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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. 
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gemeld.

6.  Kopij dient aangeleverd te worden via e-mail 
in de vorm van zogenaamde ‘platte tekst’, 
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geschreven of getypte teksten van meer dan 
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steekhoudende redenen voor geschreven 
aanlevering zijn.

Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren 

voor donderdag 14 april 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: Maaike en Sijke hebben grote lol tijdens NLDoet...

  

De Nijs Beetster online 

op www.nijbeets.info
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Bob en Vladimir
Mijn oom Bob woont al sinds 1989 in Voor-
schoten. Op een veelbelovende voorjaars-
ochtend in april 2013 maakt hij zijn weke-
lijkse gang naar de Albert Heijn. Want oom 
Bob doet altijd de boodschappen. Niets-
vermoedend duwt hij de winkelwagen 
voor zich uit terwijl hij de schappen scant. 
Plotseling staan er vier grote mannen voor 
hem. Ergens tussen de kaasafdeling en 
de vleeswaren. Ze hebben hoekige kaken. 
Oortjes in. Of hij even om wil lopen, wordt 
in rammelend Engels verzocht. Tussen de 
mannen door ontwaart mijn oom een klei-
ne, kalende man. Met een winkelmandje. 
Het is Vladimir Poetin. De president van 
Rusland. In de Appie in Voorschoten. Het is 
een even onwerkelijk als komisch tafereel. 

Wat blijkt? De dochter van de kleine des-
poot, Maria, woont in een penthouse in 
Voorschoten. Aan de Vliet om precies te 
zijn. In de, jawel, Krimwijk. Je verzint het 
niet. En papa was uit logeren of op bezoek 
en deed ondertussen wat kleine bood-
schappen bij ’s lands grootste grutter. 
Maria is de oudste dochter van Poetin. Ze 
heeft een relatie met de Nederlander Jor-
rit Faassen en daarom wonen ze dus daar 
onder de rook van Leiden. Wijkbewoners 
hebben de Russische delegatie ook gezien, 
zo citeert het Leidsch Dagblad een dag 
later. “Er kleeft toch iets gevaarlijks aan 
die familie,” zegt iemand die niet bij naam 
genoemd wil worden. “God weet wat er 
straks gebeurt in de wijk. Poetin heeft 
nogal wat vijanden. Hij is niet zomaar een 
president, hij is een soort dictator.” 

Als een jaar later zich de ramp met vlucht 
MH17 voltrekt, houdt de politie de Krimwijk 
extra in de gaten. Er blijken demonstraties 
gepland voor de flat van mevrouw Poe-
tin. Het brengt Voorschoten groot in het 

nieuws. De Amerikaanse zenders CNN en 
ABC maken reportages over het apparte-
ment aan de Vliet. In 2017 zet het stel het 
penthouse (er blijken later twee apparte-
menten te zijn) te koop voor 2,9 miljoen 
euro. In Duivendrecht wordt een nieuw 
perceel gekocht. 

Volgens de laatste berichten woont de 
36-jarige Maria Poetin nu nog steeds in 
Nederland. Ze heeft een baan als medisch 
onderzoeker. En manlief Jorrit heeft een 
hoge baan bij schoonvaders gasbedrijf 
Gazprom. Volgens diverse media heeft Poe-
tin zijn dochter bewust in Nederland laten 
wonen omdat hij niet wil dat ze iets met de 
politiek in Rusland te maken zou hebben. 
Dat lijkt hem veiliger voor haar. Helaas 
heeft momenteel heel Europa ‘iets’ te ma-
ken met de politiek in Rusland. Op het nog 
steeds braakliggende terrein onder de rook 
van Amsterdam hebben Amsterdammers 
nu een Oekraïense vlag geplant. Er is ook 
een bord naast geplaatst: "Op minder dan 
2000 kilometer afstand van uw vredige en 
vrije stuk grond is uw vader een geheel vrij 
land en haar bevolking aan het uitdunnen. 
Gebruik alsjeblieft je hart om hem te berei-
ken zodat hij het zinloze leed kan stoppen."

Het is waarschijnlijk allemaal aan dove-
mansoren besteed. En het wordt steeds 
zorgwekkender in Oekraïne. De vluchte-
lingenstroom behelst inmiddels al bijna 3 
miljoen mensen. Ook in Nij Beets zullen ze 
komen. En wij zullen ze gastvrij ontvan-
gen. De eerste voorbereidingen hiervoor 
worden al getroffen. Uw hulp is hierbij ook 
bijzonder nodig. Doet u mee? 

Bart Ledegang
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Tolbaas 8, 8401 GD in Gorredijk  T: 0512-820996  E: info@bouwdiensten.nl

	

Logopedie	voor	jong	en	oud	op	het	
gebied	van	spraak,	taal,	adem,	stem,	
slikken,	mondgedrag	&	
mondmotoriek,	neurologische	
stoornissen,	eten	&	drinken	en	
gehoor.		

Loca%es	in 
Lemmer,	Noordoostpolder	(Ens,	Creil	
en	Ru?en),	Vollenhove	en	Nij	Beets	

Vragen	of	aanmelden?	 
Neem	contact	op:	 
Telefoon:	0514-562872  
E-mail:	info@logopedielemmernop.nl	 
Website: 
www.logopedielemmernop.nl		
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Serieuze voorbereidingen voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne
Door Bart Ledegang

Nu de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in alle hevigheid is losgebarsten, zal ook Nij Beets 
zich voorbereiden op de komst van vluchtelingen uit het getroffen oorlogsgebied. Friesland 
zal ongeveer 2000 vluchtelingen opvangen en de gemeente Opsterland heeft een taakstel-
ling gekregen om hiervan zo’n 160 op te vangen. Een tiental zal wellicht in ons dorp on-
derdak moeten krijgen. Coördinator Evert Kronemeijer: “Er is behoefte aan woonruimte, 
verblijfsruimte en vrijwilligers.” 

Het is tijdens de bidstond op woensdag-
avond 9 maart als Evert Kronemeijer aan 
het eind van de dienst vertelt wat er moge-
lijk op ons afkomt. Als geestelijk verzorger 
werkt hij in de gemeente Opsterland in 
de eerste lijn en heeft als taak om nieuw-
komers van over de grens 
op te vangen en ook een 
luisterend oor te bieden. 
“Ik ben nu bezig om bij alle 
kerken in Opsterland te in-
ventariseren welke ruimte 
ze hebben om vluchtelin-
gen op te vangen. In elk 
dorp zou een kerk moeten 
zijn voor menselijke op-
vang van Oekraïners,” be-
gint hij. 

Zelfstandig 
Mensen die vanuit Oekra-
ine naar Nederland komen 
dienen zich officieel te la-
ten registreren bij een cen-
trale opvanglocatie zoals de 
Harskamp in Noord-Gronin-
gen. Maar beide opvangen zitten al tjokvol. 
Vandaar de verspreiding over de gemeen-
ten. De hele opvang wordt gecoördineerd 
door de veiligheidsregio. Duidelijk is al dat 
er eerst 1000 vluchtelingen naar Friesland 
komen en later nog eens 1000. Die moeten 
ieder een bed hebben en een kussen om 
hun hoofd vol zorgen op neer te leggen. De 
gemeente vindt het belangrijk om zoveel 

mogelijk te zorgen voor permanente loca-
ties waar de vluchtelingen zelfstandig kun-
nen wonen. Op haar website is een oproep 
geplaatst voor zelfstandige woonruimte 
met eigen voorzieningen (sanitair, keuken, 
slaapkamers) voor de duur van 6 maanden 

tot een jaar. “Maar in eerste instantie moet 
toch worden uitgegaan van 90 dagen,” 
stelt Evert realistisch de boel bij. 

Chaos 
Er zijn landgenoten die op eigen houtje 
naar de Pools-Oekraïnse grens rijden om 
mensen op te halen. In Beetsterzwaag 
schijnen inmiddels al vluchtelingen te zijn 
ondergebracht. “Dat adviseert men dus 

Evert Kronemeijer: “We kunnen het als burgers niet aan de gemeente 
overlaten.” (Foto: Bart Ledegang)
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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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niet,” vertelt Evert. “Niet iedereen wil zo-
maar in een wildvreemde auto stappen uit 
angst voor mensenhandelaren. Ook zitten 
velen liever dichtbij huis zoals Polen of 
Duitsland. En… elke vluchteling moet zich 
wel bij de gemeente laten registreren om 
zo later nog recht te hebben op vergoedin-
gen. De gemeente wil zicht houden op de 
mensen. Kortom: het is chaos.” Evert ziet 
dat het blijkbaar nog erg ingewikkeld is om 
een goede opvangorganisatie op te zet-
ten. Reden om de gemeente dus te helpen. 
“Maar de gemeente is in de lead,” bena-
drukt hij meteen. “Zij is eerst verantwoor-
delijke en de coördinerende instantie voor 
de opvang. Maar we kunnen het als bur-
gers niet aan de gemeente overlaten. Dus 
verzamel ik nu de gegevens. Zo kunnen we 
straks snel schakelen als de vluchtelingen 
écht in onze gemeente zijn.”. 

Lijst 
Dan naar Nij Beets. Wat kunnen wij als 
dorp concreet betekenen? Evert: “We zijn 
grofweg op zoek naar ruimte om te wonen, 
ruimte om te ontmoeten en naar vrijwil-
ligers die willen helpen met schoonmaken, 
activiteiten, noem maar op.” Als woon-
ruimte wordt door enkelen de leegstaande 
pastorie naast de kerk genoemd. Evert is 
hier blij mee en het kerkbestuur besluit 
dan ook een dag later dat, uitgaande van 
90 dagen, de predikantswoning beschik-
baar komt voor vluchtelingen. Voor opvang 
overdag heeft de kerk al De Rank aange-
boden. Een inwoonster aan de Prikkewei 
heeft de gemeente Opsterland al kenbaar 
gemaakt dat zij haar appartement in haar 
riante woning graag ter beschikking stelt. 
En zo zullen er vast nog meer Beetsters 
zijn die iets willen betekenen. Besloten 
wordt dat er een lijst wordt gemaakt met 
dorpsgenoten die woonruimte beschikbaar 
stellen of iets als vrijwilliger willen doen. 
Jolanda Andriessen is bereid deze taak op 

zich te nemen. Zij woont aan de Prikkewei 
61 maar is ook bereikbaar via jijandries-
sen@gmail.com of telefonisch via 06-
37171433. Wie iets wil doen kan dit bij haar 
kenbaar maken. De lijst met namen zal dan 
worden doorgespeeld naar Evert. Die is blij 
met het enthousiasme van de Beetsters. 
“Je kunt je overigens ook via het formulier 
op de gemeentewebsite aanmelden,” licht 
hij nog even toe. “Dan komt het ook bij mij 
terecht. Maar bedenk bij alles wel: het gaat 
om zwaar getraumatiseerde en kwetsbare 
mensen.” 

Plaatselijk Belang steunt uiteraard ook het 
dorpsinitiatief van harte en denkt en doet 
graag mee als er concrete acties genomen 
gaan worden.

Meer weten?  
Neem dan contact op met Evert Kro-
nemeijer: 06-12 700 481 of evert.krone-
meijer@hetnet.nl of met Janet Haagsma, 
beleidsmedewerker gemeente Opsterland: 
0512-386 222 of janet.haagsma@opster-
land.nl 

Meer informatie is ook te vinden op de 
website van de gemeente:   
www.opsterland.nl 

De pastorie aan de Doarpsstrjitte is aangeboden als tijde-
lijke woonruimte voor vluchtelingen. (Foto: Bart Ledegang)
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Domela Nieuwenhuisweg 45
9245 VB Nij Beets  
T: (0512) 46 12 11   

www.pedicurehendrika.nl
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SERIE: Boeren in Nij Beets

Arend en Jantsje Poppinga hebben een opvolger voor hun  
boerenbedrijf
Door Sietske Dijkstra Postma

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

Vandaag zijn we bij de familie Poppinga 
aan de Domela Nieuwenhuisweg. Wan-
neer ik aankom zijn Arend en Tsjerkje nog 
druk bezig. We gaan eerst even een kijkje 
nemen bij de kalveren. Wat hebben deze 
beestjes tegenwoordig een prachtig on-
derkomen. Ze hebben een mooie plek om 
vrij rond te lopen maar ook om heerlijk 
beschut te liggen en te slapen. Ik neem 
gelijk een paar mooie foto’s. Arend vraagt: 
Moat ik der ek by wêze?”  Jazeker willen we 
dat. De gehele maatschap moet aanwezig 
zijn! Bij binnenkomst in de woning valt 
meteen de prachtige collectie mini Massey 
Fergusons op. Heel mooi uitgestald in vi-
trinekasten. Dit blijkt de hobby van Arend 
te zijn. Ook zie ik mooie luchtfoto’s van de 
boerderij hangen. Dan is het tijd voor koffie 
en thee. We hebben een prachtig uitzicht 
over de landerijen. We zien achter huis de 
bijenkasten van Tsjerkje staan. Sinds een 
aantal jaren is ze imker. Ze hebben daar-
voor speciaal een veld wilde bloemen aan-
gelegd. Dat ze niet alleen belangstelling 
voor koeien en bijen heeft blijkt uit het feit 
dat paarden ook een belangrijke rol spelen 
bij de dochters van Arend en Jantsje. Wie in 
Nij Beets herinnert zich niet de frêle “fam-
kes” op het bijzondere paard? 

Maatschap 
Arend Poppinga is geboren in Beetster-
zwaag. Zijn vader had daar een huurboer-

derij. Arend wilde wel graag boer worden, 
maar dat was thuis niet te realiseren. 
Toen er in Nij Beets enkele boeren stopten, 
kwam er land vrij aan de Domela Nieu-
wenhuisweg. Met hulp van de Cornelia 
Stichting kon dit aangekocht worden. In 
1988 is de boerderij gebouwd en in 1989 
zijn ze er komen wonen. Ze hebben de ge-
bouwen eerst 10 jaar gehuurd en in 2000 
zijn de gebouwen aangekocht. De Pop-
pinga’s zijn getrouwd en kregen 3 doch-
ters. Eén van de dochters studeert rechten, 
de andere zit in de mode en Tsjerkje junior 
heeft altijd belangstelling gehad voor de 
boerderij. Vroeger wilde ze dierenarts 
worden maar uiteindelijk wilde ze toch wel 
graag in het bedrijf van haar ouders. Op 
mijn vraag of heit en mem hier blij mee 
waren, wordt volmondig ja gezegd.

Tsjerkje heeft Veehouderij gestudeerd aan 
de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeu-
warden. Het is een HBO-opleiding. “Dizze 
oplieding feroaret jo tinkwize. Jo moatte 
leare “out of the box” te tinken, seit Tsjerk-
je.”  Deze knowhow heeft ze meegenomen 
in het bedrijf. In 2019 is Tsjerkje officieel 
tot de maatschap toegetreden. Arend was 
er erg blij mee. “Do wurdst âlder en dan 
tinkst, it sit myn tiid wol út. Mar no komt 
der ien by mei nije ynsichten, dat hast 
nedich.” Je kunt wel denken dat je alles 
weet maar dat is vaak niet zo. “Ast gjin 
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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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opfolging hast rinst yn dyn eigen stramien 
rûn, want wat moast oars. Do dochst neat 
nijs mear.” Maar bij opvolging is er weer 
ruimte voor veranderingen en komen er 
weer ideeën voor uitbreiding of nieuwe in-
zichten. Arend en zijn dochter kunnen het 
samen goed vinden. Ze hebben altijd goed 
overleg. Tsjerkje geeft aan dat je goed naar 
elkaar moet luisteren, maar ook naar advi-
seurs. Zij komen met goede adviezen. Ook 
praten ze met en kijken rond bij collega’s. 
Mijn vraag over het aantal koeien wordt 
beantwoord door Arend. “Wy ha ûngefear 
180 fan die bûnte dingen hjir rinnen,” zegt 
hij met zijn gebruikelijk droge humor! Met 
het jongvee is het totaal 270. Een eigen 
stier is er nu niet meer. “Wy hawwe se yn ‘t 
fet sitten, seit Arend.’’

Investeringen 
De familie is het afgelopen jaar druk bezig 
geweest met het uitzoeken van een robot. 
Dit zal een hele verandering geven in het 
bedrijf. Ze hebben overal gekeken en goed 
advies gevraagd. Er zijn veel merken maar 
evenzovele mogelijkheden. Je wilt bij de 
aanschaf geen fouten maken. Je kunt het 
maar één keer goed doen. Er zijn veel ver-
schillende opstellingen en dat is volgens 
Tsjerkje wel het belangrijkste. De route 
moet goed uitgedacht worden. Binnenkort 
zullen ze beginnen met de verbouwing. 
Eerst moet er een noodopstelling komen. 
Daarna wordt er gesloopt en kan het in-
stalleren beginnen. Dit alles neemt waar-
schijnlijk 2 maanden in beslag.  Ze kijken 
er beide naar uit, al zijn ze zich bewust van 
het feit dat er nog veel geleerd moet wor-
den. Niet alleen de boer moet wennen, ook 
voor de koeien is het nieuw. De koeien wor-
den dan gemiddeld 3 keer gemolken. Een 
koe die veel melk geeft komt misschien wel 
4 à 5 keer. Alles is trouwens in te stellen, als 
de verwachte melkgift onder de 8 à 10 liter 
is, kan ze geweigerd worden en moet ze 

een aantal uren wachten. De robots hou-
den ook bij of koeien tochtig of drachtig 
zijn. Ze hoeven er zelf niet meer bij te zijn. 
Op de telefoon komen de problemen bin-
nen, waardoor ze zo in kunnen grijpen. De 
rest van de gegevens van de koeien staat 
tegenwoordig allemaal ook op de telefoon. 
Geen schetsen meer tekenen, maar een 
profiel op de app. Daarin staat de gezond-
heid, melkgegevens, vruchtbaarheid e.d. 
voor elke koe opgeslagen.

Leafhawwer 
Door de aanschaf van de robot komt er 
meer tijd vrij voor andere werkzaamheden. 
En die zijn er voldoende. Ze doen het land-
werk allemaal zelf. ‘Ik bin in leafhawwer, 
seit Arend, mei dat graach sels dwaan.” Be-

De collectie mini Massey Fergusons blijkt een hobby 
van Arend te zijn. (Foto: Sietske Dijkstra)
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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

 Eerste Paasdag gezellig samen met 
familie of vrienden vieren?

Reserveer snel 
een uitgebreide brunch bij Pier’s Hiem

Prijs per volwassene € 29.75
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar € 15,75

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

Hindrik Riemersma

Ik ben er
voor u.
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halve de mais, dat is specialistischer werk, 
dat laten ze doen door het loonbedrijf. Is 
het werk voor Tsjerkje zwaar? “Nee hear, it 
is bêst te dwaan. Soms is it pittich, mar ik 
hoech it net allinnich te dwaan, dat skeelt.” 
De koeien hebben bij de Poppinga’s 10 jaar 
binnen gestaan. Ze gaan sinds 3 jaar in het 
voorjaar naar buiten. De koeien stonden 
in het begin in een grote groep bij elkaar. 
Normaliter kregen ze het voer voor hun 
neus gebracht maar nu moesten ze het zelf 
zoeken. 
Dat heeft 
even tijd 
gekost om 
aan te le-
ren. “Heb-
ben jullie 
nu ook 
minder 
werk?”, 
vraag ik. 
“Nee,” 
zegt 
Arend. 
“Faak 
mear 
wurk. De 
ôffreding 
moat al-
tyd ynoa-
der wêze. 
Dêr giet in 
soad tiid 
yn sitten. 
“Mar”, seit Tsjerkje, “Se lizze wol nofliker 
en ha minder gau seare poaten.” Ze geven 
buiten wel wat minder melk. “In koe is in 
gewoantedier. Lekker lizze en frette en sky-
te, dan binne se op harren bêst”, vult Arend 
aan. Toen ze voor het eerst naar buiten gin-
gen, moest er een “lânbrommerke” komen, 
in quad, mar die ha wy noait brûkt, yn elts 
gefal net derfoar, seit Arend.” “As it tiid 

foar it melken is, moast oppasse dat se dy 
net plat rinne, sa graach wolle se werom.”

Bedrijfsvoering 
De melkprijs is op dit moment redelijk, 
zeggen ze. De literprijs staat op €0,45. De 
koeien geven per dag gemiddeld 4500 li-
ter melk. Per tankleging is het over 13.500 
liter. Deze ochtend hebben ze de koeien 6.5 
ton voer gegeven en 1.5 ton biks. De koeien 
produceren 3 keer zoveel stront als melk. 

Aantallen 
die mij, 
als recht-
geaarde 
burger, 
doen 
duizelen. 
Straks 
moet er 
kunst-
mest aan-
geschaft 
worden. 
Om dit 
te maken 
is er veel 
gas nodig, 
dus deze 
prijzen 
zullen de 
pan wel 
uit gaan 
rijzen. 
Ik vraag 

Tsjerkje of ze door haar opleiding nu ande-
re inzichten in de boekhouding heeft ge-
kregen. Natuurlijk heeft ze hier veel kijk op 
en kan ze dingen aanpassen maar de ac-
countant verzorgt de jaarstukken. Ik vraag 
of ze ook last hebben van alle regelgeving. 
Arend antwoordt dat hij zich aan de regels 
houdt. Verder wil hij zich er niet al te druk 
over maken. “Ik allinne kin de weareld 
dochs net feroarje!” 

Tsjerkje junior: “Ik wol it de kei noch wat nofliker meitsje.” (Foto: Sietske Dijkstra)
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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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Voor de nieuwe investering van de robot is 
geen vergunning nodig, dus dat is wel fijn.

Ze hebben niet meegedaan aan de boe-
renprotesten. Wel hebben ze rond de kerst 
meegereden in de stoet langs de rusthui-
zen in Leeuwarden. “Dat wie skitterend, 
wat lampkes fan de Action op de trekker en 
dêr gongen wy.” “De minsken ha genoaten, 
seit Jantsje. Ik ryd efteroan yn de auto en 
seach de reaksjes fan de minsken. Lytse 
bern seagen harren de eagen út. Prachtich 
om dit foar de minsken te dwaan.”

Wensenlijst 
Er wordt dus de komende tijd veel geïnves-
teerd. Op mijn vraag of er nog wensen zijn, 
antwoorden ze dat de wensenlijst altijd 
groter is dan het budget. Tsjerkje wil nog 
graag wat meer doen aan het comfort van 
de koeien. “Ik wol it de kei noch wat nofli-
ker meitsje.” Zand is het mooiste, daarna 
komt diepstrooisel boxen en dan zijn er 

nog de waterbedden voor de koeien. “Passe 
jo goed op de kei, dan passe se goed op dy.” 
Ik vraag of Arend, Jantsje en Tsjerkje ook 
trots zijn op hun boerderij. Ze zijn hier heel 
bescheiden in, maar Arend is uiteindelijk 
met niets begonnen. De adviseur van de 
bank zei bij de eerste investering: “Do hiest 
yn it begjin net 1 stien of in skeppe grûn.” 
Hij heeft het dus helemaal zelf gedaan! 
“Mar do moast de tiid ek mei ha en help 
krije en dat wie by my sa, seit Arend.” De 
dochter woont nu nog thuis. “Denken jullie 
ook aan de toekomst, vraag ik?” “Wij hâlde 
de eagen en earen iepen, want op ’en doer 
geane wy ferhûzjen.” Over een aantal jaren 
woont er dus een boerin op de boerderij 
van de fam. Poppinga. Ik neem afscheid 
van een positieve en hardwerkende fami-
lie!

De gemeenteraadsverkiezingen. We zouden het haast vergeten in tijd van oorlog. Maar 
op 16 maart ging u hopelijk ook nog stemmen. In menig voortuin werd stemadvies ge-
geven…  (Foto's: Bart Ledegang)

Gezien in Nij Beets
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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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Zoals zo vaak 
bij nieuwe on-
dernemingen 
begint alles 
met een uit de 
hand gelopen 
hobby. Dat 
geldt ook voor 
Just SmooQ. 
Maarten en 
Frank zijn ge-
passioneerde 
BBQ-ers en 
doen zelfs 
mee aan (in-
ter)nationale 
wedstrijden. De twee vullen elkaar ook 
uitstekend aan. Frank met zijn geweldige 
passie en kunde voor koken en open vuur 
en Maarten met zijn ervaring in competi-
tief wedstrijd BBQ-en en zelfs deelname 
aan het wereldkampioenschap steak BBQ-
en in Fort Worth Texas. Maarten: “Samen 
hebben wij onze krachten gebundeld 
en zijn we een geweldig cateringbedrijf 
begonnen. De naam van ons bedrijf is dus 
Just SmooQ. Er zit zelfs een kleine Friese 
verwijzing in SmooQ wat lijkt op Smûk.”

Unieke ervaring
Maarten en Frank gaan met Just SmooQ 
live catering en workshops verzorgen. Er 
kan zelfs een indrukwekkende trailersmo-
ker gehuurd worden. “Dus heb je een mooi 
feest en wil je graag zelf achter de BBQ 

staan en wil 
je een absolu-
te showstop-
per, dan kan 
de smoker 
gehuurd 
worden. Live 
catering is 
daarbij meer 
dan alleen 
catering. 
“Just SmooQ 
komt bij u 
thuis, op uw 
bedrijf of bij 
een memora-

bel moment dat niet zomaar voorbij mag 
gaan. Deze momenten kunnen wij voor u 
tot een unieke ervaring maken, met live 
koken bij u!” aldus Maarten. “En we berei-
den gastronomische gerechten met onze 
prachtige trailer-smoker. Maar we hebben 
ook de Primo BBQś smoker, de Del Nord 
vuurschaal BBQ of veel andere bbq́ s in ons 
arsenaal.” Kleine en grote groepen kunnen 
rekenen op een op maat gemaakt arran-
gement. Dit arrangement is geschikt voor 
iedereen die lekker van eten kan genieten. 
De kersverse BBQ-ondernemers bieden 
een breed scala aan producten aan die 
hun weg naar de grill vinden. “Wil je een 
authentieke Amerikaanse BBQ met spare-
ribs, pulled pork, brisket en baked beans, 
dan regelen we dat,” vertelt Maarten. 
“Eigenlijk is alles in overleg mogelijk. Vlees, 

Just SmooQ: geboren uit vuur, rook en passie
 
Door Bart Ledegang

Barbecue-specialist Maarten Smeink is samen met zijn 
grillende evenknie Frank Bok het bedrijf Just SmooQ begonnen. 
“Wij houden van wat we doen: heerlijk eten maken met passie,” aldus Maarten. 
“Voor particuliere en zakelijke bijeenkomsten.”

Frank en Maarten (links) bieden alles wat met lekker eten te maken 
heeft in SmooQ. (Foto: Maarten Smeink)
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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

Do. 17 mrt Lezing Koos van Houdt (€6) in It Damshûs; 20.00 uur

Za. 19 mrt Open huis in ’t Trefpunt vanaf 10.30 uur
  Open Huis in ’t Skûlhoal voor ouders, belangstellenden en jeugd vanaf   
  14.00 uur

Do. 24 mrt Krigel organiseert avond in ’t Trefpunt voor de buurthoofden over 
  biodiversiteit in ons dorp; 20.00 uur 

Za. 26 mrt Soos vanaf klas 1 v.o. in 't Skûlhoal, 20.00 uur

Wo. 30 mrt Algemene ledenvergadering v.v. Blue Boys; 20.00 uur

Za. 2 apr Soos vanaf klas 1 v.o. in 't Skûlhoal, 20.00 uur

Do. 7 apr Lezing Jan Pieter Visser (€6) in It Damshûs over 75 jaar De Overval op de   
  Blokhuispoort; 20.00 uur

Za. 9 apr Teenoclub vanaf groep 7/8 paasdecoratie in 't Skûlhoal, 19.30 uur

Za. 16 apr Soos vanaf klas 1 v.o. in 't Skûlhoal, 20.00 uur

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

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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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. 

•	 Zondag 20 maart  9.30 uur ds. J. Finnema, Oudehaske

•	 Zondag 27 maart  11.00 uur ds. P. Hulshof, Jubbega

•	 Zondag 3 april  9.30 uur ds. P.L. Smilde, Drachten

•	 Zondag 10 april  9.30 uur ds. G. van den Dool, Vledder

•	 Donderdag 14 april  19.30 uur ds. D. van Houten, Heerenveen,  Avondmaal

•	 Vrijdag 15 april  19.30 uur ds. C. Bark-Bakker, Akkrum,   Goede Vrijdag

•	 Zaterdag 16 april  21.00 uur ds. C. Bark-Bakker, Akkrum,   Paaswake

•	 Zondag 17 april  9.30 uur ds. C. Bark-Bakker, Akkrum,   Pasen

Huisartsenpraktijk ‘de Hoek’ is gesloten van
maandag 21 t/m vrijdag 26 maart

Wij verzoeken u vriendelijk om uw medicijnen op  tijd bij ons te bestellen
- vooral om onze collega’s te ontlasten tijdens de zeer drukke vakantieperiode

- voor een optimale medicatie bewaking

Uitsluitend voor spoedeisende zaken overdag 
belt u de huisartsenpraktijk te Beetsterzwaag, tel. 381301

 
Uitsluitend voor spoedeisende zaken na kantooruren en in het weekeinde 

is de dokterswacht te bereiken via tel. 0900-112-7-112

Voor dringende vragen en herhaalmedicatie 
welke niet kunnen wachten tot ma. 29 maart 

belt u de Fundatie via tel. 381301
Bestelde medicijnen kunt u daar 2 dagen later ophalen

Bij voorbaat dank, team De Hoek

Luisteren en kijken kan via https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/2489-doarpstsjerke-nij-beets
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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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vis, groenten, fruit en zelfs vegan. En als 
dessert raden wij onze signature dish aan. 
Gegrilde ananas met rietsuiker en kaneel, 
geserveerd met een heerlijke karamelsaus. 
Met dit recept heeft Frank een kookwed-
strijd bij Friesland Campina gewonnen!”

Verrassen
Just SmooQ richt zich zowel op de particu-
liere als zakelijke markt. Denk in de par-
ticuliere sfeer aan verjaardagen, feestjes 
thuis, bruiloften en jubilea. Op het zakelij-
ke vlak verzorgt het bedrijf bedrijfsfeesten 
in allerlei vormen. “Wij houden van wat we 
doen, heerlijk eten maken met passie. En 
o ja, de website is nog niet klaar maar zal 
weldra de lucht in gaan. Probeer dus over 
een tijdje www.justsmooq.nl en laat je ver-
rassen,” besluit Maarten. “Vanaf vandaag 
zijn we in ieder geval al goed bereikbaar 
via info@justsmooq.nl en 06-14763391.”

Met de trailer-smoker hoopt Maarten meteen indruk 
te maken op locatie. (Foto: Maarten Smeink)

Hjirmei wolle wy elkenien hertlik 
tanksizze foar 

alle bliken fan meilibjen 
nei it ferstjerren fan 

myn man, ús heit en pake
Jelle Huitema

Margriet Huitema, bern en bernsbern
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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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VAN TURFLAND IN DE BOUW. 
Onze oom was timmerman-aannemer en 
bouwde een nieuwe boerderij in Tzum bij Fra-
neker. In de Lange Ripen werd gebaggeld met 
grote baggelmachines, waardoor voor ons hele 
gezin geen werk meer was in de turf. In de 
zomer van 1912 ging ik samen met mijn broer 
Roel als bouwvakker, als manusje van alles, 
naar Tzum. Wij moesten drie uur fietsen en 
konden dus ’s avonds niet naar huis. ’s Nachts 
verbleven wij samen met andere timmer-
knechten dan ook in een werkkeet. Een tame-
lijk oude man met een grote grijze baard was 
de keetbaas. Hij was ook kok en zorgde ervoor 
dat we ’s morgens op tijd opstonden. Wij zorg-
den zelf voor brood, koffie en thee. De kosten 
hiervan en ook van het middagmaal kwamen 
op een gezamenlijke rekening. De oude keet-
baas kon goed koken, want hij was in dezelfde 
functie op meer grote werken geweest. Nieuw 
was dat we in de bouwkeet nu ook groente bij 
de aardappelen aten en soms zelfs een stukje 
vlees.

Mijn oom, de timmerbaas woonde ook met 
zijn gezin in een complete houten woning op 
het erf bij de bouw. In de achterkamer was 
zelfs een bedstee over. Omdat ik de jongste 
timmerknecht (17 jr) op de bouw was, mocht ik 
van mijn oom en tante in deze bedstee slapen. 
Het bed was gelukkig veel beter dan in de keet. 
Het timmerwerk was nu heel anders dan in de 
veenderij, maar mijn broer Roel en ik waren 
er snel aan gewend. Het werk was veel beter 
en lichter dan in de veenderij. Bovendien was 
het werk veel plezieriger. In het turfland b.v. in 
de Lange Ripen was het werk veel eenzamer, 
terwijl je in de bouw meer in ploegverband 

werkte. Wij stonden niet zo vroeg op als in 
Beets, maar gingen in de bouwkeet ook later 
naar bed. Er was ook veel te beleven. Bij de pe-
troleumlampen werd soms tot laat in de avond 
(half 11) gezongen bij de harmonica van mijn 
broer Roel. We bouwden op 20 minuten lopen 
een nieuwe boerderij bij Tzum.

Op één avond per week gingen we met z’n al-
len naar het dorp. Onze keetbaas ging ook mee 
om een oogje in het zeil te houden. Sommige 
jonge kerels hielden van uitgaan en een  
stevige 
borrel. 
De  
timmer-
knechten 
hielden 
net als de 
veenar-
beiders 
ook wel 
van 
drank.

Een jaar geleden was de oude boerderij tot 
de grond toe afgebrand. De boer en zijn gezin 
woonden nu ook in een keet op het erf. Mijn 
oom dronk net als wij nooit een borrel.  
We gingen ons niet te buiten aan drankmis-
bruik. Wij werkten per week 66 uren en Gauke 
verdiende één heel dubbeltje per uur.

Voor het eten in de keet hoefde ik maar de 
helft te betalen, omdat ik iedere dag ’s avonds 
bij tante at. Op zaterdag stopten wij om 1 uur. 
’s Middags fietste ik samen met mijn broer 
Roel weer terug naar Beets. 

Andere tijden in Nij Beets (1895-1920). DEEL 31
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.

De Baggelmachine maakte het werk voor 
de veenarbeiders vele malen lichter...
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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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Sem Koopman

Stress & Burn-out | Autisme | HSP

Leppedyk 9 Nij Beets
06-10233092

www.innergybynature.nl
info@innergybnature.nl

Donderdag 7 april 
Lezing Jan Pieter Visser in It Damshûs

Terugblik door 
Jan Pieter Visser, 
programmama-
ker en zoon van 
Jelle Visser (een 
van de overval-
lers) op de her-
denking van 75 
jaar De Overval 
op de Blokhuis-
poort.

Zondag 8 december 2019 was het 75 jaar 
geleden dat 26 leden van de Friese KP 
(knokploeg) de beruchte gevangenis Blok-
huispoort in Leeuwarden binnendrongen. 
Hun oogmerk was het bevrijden van een 
tweetal sleutelfiguren van het verzet in het 

Noorden, die door martelingen belangrijke 
gegevens, zoals wapenvoorraden, namen, 
adressen, en de structuur van de onder-
grondse zouden prijsgeven aan de Duit-
sers. Om deze ramp te voorkomen werd 
een plan bedacht de gevangenis te overval-
len. Geen geweld, geen vergelding; dat was 
het uitgangspunt. Er werden uiteindelijk 
niet slechts 2, maar 51 mensen bevrijd.

Hessel de Walle (Dokkum 1958) schreef een 
boek waarin de geschiedenis van De Over-
val uit de doeken werd gedaan.

Van de overvallers is niemand meer in 
leven. Wel is er bij het opstarten van dit 
project -boek en herdenking- uitvoerig 
contact geweest met nabestaanden. Som-
migen hebben jarenlang een onzichtbare 
last gedragen omdat hun vader na de 
oorlog, na het deelnemen aan het verzet, 
een ander mens was geworden.
In de naoorlogse tijd was er weinig belang-
stelling voor deze situaties. Verzwegen 
leed en moeilijk te beschrijven angsten 
zorgden soms voor hardnekkige trauma's.

Bij de herdenking van 75 jaar De Overval 
werd eindelijk aandacht geschonken aan 
dit verborgen leed. 
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www.mulderbouwbedrijf.nl info@mulderbouwbedrijf.nl

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 

DE LOKALE BAKKER VOOR DRACHTEN, 
BOORNBURGUM EN OMSTREKEN

BESTEL OOK  VIA WHATSAPP+31627316256

Voor de lekkerste verse broden, de heerlijkste chocolade
en niet te vergeten onze handige 

ontbijt- en saucijzenbroodjesservice

Westerbuorren 4 | 9212 PL Boornbergum | 0512 - 381 215  | info@bakkerijbaarsma.nl

WWW.BAKKERIJBAARSMA.NL

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

Prefab
• Binnenspouwbladen incl. kozijnen & gevelbekleding
• Binnenwanden
• Dakkapellen
• Complete HSB woningen
• Bergingen
• Alle mogelijke hout prefabriceringen zijn bespreekbaar

www.timboco.nl
De Kiel 2, 9206 BG Drachten
0512-510295 • info@timboco.nl
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Nijs Beetster Nijs

Nieuws van Gebiedsfonds Nij Beets
Beste dorpsgenoten! Hoog tijd om u te 
informeren over de ontwikkelingen van 
Gebiedsfonds Nij Beets. Wat is dat ook 
alweer? Vorig jaar is het drijvende zon-
nepark van GroenLeven op de zandwinput 
in gebruik genomen. Het dorp Nij Beets 
profiteert hiervan mee d.m.v. een fonds 
dat is ingesteld voor realisatie van breed 
gedragen, duurzame investeringen ter 
verbetering van de leefbaarheid in ons 
dorp. Sinds de oprichting van de ‘Stichting 
gebiedsfonds Nij Beets’ zijn reeds diverse 
aanvragen toegekend:

•	 installatie nieuwe energiezuinige pomp 
Zwembad ‘Blauwe Kamp’

•	 aanschaf drone voor betere nazorg 
weidevogels ‘Vogelwacht Nij Beets-De 
Veenhoop’

•	 aanschaf zonnepanelen voor duurzame 
energie sportpark ‘Blauwe Kamp’

Heeft uw vereniging/belangengroep ook 
plannen voor investeringen in een verdere 
verduurzaming, betere leefbaarheid en 
een stukje fraaier maken van ons dorp? 
Schroom dan niet om het aanvraagformu-
lier en de voorwaarden op te vragen via 
gebiedsfondsnijbeets@gmail.com . Wij 
nemen uw aanvraag dan z.s.m. in behan-
deling. Voor verdere informatie kunt u ook 
1 van de bestuursleden van de Stichting 
vragen. 

Namens het gebiedsfonds: Gerke Bergsma, 
Benita van der Veer, Sytze Zwaagstra, Gea de 
Wagt, Wytse de Haan.

Klaverjaskaarten zijn weer geschud
Nu de coronamaatregelen vanaf 18 febru-
ari zijn opgeheven, kon er de volgende 
avond eindelijk weer geklaverjast worden 
in de kantine. Nadat het bestuur iedereen 
benaderd had om weer te komen, kwamen 
er 24 personen naar de Blauwe kamp om 
een kaartje te leggen.
Zoals vanouds heerste er weer een gezelli-
ge sfeer en rond half 12 waren de 3 spelron-
des gespeeld.

Onderstaande kaarters scoorden meer dan 
5000 punten bij elkaar:
1. Sieb de Haan  5.669 punten 
2. Willem Wieringa 5.544 punten
3. Sietze v.Houten 5.425 punten 
4. Pieter Nauta  5.165 punten
5. Cobi Lageveen 5.131 punten 
6. Hilbert Hoestra 5.097 punten 
7. Freerk Schaap  5.074 punten 
8. Jolanda Rinzema 5.003 punten
De Poedelprijs ging deze keer naar Minco 
Bok met 3.813 punten.
Barman deze avond was Fokke Veenstra. 
Hij zorgde voor de hapjes en drankjes; 
Fokke bedankt.
De volgende kaartavond is gepland op 19 
maart en de laatste klaverjasavond seizoen 
2021/2022 is op 9 april.

Met een groet van:
Sieb de Haan, Willem Landmeter en Sietze 
van Houten.
 

    

In de november editie 
van de dorpskrant 
hebben we een 

oproep gedaan aan de buurten van Nij 
Beets om mee te denken over biodiversiteit 
in ons dorp. Er is overleg met de gemeente 
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geweest en zij zijn heel positief en willen 
meehelpen om dit te realiseren. Inmid-
dels zijn er veel reacties binnengekomen 
en is er een avond gepland om de plannen 
verder uit te werken.
We willen deze avond een werkgroep 
vormen die verder kan met het realiseren 
van dit initiatief. Op 24 maart hebben we 
de buurthoofden uitgenodigd. Heeft u 
van het bestuur nog niets gehoord over dit 
initiatief, trek dan alsnog aan de bel. De 
buurthoofden kunnen het dan nog meene-
men op deze avond.
Zo kunnen we van ons dorp een vrolijk 
geheel maken en tevens meewerken aan 
de broodnodige biodiversiteit. Met elkaar 
kunnen we een mooi plan opzetten. 

Bestuur Krigel

 

Na een lange stilte gaan we weer los op de 
woensdagmiddag in de even weken.
Het inloopcafé heeft altijd vrije inloop en 
zo’n middag biedt u veel gezelligheid. U 
bent welkom voor een praatje, een spel-
letje (bijv. darten) of om bijvoorbeeld een 
boek te lenen. Niks moet, dus u kunt ook 
komen om gewoon een kopje koffie of thee 
te drinken. Ieder gaat lekker zijn eigen 
gang. Verder staat het volgende op het 
programma:

Datum   Extra te doen
woensdag 23 maart op wereldreis met  
   Pieter Nauta     
woensdag 6 april paasdecoratie   
   maken opgeven 
   tot 23 maart         

woensdag 20 april sjoelen
woensdag 4 mei creatief met papier 
woensdag 18 mei high tea op locatie,  
   opgeven tot 4 mei     

Extra aandacht vragen we voor de verha-
len van Pieter Nauta over de bijzondere 
reizen die hij over de wereld maakte. Hij 
brengt ook bijzonder fraaie beelden mee. 
De middag begint, net als alle andere vrije 
inloopmiddagen, om 15:00 uur en duurt 
tot 17:30 uur. De kosten bedragen €4 per 
persoon. Voor vragen en of vervoer kunt u 
bellen met 0646518468. 
Heeft iemand leuke ideeën? 
Dan horen wij dat graag. 
Mail gerust naar atje1972@gmail.com. 

Groenworkshop
Deze groenworkshop is op vrijdagavond 8 
april en belooft een gezellig avondje uit te 
worden. De workshop begint om 19:30 uur 
en kost €27,50. Dit is all-in, dus inclusief 2 
consumpties met lekkere bruschetta hap-
jes. Opgeven kan via atje1972@gmail.com. 
Let wel: vol is vol. 

Valentijns Maaltijdbox van de Lawei voor 
de Zonnebloem
Ook dit jaar konden de gasten van de Zon-
nebloem van de afdeling Boornbergum/
Beetsterzwaag e.o weer meeprofiteren 
met de actie van de Lawei voor een Valen-
tijns maaltijdbox voor 2 personen. De La-
wei had in samenwerking met restaurant 
Hopper een heerlijke 3-gangen maaltijd 
klaargemaakt. Van Bakkerij Baarsma een 
heerlijk broodje met een lekker smeersel-
tje, daarna kon men een lekkere Tom kha 
kai soep opwarmen. Het hoofdgerecht be-
stond uit runder short-rib met rode port-
jus met roseval aardappeltjes en groente, 
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en als afsluiter was er een lekkere tiramisu.
Dit jaar kregen alle echtparen en een aan-
tal gasten een box. Ze konden de maaltijd 
op 13 of 14 februari gebruiken, samen met 
een kennis, buurvrouw of vrijwilliger. Er 
werden 22 maaltijden uitgedeeld.
Het werd weer heel erg gewaardeerd door 
de gasten.

Mevrouw Slaaf en Imie Canter Visscher met de 
Valentijnsmaaltijd

                   De Diaconie van Nij Beets organiseert:

KLEDINGBEURS
                                 VOOR IEDEREEN!!!

Zaterdag 9 april van 12:30 - 14:30 

Maandag 11 april van 19:00 - 20:00

Woensdag 13 april van 13:30 – 14:30

De opbrengst van de kledingbeurs komt ten 

goede aan de Voedselbank en Vluchtelingen uit

Oekraïne.

Kleding uitzoeken 
voor €1 per stuk 

             Vintage    

Duurzaam

       Besparing co2

Goedkoop

          Minder afval

Locatie:

De Rank, Prikkewei 35 

Nij Beets

Contact: 

diaconie@doarpstjerke.nl
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         OPEN INLOOP DAG       LOOP GEZELLIG EVEN 

              19 MAART                  BINNEN VOOR EEN  

           10.30 – 19.00               KOPJE KOFFIE, EEN  

                                                                PRAATJE, EEN LEUKE 

     KOFFIE/THEE/LIMONADE/FRISDRANK/                          ACTIVITEIT!                              

        BORREL/DIVERSE BROODJES/                       JEUGDSOOS IT SKÛLHOAL                                             

                        SNACK/HAPJES                           OPENT OM 14.00                             

                                                                                                    HAAR DEUREN 

              

             KOM VRIJBLIJVEND; 

             DARTEN, SJOELEN, RUMMIKUPPEN, KAARTEN, KLEINE BINGO,  

             CREATIEVE ACTIVITEIT, BOEKEN RUIL,….. 

             MAAR ALLEEN EEN KOPJE KOFFIE, EEN GEZELLIG PRAATJE, IETS ETEN 

             OF EEN BORRELTJE MAG NATUURLIJK OOK!  
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In het weekend van 11 en 12 maart konden de handen weer uit de mouwen gestoken 
worden in het kader van NL Doet. Op de tennisbaan werd gravel gekruierd en vakkun-
dig aangeharkt. Op het terrein van It Damshûs waren maar liefst 35 vrijwilligers ac-
tief om onder een heerlijk voorjaarszonnetje het museum binnenstebuiten te keren. 
Ook uit omliggende dorpen als Boornbergum en Lippenhuizen kwamen enthousias-
telingen aangewaaid. Daardoor kon het museum in één dag klaargemaakt worden 
voor het nieuwe museumseizoen. Alle vrijwilligers: hartelijk dank!

NB D E E D
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  Van Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang: ledenvergadering in aantocht
Ontzettend 'grutsk' is het dorp en plaatselijk belang op de prestatie op de 500 mtr van Femke Kok op de Olympische Spelen 
in Beijing. Daarna pakt ze enkele weken later goud en zo de wereldtitel met de teamsprint en zilver op de 1000 meter in 
Hamar. Een knappe prestatie van dit jonge Beetster talent.  
 
Nu de corona weer op zijn retour is, stroomt de activiteitenagenda van het dorp weer aardig vol. Hiervoor zijn de eerste aan-
vragen voor het dorpsbudget ook binnengekomen en toegekend. Wij vinden het belangrijk dat gezamenlijke dorpsinitiatieven 
worden opgepakt en hopen hiermee de activiteiten financieel te ondersteunen. Mocht u binnenkort iets willen organiseren 
voor het dorp en haar dorpsbewoners? Wij horen graag of we hierin financieel kunnen bijdragen om dit mogelijk te kunnen 
maken. 
 
De algemene ledenvergadering Dorpsbelang staat gepland op 21 april 2022 om 20:00 uur in ‘t Trefpunt. Graag willen we u 
bijpraten over de huidige ontwikkelingen voor het dorp en dorpsbelang. U bent van harte welkom! 
  
Door de gemeente zijn wij benaderd met het nieuws dat er een aantal bomen worden gekapt vanwege essentaksterfziekte. 
Achter/naast de school staan een aantal zieke essen die aangemerkt zijn om te kappen. Dit zal medio 2022 plaatsvinden. Om 
het aantal bomen op peil te houden is ons gevraagd te kijken naar een nieuwe plek waar we nieuwe bomen kunnen planten. 
Wij vragen u om mee te denken naar een mooie plek in of rond Nij Beets. Mocht u ideeën hebben, dan kunt u ons benaderen 
via pbnijbeets@gmail.com. 

De knotwilgen (of wat zijn het?) bij het openluchtzwembad zijn gesnoeid. 
Het uitlopen is inmiddels weer begonnen. Hier twee foto’s van voor en na de ‘knipbeurt.’ 
(Foto's: De Blauwe Kamp)

Gezien in Nij Beets
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Testament voor jonge mensen 

Ook voor jongere mensen kan het verstandig zijn een 
testament op te stellen. Ongetrouwde partners erven 
bijvoorbeeld niet automatisch van elkaar. Alleen met 
een samenlevingscontract en/of testament kun je 
elkaar tot erfgenaam benoemen. Ook bij (jonge) 
samenwonende ouders is een testament geen 
overbodige luxe. Erkenning en ouderlijk gezag worden 
vaak wel geregeld, maar dat geldt lang niet altijd voor 
juridische zaken. Regel je bijvoorbeeld niets voor het 
geval één van de ouders overlijdt, dan erft het kind 
alles en de partners niets.  
 
In een testament kun je ook een voogd aanwijzen 
voor het geval beide ouders overlijden. De voogd 
neemt de verzorging en opvoeding van minderjarige 
kinderen dan over. Bovendien zorgt de voogd voor het 
beheer van de erfenis. De voogdij eindigt wettelijk 
wanneer de kinderen 18 jaar zijn, ze krijgen dan de 
vrije beschikking over de erfenis. Tenzij ze het 
testament dit anders regelt. Veel ouders vinden 18 
jaar te jong en benoemen via het testament een 
bewindvoerder die de erfenis voor de kinderen beheert 
tot een vastgestelde leeftijd.  
 
Voor getrouwde of als partner geregistreerde ouders 
is de regeling van voogdij en bewindvoering uiteraard 
net zo belangrijk. De wet regelt in deze gevallen 
automatisch dat de langstlevende alles erft, terwijl de 
kinderen een vordering op papier ontvangen. Met het 
oog op de erfbelasting is het toch raadzaam in 
testament hierover nadere afspraken te maken.  
 
Je moet er niet aan denken, maar ook jonge ouders 
en hun kinderen kan gezamenlijk iets overkomen. Als 
het overlijden van de partners of gezinsleden vlak na 
elkaar plaats vindt, kan het dan voorkomen dat de 
hele erfenis slechts bij één kant van de familie terecht 
komt. Ook hierover zijn in een testament afspraken te 
maken. 
 
Heeft u vragen hierover of wilt u iets anders op 
notarieel gebied weten, wij zijn u graag van dienst ! 

Het team van Notariskantoor Kooi 

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