeen worden 

den gebracht er zijn nog oude prenten 

en dorpsgezichten en zo zou het �Dams 

hüs (naar de oude bewoners een zinvolle 

volle attractie voor eigen en vreemd 

kunnen worden Ook hierover zijn besprekingen 

sprekingen gaande Mogen ze eveneens 

succes hebben 

Een van de laatste 
�turfgravershüikes 

hüikes in Nij-Beets Er worden pogingen 

gingen aangewend om het te behouden 

den en het Ie bestemmen tot oudheidkamer 

heidkamer van ht dorp 


