
4. 8

de dorpskrant van Nij Beets
jaargang 18 - nr 1 - september 2022



De Nijs Beetster 18-12

Colofon

Redactie
Bart Ledegang
Peppel 4
T: 462063
E:  ledegang@home.nl

Gerrie Roorda:
Doarpsstrjitte 11
Telefoon: 06-25050652
Email: roordagerrie@yahoo.com 

Advertenties
Franke Kooijker
De Greide 21, 9203 EW Drachten
T: :06 1038 6926
E: frankekooijker@gmail.com

Bezorging coördinator 
Jan de Kleine  
T: 06-51592248

Druk
Donkel & Donkel, Drachten

Oplage: 740 stuks
Abonnementen buiten Nij Beets
€ 30 per jaar
IBAN: NL11 RABO 03 07  50 34  37 

Medewerkers
Sietske Dijkstra, 
Gerrie Roorda, 
Aukje Kinderman, 
Joyce Gelling, 
Martien Ariaans

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

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

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

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

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

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

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

Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren  
voor donderdag 13 oktober bij 

Gerrie Roorda (roordagerrie@yahoo.com)

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

Omslagfoto: “It is sa’n bysûndere wike wêst. It wie in tiid die ik noait ferjitte sil!”

  

De Nijs Beetster online 

op www.nijbeets.info
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Nij Begjin
Een nieuw begin voor de Nijs Beetster, 
zowel letterlijk als figuurlijk. In dit eerste 
nummer maken wij als bijna geheel 
nieuwe redactie namelijk een begin met 
de 18e jaargang van onze dorpskrant. 
Maar ook zie je dat het beginstuk van het 
vertrouwde gele drukwerk, ook wel het 
voorwoord genoemd, niet langer door Bart 
Ledegang wordt geschreven.

Toen Bart ons tijdens de laatste 
vergadering aankeek met de vraag wie 
van ons de spreekwoordelijke pen van hem 
zou willen overnemen om in het vervolg 
het voorwoord te schrijven, bleef het 
oorverdovend stil op de nieuwe redactie. 
Want met nog maar twee artikelen van 
mijn hand voelde ik me niet direct ‘ervaren 
genoeg’ om deze taak op mij te nemen. 
Echter: we komen bijna allemaal net 
aanschuiven, dus ik besloot dat dit geen 
geldig argument voor mij is en koos ervoor 
bij deze dan maar in het diepe springen!

“Waar schrijf je dan over in een 
voorwoord?”, was de eerste zorgelijke 
vraag die in mij opkwam. “Dat kan 
een samenvatting zijn van – en een 
voorbereiding op –  de inhoud die volgt, 
of iets anders wat je op dit moment 
bezighoudt”. Met andere woorden: “Zie 
maar wat je er van maakt…”

Laat ik dan beginnen met het woord 
‘Nijs’ eens onder de loep te nemen. 
Het woord doet meteen een appèl 
op mijn aangeboren eigenschap van 
nieuwsgierigheid. Ik vind het fijn om te 
weten hoe het met een ander gaat, wat 
er in de wereld speelt en welke nieuwe 
ontwikkelingen er in het verschiet liggen.

Mij verdiepen in wat er gaande is in de 
buitenwereld helpt mij om me steeds 

weer af te stemmen op mijn omgeving, 
daarin mee te bewegen, maar ook stelling 
te nemen en weloverwogen individuele 
keuzes te maken.

Maar om heel eerlijk te zijn doet het ‘grote 
nieuws’ mij niet bepaald goed. Ik ervaar 
het steeds meer als een aaneenschakeling 
van ‘slecht’ en angstaanjagend nieuws 
over de ene crisis na de andere en mijn 
open nieuwsgierige blik is geneigd zich 
ervan af te wenden. Terug naar mijn eigen 
kleinere wereld, mijn aandacht gericht op 
belangrijke en schijnbare onbenulligheden; 
zoals het zien van een vogel op een tak of 
een buurvrouw die de ramen lapt. Of het 
lezen van de Nijs Beetster onder het genot 
van een bakje koffie.

De Nijs Beetster is voor mij dus een 
welkome nieuwsbrenger, waarin er 
nog steeds en voorál ook ruimte is voor 
het kleine nieuws. Dichtbij en rakend 
aan de eigen leefwereld. Een bijzonder 
levensverhaal over een dorpsgenoot, 
een kennisgeving van wat er in het 
dorpsaanzicht verandert, maar ook een 
overzicht van wat er in de nabije toekomst 
te beleven valt. En veel ditjes en datjes, die 
vaak een glimlach op mijn gezicht toveren.

Ik hoop samen met de rest van de redactie 
ook jóu, als trouwe lezer van de Nijs 
Beetster, het komende jaar weer te mogen 
voorzien van alle belangrijke, bijzondere en 
vermakende nieuwswaardigheden.

Aukje Kinderman

Ps. in elk nummer plaatsen wij het 
komende jaar een inspirerende bespaartip.

Mijn bespaartip voor deze maand =  
Stop met roken en bespaar daarmee óók 
je gezondheid!
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Tolbaas 8, 8401 GD in Gorredijk  T: 0512-820996  E: info@bouwdiensten.nl
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Een vlot weekje voor Tineke Bok:

“Dizze wike ferjit ik nea wer, dit wie uniek”
Door: Sietske Dijkstra-Postma

Na een week van bijkomen, herinneringen ophalen, foto’s bekijken, opruimen, weer met 
beide benen op de grond komen voor Tineke Bok, ga ik bij haar op bezoek. En niet alleen bij 
Tineke: laten we vooral haar steun en toeverlaat Hiske, de hond, niet vergeten. Een uniek 
paar tijdens de turfdagen.

Wat heeft deze 
vrouw respect 
afgedwongen 
van iedereen die 
getuige was van 
haar week op het 
vlot.Maar laten 
we bij het begin 
beginnen. In 
2018 werden de 
laatste turfdagen 
gehouden, die toen in Nij Beets startten. 
In het kanaal lagen prachtige boten om 
te bewonderen en aan de kant van het 
Damshûsterrein werden activiteiten 
gehouden.

Na deze editie kwam het bestuur van 
de Turfdagen bij het bestuur en de 
botencommissie van het museum. Zij 
hadden het plan opgevat om een vlot 
te bouwen en bevaarbaar te maken. De 
bedoeling was dit vlot de hele week mee 
te laten varen tijdens de turfdagen.In 
Nij Beets gaan er dan meteen radertjes 
draaien en binnen de kortste keren 
was er een plan. Voor ons vrij normaal 
maar voor het begeleidende bestuurslid 
bijzonder! Wat was hij blij met deze inzet. 
Er werd een zaterdag gepland waarop 
de boomstammen voor het vlot met 
paarden uit de bossen van Drenthe werden 
gehaald; een heel spektakel. De enorme 
kracht van de paarden was heel bijzonder!

De bomen werden 
met een dieplader 
naar een terrein 
bij het museum 
gebracht waar ze 
wachtten om tot 
vlot te worden 
omgetoverd.

De vergaderingen 
gingen inmiddels 

door. Er moest bewoning komen voor de 
hele week. De vraag hiervoor was gesteld 
op een vrijwilligersavond en Tineke Bok 
had meteen aangegeven dat zij bereid was 
dit te doen.

Maar toen kwam Corona en werd alles 
gecanceld. Uiteindelijk, na alle lockdowns 
en maatregelen, konden we toch verder.
Rinze de Wagt en Dethmer Wynia wilden 
ook wel op het vlot wonen. Tineke zou 
blijven slapen en de mannen gingen ’s 
avonds naar huis en kwamen ’s ochtends 
weer.Er waren tijdens de vergaderingen 
veel vragen over de bewoning, zoals over 
de sanitaire mogelijkheden, een tent, eten, 
drinken, wasgelegenheid, enz. Tineke had 
voor alles een oplossing. Dit was helemaal 
haar ding.

Bouw van het vlot 
Heel enthousiast verzorgde ze de 
catering tijdens de bouw van het vlot, 
dat steeds mooier werd. Allereerst werd 
er een geraamte voor de tent gebouwd. 

Tineke op haar vlot: ‘Iensem wie it net.’ (Foto Damshûs)
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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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Jutezakken werden uit elkaar gehaald en 
aan elkaar genaaid zodat er een kleed 
ontstond. Een waterdicht kleed eronder 
en klaar was Tinekes verblijf. Toen het vlot 
op de vrijdagavond voor de turfdagen 
klaar was, maakte Tineke een sprongetje 
van blijdschap. Zaterdagmiddag kwam ze 
voorrijden met haar auto. Die zat helemaal 
vol met spullen die ze had ingepakt op een 
manier die paste in de tijd van toen. Kleren 
in een wasketel, eten van de hond in jute 
tasjes, en ga zo maar door.

Zaterdagnacht zou de eerste proefnacht 
worden. Er kwamen veel bezoekers 
bij haar langs op het vlot en een 
buurtgenoot kwam een wijntje drinken. 
Telefoonnummers werden uitgewisseld 
voor het geval er een probleem zou 
ontstaan, en toen lieten we haar alleen. 
Ik zou voor theewater zorgen en stond 
rond 8.00 uur ‘s 
ochtends bij het 
vlot. Tineke zat al 
heerlijk te eten. 
Slecht geslapen 
door een feestje in 
de buurt, maar het 
matras, de enige 
concessie, had goed 
voldaan.Er volgden 
drukke dagen 
met veel bezoek 
en druk oefenen 
met de slepers 
voor en achter het 
vlot. Wat waren 
we trots toen alles 
naar behoren 
functioneerde.

Op naar Appelscha 
Op dinsdag begon 
de grote vaart. 
Voor het vlot kwam 

een sleper en erachter een duwer. Op naar 
Gorredijk. In Terwispel even wachten voor 
de brug; zo kon de motor van de sleper 
ook even afkoelen. In Gorredijk kwamen 
steeds meer boten te liggen. Op het vlot 
werd door Tineke, Rinze en Dethmer, druk 
handelgedreven met de appels, bieten 
en bonen die ze aan boord hadden. Het 
vlot trok veel bekijks.Een jonge handelaar 
kwam bij de deelnemende boten langs met 
de vraag of er ook broodjes nodig waren. 
Bij moeder thuis bakte hij ze af en bracht 
ze bij de schepen langs.

Op naar Donkerbroek. Die dag was helaas 
regenachtig maar het waterdichte doek 
van Tineke hield stand. In de plaatselijke 
kroeg stond een heerlijk maal op hen 
te wachten. We hebben nog even 
theegedronken bij Tineke, waarna we haar 
weer alleen lieten. Nou ja, niet echt alleen 

natuurlijk, want hond 
Hiske waakte over haar 
bazin.

Daarna ging de tocht 
naar Oosterwolde. Daar 
werd het eten verzorgd 
door de zoon van het 
varende bestuurslid 
Lenze. Hij kwam met 
pizza’s langs. Ook in 
deze plaats was het een 
drukte van belang. Veel 
mensen hadden vragen 
over het slapen op het 
vlot en over naar het 
toilet gaan en wassen, 
bijvoorbeeld. Tineke was 
daar heel duidelijk in. Er 
stond een emmer naast 
haar tent voor gebruik 
’s nachts. “Moai efter de 
wasktsjettels, al siet ik 
wol faak yn it ljocht! En De tocht van Tineke trok veel bekijks langs de kant 

én leverde mooie plaatjes op.. (foto Fré Vaatstra)
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Domela Nieuwenhuisweg 45
9245 VB Nij Beets  
T: (0512) 46 12 11   

www.pedicurehendrika.nl
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oerdei koe ik nei it húske fan in bewenner. 
Dat waard hieltyd regele. Ik die de fuotten 
yn it wetter en in waskhandsje oer de kop 
en klear wie ik.”

Op vrijdag zijn ze naar Appelscha gevaren. 
Ze kwamen rond 22.00 uur aan in het dorp. 
Alle boten voeren met verlichting en op het 
vlot stonden stormlantaarns. Een plaatje!!! 
Bij de sluis vroeg een vrouw aan ons, “nu 
heb ik gehoord dat er een vrouw de hele 
week op het vlot heeft gewoond, dat klopt 
toch niet? “

Op deze dag zijn de mannen van boord 
gegaan en is Tineke tot zondag op het vlot 
gebleven.

Terugblik 
Tineke zit deze middag nog na te genieten 

van haar week op een vlot. Het was echt 
onthaasten. Dat was niet voor iedereen 
even gemakkelijk, want je werd helemaal 
teruggeworpen op jezelf. Op mijn vraag of 
het niet moeilijk en eenzaam was geweest, 
antwoord Tineke, “mei Tjette wie ik wol 
wat went. Froeger gongen wy farren mei 
in boat wer’t neat op wie, gjin wetter 
en wc. De mannen wiene dat went en ik 
moast dat ek. Dêr ha ik in soad fan leart. En 
iensum wie it net, allinne wêze bin ik went 
en ik ha in logboek byhâlden.”

Bovendien werd er door de schippers goed 
op haar gepast. Ze had leuke contacten 
met iedereen. “It is sa’n bysûndere wike 
wêst. It wie in tiid die ik noait ferjitte sil!”

Familieberichten
Sa! staat graag dicht bij haar lezers.

Het laatste afscheid van een dierbare is een 
emotionele tijd. Naast alle emoties moet 
er veel geregeld worden, zoals de mensen 
uit de buurt op de hoogte brengen van het 
overlijden. 
Maar hoe bereik je iedereen? 
Plaats een advertentie in een krant die 
graag gelezen wordt door mensen uit de 
omgeving van de overledene. De Sa! is 
onderdeel van die lokale maatschappij en 
staat dicht bij haar lezers. 

Familieberichten in Sa!  van rouw, steun, dank en geboorte
Vraag naar de mogelijkheden per mail familieberichten@sa24.nl, 
kijk op de website sa24.nl of bel 06 - 5224 9855 of 06 - 5247 1013.
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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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Ook dit 
seizoen gaan 
we verder met 
onze serie 
over boeren 
in Nij Beets. Er 
speelt op dit 
moment heel 
veel, denk aan 
de stikstof-
problematiek, 
uitkooprege-
lingen, Natura 
2000 gebieden 
en ga zo maar door.
Genoeg problemen in deze tak om 
aandacht aan te besteden. Opvolging is 
bij enkele boeren een issue maar op dit 
moment spelen andere maatregelen veel 
boeren parten.

Maatschap 
Deze keer zijn we bij Sytze en Margriet 
Zwaagstra. Zij wonen samen met hun 
dochter Fleur en zoon Hidde aan de 
Janssenstichting. Voor de Nij Beetsters 
beter bekend als ‘de pleats van Tette en 
Annie’!

Boven hoor ik dochter Fleur en een 
vriendinnetje spelen in bad en buiten 
sta ik te wachten op Sytze die met zoon 

Hidde een 
fietstochtje 
heeft 
gemaakt.
We zoeken 
een plekje op 
het terras om 
ons verhaal 
te beginnen. 
Sytze vertelt 
dat zijn pake is 
begonnen op 
een boerderij 
in Oud Beets. 

Later werd een boerderij vlakbij gekocht 
waar nu nog steeds Zwaagstra’s wonen. 
Sytze komt uit een gezin met vier jongens 
en een meisje. De meeste van de jongens 
wilden boer worden, dus voor vader 
Zwaagstra werd duidelijk dat er iets moest 
veranderen op de boerderij. Sytzes zus 
Elsje wilde geen boerin worden, en broer 
Jan heeft een eigen bedrijf in pleksgewijze 
onkruidbestrijding opgericht. Geert, 
Sjouke en Sytze wilden wel verder in het 
vak.
Toen duidelijk werd dat Tette Hofstra 
wilde stoppen, hebben zij contact met 
hem opgenomen. Tette had geen opvolger 
en voelde wel voor een overname.
De boerderij werd gekocht en Sjouke 

SERIE: Boeren in Nij Beets

Sytze Zwaagstra: “Mogelikheden moatte ek sjoen wurde, net 

elkenien kin dat.”

Door Sietske Dijkstra Postma

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

De pleats van de Zwaagstra’s ligt er prachtig bij. 
(Foto fam. Zwaagstra)
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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

Maandmenu

Romige mosterdsoep
Runderstoofpotje

Chocolade ijstruffel
Prijs per menu € 32,50

Onze zaal is weer geopend voor feesten en partijen, 
kom op afspraak vrijblijvend langs voor advies

Volg onze reguliere openingstijden via www.piershiem.nl

Buurtbemiddeling 
Opsterland

Zijn er ergernissen of irritaties 
tussen u en uw buren?

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

e buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl

www.scala-welzijn.nl   stichtingscala 

• Gratis • Stap voor stap • Vertrouwelijk

sc
a

la
sc

al
a

sc
al

a

scalascala

veilig
opsterland

voor 

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

Hindrik Riemersma

Ik ben er
voor u.
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ging er wonen. Sytze vond ook een plek 
aan de Janssenstichting en enkele jaren 
later verhuisden vader en moeder naar 
Beetsterzwaag, waardoor Geert op de 
Beetsterwei zijn domicilie kreeg. Helaas 
had Sjouke lichamelijke klachten waardoor 
hij het werk niet meer kon volhouden. 
Sytze kwam toen op de boerderij en Sjouke 
ging in het dorp wonen. 
In totaal hebben de twee boerderijen 
ongeveer 165 koeien. Dat is te weinig om 
drie gezinnen te 
onderhouden, dus 
hebben de broers 
een transportbedrijf 
opgericht. Zij 
vervoeren allerlei 
producten en 
zitten al jaren in de 
containerbranche, een 
tak die Sjouke op zich 
heeft genomen. Hij 
doet de planning en 
in vakanties rijdt hij 
ook. Alle bedrijven en 
de ouders zitten in de 
maatschap.

Nieuwe uitdagingen 
Sytzes vrouw Margriet 
komt even bij ons 
zitten. Zij is geen 
boerendochter en 
werkt bij Achmea (ICT). Ze vindt het heerlijk 
wonen op de boerderij, ook omdat er zo 
veel ruimte is voor de kinderen. Over de 
toekomst van het bedrijf zijn ze duidelijk, 
fijn is het niet wat er nu speelt, maar bij 
de pakken neerzitten is er niet bij. Er zijn 
volop plannen. Sytze is voorzitter geweest 
van LTO maar vond, toen zijn termijn 
afgelopen was, het prima om te stoppen. 
Tijd voor nieuwe uitdagingen!

En nieuwe ideeën zijn er volop.

Het bedrijf van de Zwaagstra’s is, net zoals 
bij veel boeren, bezig met verduurzaming. 
Ze hebben 330 zonnepanelen, plas-dras, 
weidegang, waterpeilbeheer, enz. Allemaal 
zaken waar Sytze veel aandacht aan 
besteedt. “Wy koene it dit jier goed sjen, 
der wiene hiel folle fûgels”. Alleen jammer 
dat het dit jaar zo droog is, dat is echt 
een probleem. De koeien gaan daarom 
een keer minder naar buiten omdat er 
onvoldoende gras is. Gelukkig is er nog kuil 

over van vorig jaar, 
maar het is wel een 
teken aan de wand.
Ook hun bedrijf heeft 
te maken met het 
Natura 2000-gebied. 
Sytze zit er dichterbij 
dan Geert, maar 
uitbreiding is voor hen 
allebei lastig.

Monovergister 
Maar de Zwaagstra’s 
willen in oplossingen 
denken en niet 
blijven hangen in 
het negatieve. “Dêr 
sjitte wy neat mei op, 
wy moatte fierder”. 
Een tijdje geleden 

hebben de broers 
contact gezocht met 

hun buren. Voor Geert was dat de familie 
Lolkema en in Sytzes geval Warner van der 
Leeuw.

Sytze heeft zich verdiept in monovergis-
ting. De regering maakt op dit moment 
geld vrij om boeren te helpen, en ook de 
gemeente staat welwillend tegenover 
plannen voor stikstofreductie. 
Sytse kwam met een plan om met zijn 
buren een vergister neer te zetten. Voor 
een vergister zijn minimaal 300 koeien 

Hoe ziet de toekomst van Zwaagstra junior er uit?
(Foto fam. Zwaagstra)
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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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nodig, vandaar dat ze voor een gezamenlijk 
project kozen. De vergister doet zijn werk, 
waarna het gas gedistribueerd kan worden 
naar het net.
Toen Sytze een ochtendje ging appen, 
waren er zomaar 15/16 boeren die 
belangstelling hadden. Door zijn werk bij 
LTO kon hij direct contact opnemen met de 
betrokken ambtenaar bij de provincie. Hij 
kreeg een uitnodiging en ook Hendrik van 
Houten, werkzaam bij Fûns Skjinne Fryske 
Enerzjy, werd gevraagd deel te nemen.
Het uiteindelijke plan is om dit met zoveel 
mogelijk boeren op te zetten. Op deze 
manier kunnen ‘onze boeren’ Nij Beets van 
gas voorzien.
Maar…. niet alle boeren wonen naast 
elkaar en een kilometer leiding kost 
ongeveer € 50.000,--. De gemeente en 
ook de provincie willen bijdragen aan 
een haalbaarheidsonderzoek, waarin 
naar het bedrijfsmodel van elke boer 
wordt gekeken. Het wordt een compleet 
onderzoek.  Bij de boeren is er ook nog 
onwetendheid. Veel denken dat er wel 400 
koeien nodig zijn. Door dit onderzoek kan 
er veel duidelijkheid ontstaan.
Het blijft nog even afwachten of de 
belangstellenden later ook daadwerkelijk 
in willen stappen.

Op mijn vraag of de investering groot is, 
antwoordt Sytze: “ja, mar as dat betsjut 
dat ik sitten bliuwe kin en myn wurk 
dwaan kin, en dan ek noch in pear sinten 
ferstjinje, ha ik it der foaroer!”
Voor de burgers is het een mooie 
bijkomstigheid dat de uitgereden gier veel 
minder stinkt, omdat de ammoniak in de 
vergister wordt verwerkt. En wat zou het 
mooi zijn als wij op deze manier onze eigen 
groene stroom zouden kunnen opwekken.
De nieuwe wethouder Durk Durksz heeft 
Sytze begeleid bij Netwerk Praktijkbedrijf. 
Sytze meet de ammoniak uitstoot binnen 
en buiten om zo te proberen de uitstoot 
te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld 
door water aan de gier toe te voegen en 
minder eiwit te voeren. Hoe meer eiwit 
hoe hoger de uitstoot. Soms moet er voor 
de productie meer eiwit gevoerd worden 
maar volgens het netwerk niet. 
Er wordt dus al met al veel gedaan en 
nagedacht bij de maatschap Zwaagstra. 
Sytze zegt: “mogelikheden moatte ek 
sjoen wurde, net elkenien kin dat. Mar dit 
is it momint. De gemeente wol yn 2035 
enerzjyneutraal wurde en no is der jild fan 
de regering!”

HULP GEZOCHT BIJ ACTIVITEITEN VAN VEILIG VERKEER NEDERLAND 
In en rondom Nij Beets verzorgen wij als vrijwilligers van de lokale 
afdeling Veilig Verkeer Nederland verschillende activiteiten. Denk 
hierbij aan voorlichting op scholen over een veilige fiets, fietskeuringen 
en helpen bij het jaarlijkse Verkeersexamen in Drachten. Wij zijn op 
zoek naar versterking van ons lokale vrijwilligersteam. Dit najaar gaan 
we bijvoorbeeld fietsen van de kinderen controleren, zodat ze in de 
donkere dagen weer veilig op pad kunnen. Lijkt het je leuk om af en 
toe aan te sluiten bij een activiteit voor verkeersveiligheid in de buurt? 
Stuur een mailtje naar Sanne via steunpuntnoord@vvn.nl. 
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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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Roland en Esther verhuisden in 2021 met 
hun kinderen (11, 9 en 7) van Drachten naar 
De Peppel in Nij Beets. 
Eigenlijk was het niet de bedoeling om te 
verhuizen, ze zochten op Funda een huis 
voor hun ouders. 

Ouders 
Maar Roland herkende in het huis aan De 
Peppel direct “een huis van de toekomst; 
gasloos, met een warmtepomp en 
zonnepanelen.” 

Nieuwkomers Roland en Esther van Ommeren

‘We willen vooral wonen waar we met elkaar gelukkig kunnen 
zijn’

Door: Joyce Gelling

Groen en ruimtelijk. Dat was hoe Roland en Esther van Ommeren zich Nij Beets 
herinnerden van eerdere bezoeken. Ze hadden het dorp al eens bezocht voor een barbecue 
en bij het ophalen van hun kat Pepper. Dat was echter niet de reden om hier naartoe te 
willen verhuizen. Wat dan wel? Ieder jaar komen er weer veel nieuwe mensen in ons dorp 
wonen. Zeker in tijden van corona was het moeilijk om ze te leren kennen. En andersom 
was het voor hen ook lastig om zich het dorp eigen te maken. Als eveneens nieuwe inwoner 
ben ik nieuwsgierig naar de ervaringen en beweegredenen van andere nieuwkomers. 
Wat was hun eerste indruk van het dorp? En klopte die eerste indruk? Hebben ze tips voor 
andere nieuwkomers?

De van Ommerens moedigen alle nieuwe inwoners aan: neem deel! (Foto familie van Ommeren)

verder op pagina 21
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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

za. 17 sept.  Soos vanaf klas 1 v.o.  (info: 06 37436002)  't Skûlhoal,          20.00

za. 24 sept  Opening seizoen Teenoclub "waterspektakel" met code Hans 
  16.00 -19.00 uur. 't Skûlhoal, opgave voor 22 sept. via: itskulhoal@gmail.com  

za. 24 sept.  Klaverjassen

za. 24 sept.  Seizoensopening Teenoclub doe je mee met de Teenobattle bij Damshûs?  
  16.00 -19.00   uur. Samen met Code Hans zijn er stoere spellen te beleven.  
  Opgave voor 22 sept. via email: teenoclubnijbeets@gmail.com  

za. 1 okt.      Soos vanaf klas 1 v.o.                                    't Skûlhoal,           20.00 uur.

za. 1 okt. Lege flessenactie voor de gymnastiekvereniging 

wo. 5 okt.  50+-club Ût en thûs, sjoelen. Locatie: ’t Trefpunt. 
  Entree: € 4,50 inclusief koffie en thee. 14.30-17.00 uur.

za. 8 okt.      Soos vanaf klas 1 v.o.    't Skûlhoal, 20.00 uur

za. 8 okt. Kledingbeurs. Locatie: De Rank, Prikkewei 35, 12.30-14.30 uur.
  Kleding kan worden ingeleverd tot di. 4 oktober aan de 
  Nieuwenhuisweg 11 of De Els 7.

wo. 19 okt. 50+-club Ût en thûs, bingo. Locatie: ’t Trefpunt. Entree: € 4,50 inclusief   
  koffie en thee. 14.30-17.00 uur.

za. 22 okt.  Klaverjassen
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Kerkdiensten Doarpstsjerke
Actuele informatie kunt u vinden op de website 
van de doarpstsjerke www.doarpstsjerke.nl

Luisteren en kijken kan via https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/2489-doarpstsjerke-nij-beets

•	 Zondag 18 september,  Avondmaal 9.30 uur ds. C. Dahmen, Boornbergum
•	 Zondag 25 september,  Startzondag  9.30 uur ds. G. van den Dool, Vledder 
•	 Zondag 2 oktober,   Israëlzondag  11.00 uur ds. P. Hulshof
•	 Zondag 9 oktober,   9.30 uur dhr. Tj. de Reus, Nij Beets
•	 Zondag 16 oktober,   9.30 uur mw. G. van der Meer, Wirdum

Toanielselskip: ‘Kliuwend Omheech’ Nij Beets

Wij zoeken:

Iemand ter ondersteuning van de bediening 

van onze spiksplinternieuwe licht- en 

geluidsapparatuur gedurende het (winter) 

toneelseizoen.

Wij bieden:

Gezelligheid, nieuwe mensen leren kennen, 

werken met nieuwe apparatuur en een 

rustige inwerkperiode.

Contact:  
Fimke Kooijker 06-284 860 17  

 
 

of Harm Smilda 06-463 523 97



De Nijs Beetster 18-120

Sem Koopman

Stress & Burn-out | Autisme | HSP

Leppedyk 9 Nij Beets
06-10233092

www.innergybynature.nl
info@innergybnature.nl

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

BOORNBERGUM
Westerbuorren 1  |  Tel. 0512 - 38 32 91

www.medifitweb.nl | info@medifitweb.nl
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Daarnaast had het huis nog een heel 
groot pluspunt: de tuin. In Drachten had 
het gezin weinig ruimte om het huis 
en onderhield daarom een moestuin 
op een volkstuinencomplex. De eerste 
bezichtiging van het huis vond 
plaats in de zomer. Het was een 
regenachtige dag, maar een wandeling 
door het dorp, eerder die week, had hun 
herinnering aan het groene en ruimtelijke 
karakter van het dorp al bevestigd. En 
daarmee was het besloten: dit werd niet 
het nieuwe thuis voor de ouders, maar 
voor het jonge gezin uit Drachten. 

‘Om’ 
Het kleine Nij Beets is natuurlijk wel heel 
wat anders dan grote buur Drachten. Hoe 
bevalt die overgang? Esther: “We reizen 
nog veel heen en weer naar Drachten 
en Heerenveen met de kinderen en 
naar Groningen voor mijn werk. Maar in 
Drachten doe je veel langer over kortere 
afstanden, terwijl je hier zo het dorp 
uitrijdt. We brengen en halen vaak de 
vriendjes van de kinderen, maar dat doen 
we graag, want het was ons besluit om 
hier naartoe te verhuizen, niet dat van 
de kinderen.” De kinderen hadden in 
eerste instantie wel wat bedenkingen bij 
de verhuizing, omdat ze hun vertrouwde 
buurt en vriendjes moesten achterlaten. 
Maar inmiddels zijn ook de kinderen 
helemaal ‘om’. Ze maken nieuwe vrienden 
in het dorp, bij de gymnastiekvereniging, 
in het zwembad en bij freerunning in 
Beetsterzwaag. Vriendjes vanuit Drachten 
vinden het ook heel leuk om hier te 
komen spelen, met alle mogelijkheden die 
het dorp biedt. En de oudste zoon fietst 
inmiddels zelfstandig naar zijn school, 
grootouders en vrienden in Drachten. 

De tuin 
De verhuizing naar Nij Beets bood Roland 
ook meer ruimte voor zijn hobby’s: fietsen 
en tuinieren. De volkstuin werd opgezegd 
en in de tuin aan De Peppel werd een 
moestuin aangelegd. Dat biedt veel 
voordelen: “Van een volkstuin geniet je 
niet. Daar werk je in en dan ga je weer weg. 
Nu kan ik zo vanuit de keuken iets uit de 
moestuin halen om te eten.” Dit jaar werd 
ook nog een kippenren aangelegd. Tijdens 
het interview zitten we binnen vanwege de 
warmte, maar het is duidelijk dat de tuin 
er heel netjes bij ligt en Roland er plezier 
uit haalt om de tuin te onderhouden. 
Het huis bood hem daarnaast voldoende 
ruimte om thuis te werken ten tijde van de 
lockdowns. Roland is opgeleid en werkt in 
communicatiesystemen, multimedia en 
vormgeving en begint binnenkort aan een 
nieuwe baan. Wellicht dat hij ook nog tijd 
vindt om een andere oude hobby weer op 
te pakken: graffiti-kunst.

Dorpsleven 
Eigenlijk was de verhuizing alleen voor 
Esther het minst een verandering: de 
reistijd naar haar werk in Groningen 
blijft een uitdaging. Esther werkt 
als verpleegkundige op de afdeling 
Nefrologie en Niertransplantatie van 
het UMCG. Tijdens corona had zij geen 
lockdowns nodig, want een opleiding 
in specialistische zorg hield haar wel 
binnen. Nu ze daar klaar mee is, vindt ze 
tijd om zich wat meer in het dorpsleven 
te mengen. Zo is ze inmiddels actief in 
de buurtvereniging en helpt waar ze kan 
om vluchtelingen uit Oekraïne een nieuw 
thuis te geven. Een oplossing voor de 
reistijd naar het werk heeft ze nog niet; 
de specialistische zorg waarin zij werkt en 
die haar uitdaagt, is in ziekenhuizen in de 
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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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De huidige economische situatie brengt steeds meer mensen naar de voedselbank. Mensen die het nodig 
hebben, helpen wij graag door hen wekelijks voor ca € 50 aan voedsel te verstrekken. Inmiddels zijn ca 200 
personen en meer dan 100 schoolgaande kinderen klant bij de voedselbank.

Tegelijkertijd is er steeds minder voedsel beschikbaar; winkeliers en producenten optimaliseerden hun 
productie en logistiek. 

Meer klanten en minder voedsel gaat niet samen. Daarom moet de voedselbank wekelijks gezond voedsel 
bijkopen.

HELPT U ONS ERVOOR TE ZORGEN DAT MENSEN DIE HET NIET MEER REDDEN 
TOCH VOLDOENDE EN GEZOND KUNNEN ETEN ?  

ALVAST BEDANKT !

U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL39 RABO 0101 7159 78 
t.n.v. Voedselbank Opsterland of maak gebruik van de QR-code hiernaast

Kunt ook u ook de eindjes niet meer aan elkaar te knopen? Meld u dan aan bij de voedselbank. Samen 
kijken we dan op welke manier we u kunnen helpen. 

Aanmelden bij de voedselbank is geen schande, want het kan iedereen overkomen !

Bel met 06 1059 6926 of stuur een e-mail naar aanmelding@voedselbankopsterland.nl en wij nemen 
discreet contact met u op.

HELP ONS MENSEN HELPEN
DIE HET NU 

NIET MEER REDDEN

omgeving niet aanwezig. 

Een nieuwe opleiding of specialisatie 
behoort ook tot de mogelijkheden, maar 
na de verhuizing en de meest recente 
opleiding geniet ze eerst nog van de 
ruimte en het leven in Nij Beets. 

Na de eerste indruk 
De eerste indruk van het gezin was dat Nij 
Beets vooral een heel groen en ruimtelijk 
dorp is. Een jaar na de verhuizing 
kunnen ze die eerste indruk alleen maar 
bevestigen. Maar het rijke dorpsleven 
heeft hen ook positief verrast. Als tip 
zouden ze nieuwe inwoners dan ook willen 
meegeven: neem deel!

Toekomst 
En ten slotte, hoe zien jullie de toekomst? 
“Het dorpsleven bevalt ons heel goed, we 
hoeven niet terug naar een grotere plaats. 
Maar of we voor altijd in Nij Beets blijven 
wonen? Wie weet. 

We willen vooral wonen waar we met 
elkaar gelukkig kunnen zijn.”
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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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Pier’s Hiem passend decor voor jubileumvoorstelling Kliuwend 
Omheech
Leden van toneelclub Kliuwend Omheech 
(75 jaar in 2020) in Nij Beets konden, 
vlak voor het begin van de hete zomer, 
eindelijk weer voor een volle zaal optreden. 
De kaarten voor de jubileum eenakter 
‘Skriuwe jo it mar efkes op Frou van der 
Mei’ gingen vlot over de toonbank van 
restaurant Pier’s Hiem (100 jaar in 2020). Er 
stonden aanvankelijk twee voorstellingen 
geprogrammeerd, maar een derde was 
nodig om alle belangstellenden een plek 
te geven. Daarbij moet opgemerkt worden 
dat niet het toneel van De Skâns of van 
De Lawei het speelterrein was, maar de 
originele herberg van (tegenwoordig 
restaurant) Pier’s Hiem. En er moest ook 
nog ruimte overblijven voor alle bezoekers 
die in combinatie met het toneel hadden 
gekozen voor een historische maaltijd. 
En de veertien spelers/speelsters hadden 
kleedruimte nodig. Dat was dus passen en 
meten.

Er bleef net genoeg ruimte over voor 
de acteurs/actrices die als stamgasten 
uit de jaren zestig/zeventig de herberg 
binnenkwamen. De hoofdrol was voor 

Henny Oosterheerd die als Frou Martsje 
van der Mei (destijds de herbergierster) 
de scepter zwaaide. Ze zette haar 
huishoudelijke hulpen aan het werk, 
draaide de deur op slot voor dronken 
bezoekers, noteerde de consumpties 
die later (of helemaal niet) door klanten 
betaald werden. Ze waakte ook over 
buurkinderen die door hun ouders om 
een boodschap (meestal sigaretten) naar 
Pier’s Hiem werden gestuurd. Zodra het 
donker werd, mochten kinderen niet alleen 
naar huis. Dan werd zoon Jan gevraagd 
om mee te lopen of mee te fietsen. Frou 
Van der Mei zorgde er nu ook voor dat 
de stamgasten op eigen benen naar huis 
konden. Ze maakte een einde aan de 
gezelligheid met de mededeling dat er 
morgen weer gewerkt moest worden.

Zo herleefden oude tijden en kreeg het 
honderdjarig bestaan van Pier’s Hiem en 
het jubileum van Kliuwend Omheech een 
hoogtepunt dat door corona twee jaar 
uitgesteld moest worden. Maar beter laat 
dan nooit, zo was de conclusie van de 
bezoekers.

.

De voorstelling van Kliuwend Omheech werd in een recensie omschreven als ‘toptoneel’ 
(Foto Kliuwend Omheech)
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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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Gymnastiekvereniging K&V organiseert in de week van 3 t/m 7 oktober instuiflessen. Doe vrijblijvend eens 
een les mee, en kijk of het wat voor je is. De trainsters hebben een leuke les voorbereid

	

	

Meerdere mensen keken met 
gefronste wenkbrauwen toe 
toen eind juli alle bomen tussen 
de beide basisscholen en de 
DN-wei werden gekapt. De 
gemeente liet echter weten dat 
de bomen te lijden hadden van 
de essentaksterfte en daarom 
gekapt moesten worden. 
Nadat het vogelbroedseizoen 
ten einde was, werd met de 
kap begonnen. Geen nood, het 
groenbeleid van de gemeente 
schrijft voor dat het aantal 
bomen gelijk moet blijven en 
dus zullen er binnenkort nieuwe 
boompjes worden gepland.  
(Foto Bart Ledegang)

Gezien in Nij Beets
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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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Nijs Beetster Nijs

Alles voor de BBQ: Smokin’ Flavours dealer 
in eigen dorp

Barbecueliefhebbers opgelet: vanaf 
vandaag heeft Nij Beets er een officiële 
Smokin’ Flavours-dealer bij. We hebben 
het over Martien Piet van BBQ-verhuur 
Nij Beets. “Barbecue liefhebbers kunnen 
bij ons voor het assortiment van Smokin’ 
Flavours, ROCK’N’RUBS en houtskool 
terecht.”
Al enkele jaren runt Martien BBQ Verhuur 
Nij Beets waarbij alles voor een bescheiden 
of groots feest gehuurd kan worden. 
Van partytent tot compleet verzorgde 
barbecue. Zelfs muzikale ondersteuning 
door middel van audioapparatuur behoort 
tot de mogelijkheden. Dit alles is te 
bestellen via de website of bij de winkel 
aan de Prikkewei 57.  

Dealer
Nu komt daar dus ook de verkoop bij van 
alles wat nodig is voor een geslaagde BBQ-
maaltijd. De nadruk van deze producten 
ligt dus vooral op het heerlijke biefstukje 
of pulled pork op je plate. “Ik kwam op 
het idee toen enkele klanten de gehuurde 
gasflessen kwamen terugbrengen en 
vertelden dat ze overgingen op kolen. Dat 
zette me in de vakantie aan het denken,” 
begint Martien. “Met mijn laptop voor de 
tent kwam ik op de website van Smokin’ 
Flavours terecht. Daar zocht men in heel 
Europa naar dealers. Binnen een dag had 
ik een reactie en zo zijn we aan de praat 
geraakt.”

Assortiment
En nu is hij officieel Smokin’ Flavours 
dealer die het hele assortiment in de 
aanbieding heeft. “Dan kun je denken aan 
allerlei soorten kruiden van ROCK’N’RUBS, 
rookhout, pannetjes, handschoenen, 
planken, pizzategels, houtskool en nog veel 
meer. Voor liefhebbers van pulled pork zijn 
er speciale meat claws om het vlees uit 
elkaar te halen. Alles is er voor liefhebbers 
van spareribs, vlees, vis of gevogelte.”

Bestellen
BBQ-liefhebbers kunnen rondkijken op 
de website https://www.bbqverhuur
nijbeets.nl of langskomen in de winkel 
aan de Prikkewei 57. Deze is geopend van 
dinsdag tot en met donderdag van 17.00-
20.00 uur, vrijdag van 13.00-20.00 uur en 
op zaterdag van 09.00-16.00 uur. 

Beachvolleybaltoernooi 2022
Zaterdag 27 augustus werd het 24ste 
Beetster Beachvolleybaltoernooi 
gehouden. Er waren dit jaar drie teams in 
de A-poule en vier teams in de B-poule. 
Achteraf bleek de datum wat ongelukkig 
gekozen. Er was namelijk ‘in het geheim’ 
een babyshower georganiseerd voor Marij 
Klaver, waar veel beachvolleybalspeelsters 
acte de présence mochten geven. In 
Ureterp vond tegelijkertijd het Opsterland 

Martien Piet als nieuwe Smokin’ Flavours dealer
met het nieuwe assortiment van Smokin’ Flavours
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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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toernooi voor de ook voetballende 
beachvolleyballers plaats. Toch werd het 
een sportief en gezellig toernooi. In de 
A-poule was het erg spannend. De teams 
moesten twee keer tegen elkaar spelen en 
in de eerste ronde hadden ze allemaal drie 
sets gewonnen. Na de laatste wedstrijd in 
de tweede ronde werd, enigszins tot hun 
eigen verrassing, het team Ik ben een Bär 
(Karin, Elger, Ronald en Jan) kampioen. 
In de B-poule speelden twee teams 
met familieleden en vrienden van de 
Tolsma’s, een damesteam van REVA 
Gorredijk en een volledig Nij Beetster 
team BBBB. Het laatste team, Beetster 
Beach Ballers Boppe (Cobi, Thirza, Jotham 
en Pieter) wonnen alle sets en wonnen 
de wisselbeker. Er waren dit jaar twee 
nieuwe wisselbekers. De organisatie 
had besloten om twee bekers van gelijke 
grootte aan te schaffen. De winnaars 

van de B-poule waren de vorige jaren 
altijd erg teleurgesteld omdat hun beker 
kleiner was dan die van de A-poule. De 
nummers 1 en 2 van beide poules kregen 
ook nog een doos met gebak, aangeboden 
door de Dagwinkel uit Nij Beets. Intussen 
had Henkstent de barbecuespullen 
gebracht en werd er op het terras van de 
voetbalkantine nog even gezellig gegeten 
en nagepraat. De commissie (Elger, Gert 

Jan, Wendy en Pieter) probeert volgend 
jaar een datum te plannen waarop alle 
beachvolleyballiefhebbers kunnen spelen. 
Graag ruim van tevoren ‘in het geheim’ 
georganiseerde babyshowers of andere 
festiviteiten doorgeven aan een van de 
commissieleden.

Dorpsfeest Nij Beets
Wat hebben we een fantastisch mooi 
feest gehad! Prachtig weer, mooi versierde 
buurten en een grote opkomst bij de 
activiteiten. It koe net better.

Op vrijdagochtend was er een leuke, 
interactieve show door de clowns Binkie 
en Klinkie voor de kinderen tot en met 
groep 4. Er waren bijna 130 kinderen! 
Daarna kregen de leerlingen van groep 
5 t/m 8 skeelerles van de Sven Kramer 
Academie. Helaas lag Johan Veenstra in 
het ziekenhuis, maar gelukkig hadden 
we een goede vervanger in Jaap Louwes 
die het publiek vermaakte met mooie 
Friese liedjes. Echt Outdoor had een actief 
programma voor de jeugd van 12 t/m 16 
jaar.  Bij de bingo was de opkomst enorm, 
en bijna 400 mensen streden om de mooie 
prijzen. Daarna was het feesten geblazen 
met dj Maarten. Bij de buurtbattle deden 
20 teams mee. Een geweldige opkomst. 

 Team Ik ben een bär met de bokaal

Team Beetster Beach Ballers Boppe met de 
wisselbeker
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Fijn dat het weer kon. De spelletjes waren 
zeer gevarieerd en er werd fanatiek 
gestreden om de 1e prijs. Feanbuorren 
kwam als beste uit de bus, gevolgd door 
Wetterspetters en Lyts Begjin 1. 

Voor het eerst werd er een dorpsbarbecue 
georganiseerd. De mannen van Just Smooq 
hadden een heerlijke barbecue voor ons 
klaar staan, de sfeer was fantastisch en het 
weer kon niet beter. De opkomst was rond 
de 250 mensen. Een geslaagd experiment 
en voor herhaling vatbaar! 

Daarna mocht Stageline het dak eraf 
blazen en dat deden ze. 
Wat een sfeer en wat een feest!

De tentdienst op zondag werd 
ondersteund door de top2000 band Grace 
en voorgegaan door ds. Rinsma. Een mooie 
dienst met een enthousiaste dominee en 
leuke liedjes uit de Top2000. 
In de middag kwam Folkert Hans Tolsma 
langs om het feest af te sluiten. 

Uiteraard kon het publiek de Formule 1 
in Zandvoort live volgen en zagen ze Max 
Verstappen winnen. 
Daarna nog even de laatste munten 
opmaken en was het feest helaas weer 
voorbij. Op naar de volgende editie!
Tusken Bank en Brêge kreeg de 1e prijs voor 
de buurtversiering. De tweede prijs ging 
naar Lyts Begjin en de derde prijs naar de 
Populier. Ze kregen een geldprijs die ze 
kunnen gebruiken om weer wat leuks te 
doen met of in de buurt.

Tot slot nog een speciaal bedankje 
aan alle vrijwilligers. Overal werd 
een beroep gedaan op jullie en 
niet tevergeefs. 
Voor de muntverkoop, kassahokje 
en achter de bar waren in een 
mum van tijd vrijwilligers 
geregeld. 
Wy kinne grutsk wêze op de Nij 
Beetsters!

Voor foto’s kunnen jullie 
terecht op de onze Facebook- of 
instagrampagina.

Schaatsclinic Sven Kramer 
Academy
Deze winter konden de schaatsen Een overweldigende belangstelling voor de BBQ

Wat ook gezegd kan worden van de opkomst bij 
de BINGO
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niet uit het vet, maar op vrijdag 2 
september werden de skeelers opgepoetst 
voor de skeelerclinic van de Sven Kramer 
Academy. Een sportieve activiteit voor de 
bovenbouw van de scholen tijdens het 
dorpsfeest.  
In twee groepen werd er geskeelerd op 
het parkeerterrein van ‘It Damshûs’. Eerst 
was het de beurt aan de groepen 5 en 6 en 
na een uurtje werden ze afgelost door de 
groepen 7 en 8. 
Bij aankomst werden de skeelers 
aangetrokken, met natuurlijk ook de 
nodige bescherming: een helm en knie- 
en polsbeschermers. Dat was wel nodig, 
want de eerste opdracht was ‘leren vallen’. 

Na weer een ervaring rijker werden er 
twee groepen gemaakt. In beide groepen 
ging het vandaag niet om snelheid, 
maar om de techniek. Zo waren er 
verschillende oefeningen voor een goede 
schaatshouding, dus komende winter zien 
we deze kinderen vast en zeker allemaal 
‘diepzittend’ voorbij schaatsen!
Tot slot willen we graag de feestcommissie 
bedanken dat we deze activiteit als 
onderdeel van het feestprogramma aan 
zo’n grote groep konden aanbieden.  

De winnende foto van de fotoprijsvraag
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Tine de Kleine stopt als redigent bij de Nijs Beetster:

‘Tijd om het bekende stokje door te geven’

Door Martien Ariaans

Het is een algemeen gebruikte term… tijd om het stokje door te geven. Zo ook voor Tine 
de Kleine, aan het begin van het nieuwe ‘Nijs Beetster seizoen’ heeft zij na zeven jaar het 
spreekwoordelijke stokje van het redigeren van alle artikelen overgegeven aan Gerrie 
Roorda. Dit vraagt natuurlijk om een terugblik.

Als voorbereiding op het gesprek zoals 
dat met Tine, maak je een beeld van 
de achtergrond van de persoon. Als ik 
dan aan redigeren denk, denk ik aan 
iemand bij wie de Nederlandse en Friese 
taal met de paplepel is ingegoten. Hoe 
mis kun je het hebben… haar mooie 
carrière begon bij Hadewe in Drachten 
via een programma voor herintredende 
vrouwen. Haar taak bestond in het 
begin uit montagewerkzaamheden van 
kantoormachines. Niet bepaald een 

functie waar taal van cruciale waarde 
is. Via opleidingen en hard werken 
beklom ze de carrièreladder en heeft ze 
diverse functies bekleed, onder meer als 
managementassistent. 

Vlammetje
Nadat Tine en haar man Jan in 2010 bij 
een motorongeluk betrokken raken, is het 
tijd voor een reset. Misschien kan er wel 
letterlijk gesproken worden van een ‘geluk 
bij een ongeluk’? Door deze reset is Tine 

 Voor Jan en Tine wacht zeker geen zwart gat
 (Foto Martien Ariaans)
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aan de slag gegaan als uitvaartspreker. 
Hierbij is het vlammetje voor taal verder 
aangewakkerd en in combinatie met 
oog voor detail en accuratesse is dat 
een geweldige combinatie gebleken. Uit 
het schrijven en het vertellen van een 
levensverhaal, met een lach en een traan 
en waar het kon met humor, haalde Tine 
veel voldoening. Deze passie voor het 
schrijven van verhalen heeft er ook toe 
geleid dat zij voor dit blad aan de slag ging.

Redigeren
Maar ja, wat betekent dat nu precies, 
redigeren? Helemaal in het tijdperk van 
Google translate, online woordenboeken, 
de beroemde (of beruchte?) F7 toets in 
Microsoft Word en ga zo maar door. Het 
doel dat Tine altijd voor ogen had was dat 
het verhaal zo duidelijk mogelijk verteld 
moest worden, zonder dat het karakter 
van de auteur teniet werd gedaan. Dat 
klinkt simpel en vaak was het dat ook, 
maar soms… bijvoorbeeld: hoe behoud je 
het karakter van de auteur wanneer alle 
zinnen met een uitroep- of vraagteken 
eindigen?!? Gelukkig waren zulke dingen 
nu juist een aangename uitdaging en 
aangezien ze na ruim dertig jaar nog 
steeds met plezier in Nij Beets woont (en 
nog geen boze dorpsgenoten op de stoep 
heeft gehad of met rotte eieren is bekogeld 
bijvoorbeeld), kun je wel stellen dat dit 
aardig gelukt is.

Structuur
Door de jaren heen heeft onze dorpskrant 
een positieve transformatie ondergaan. 
Er kwam structuur in de verhalen en het 
blad werd een geheel in plaats van een 
samenraapsel aan losse artikelen. We 
mogen er met elkaar best trots op zijn dat 
de Nijs Beetster bekend staat als een van 
de betere dorpskranten.

Liefde
Tine kijkt vol vertrouwen en verwachting 
naar de toekomst van de Nijs Beetster. Ze 
ziet er naar uit om veel nieuwe verhalen 
over dorpsgenoten te lezen. Daarnaast zou 
het fijn zijn dat de rubriek ‘Wist u dat…’ 
een vast en goed gevuld onderdeel wordt. 
Tja, wie kan zeggen wat de toekomst 
brengt.  Tijdens het gesprek komt wel 
telkenmale de liefde voor het juiste gebruik 
en spelling van de taal naar voren. Dat 
gaat soms zo ver dat Tine eigenhandig 
correcties aanbrengt in gerenommeerde 
tijdschriften… “Ja hjer, ús mem is wer oan’t 
redigeren west.” Als Tine de tijdschriften 
uit heeft, gaan ze namelijk nog naar 
haar dochter. Nu wil ik haar opvolgster 
– Gerrie – niet bang maken, maar een 
gewaarschuwd mens telt voor twee…

Volgende hoofdstuk
Behalve met pensioen gaan bij de Nijs 
Beetster is Tine sinds kort ook met 
pensioen van haar uitvaartwerk. Je hoort 
vaak dat er na de pensionering een groot 
zwart gat wacht. Gelukkig is dit voor Tine 
en Jan niet waar gebleken. Tine stort zich 
op haar andere passies, namelijk de tuin, 
haar uitgebreide cactus-en vetplanten 
collectie en de uitdaging om zoveel 
mogelijk gezellige en knusse plekjes in 
en om het huis te creëren. En Jan… die 
rijdt voor de lol (nog steeds) rond op de 
vrachtwagen en geniet daar nog dagelijks 
van.

En nu maar hopen dat Tine niet te veel 
vouten in dit artikel heeft gevonden! 
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Tine vindt het fijn als de rubriek ‘Wist u dat...’ weer goed gevuld wordt.
(Foto Martien Ariaans)
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De Diaconie van Nij Beets organiseert:

KLEDINGBEURS
                                 VOOR IEDEREEN!!!

Zaterdag 8 oktober

 van 12:30 - 14:30 

De opbrengst van de kledingbeurs komen ten 

goede van een goed doel. 

Mocht je nog schone en nette kleding, jassen en 

schoenen voor mannen, vrouwen en kinderen 

hebben en deze willen doneren? Dan kun je ze tot 

dinsdag 4 oktober in leveren bij: Minke Rinzema, D. 

Nieuwenhuisweg 11, tel. 06 36040526  & Elisabeth 

Mulder, De Els 7, tel. 461304

Kleding uitzoeken 
voor €1 per stuk 

             Vintage    

Duurzaam

       Besparing co2

Goedkoop

          Minder afval

Locatie:

De Rank, Prikkewei 35 

Nij Beets

Contact: 

diaconie@doarpstsjerke.nl
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  Van Plaatselijk Belang

Even voorstellen: Sjouke Zwaagstra

Ik ben Sjouke, een kleine 40 jaar 

Ik woon samen met Gerda de Haan aan de Dumnysbosk in Nij Beets.  

Mijn dochter Ingrid van 11 is eens in de twee weken een lang weekend bij ons. Samen met mijn ouders en broers heb ik een 
melkveebedrijf en melken we ongeveer 170 koeien, daarnaast hebben we nog een transsportbedrijf met drie vrachtwagens. 

Mijn rol binnen plaatselijk belang Nij Beets is voornamelijk die van aanspreekpunt voor groen en wegen. Daarnaast draai ik 
mee in projecten. 

Heeft u opmerkingen over het groen of de wegen in Nij Beets, bijvoorbeeld een loszittende stoeptegel?  
Of afval dat is gedumpt? Meld het dan in de Mijngemeenteapp van de gemeente Opsterland, deze app kunt u downloaden op 
uw telefoon. Wij hebben hier al goede ervaringen mee!

Kunnen wij als Plaatselijk Belang u helpen? Stuur dan een mail naar pbnijbeets@gmail.com of neem contact op met een van 
de bestuursleden. 

 

Gezien in Nij Beets

Fietsers konden er nog wel 
langs maar het autoverkeer 
kon twee weken niet via 
de Tolhekbuurt het dorp 
verlaten. Omrijden was 
het devies. Via Tijnje of 
Boornburgum. Weldra 
zijn alle kuilen en plooien 
gladgestreken en blijkt de 
verkeershinder de moeite 
waard geweest….
(Foto Bart Ledegang)
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Bankrekening derdengelden: Rabobank IBAN NL40 RABO 0309 0748 00 • KvK: 52833461 • BTW: NL 0014 3997 1B19 

Folkertslân 68  9244 ED Beetsterzwaag 
Postbus 24  9244 ZN Beetsterzwaag 
T 0512 38 24 15   F 0512 38 24 45 
E info@notariskooi.nl  
I www.notariskooi.nl 

Wat gebeurt er in 2023 met de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning? 
 
Alleen dit jaar kunt u uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar nog 106.671 euro belastingvrij 
schenken voor aankoop of verbetering van hun eigen huis of aflossing van hun 
hypotheek. Deze vrijstelling wordt ook wel de Jubelton genoemd. Deze 
schenkingsvrijstelling werd in 2017 ingevoerd met de verwachting dat jongeren het geld 
zouden gebruiken voor schuldaflossing. In de praktijk bleek dat zij het veelal gebruikten 
om een duurdere woning te kopen. 
 
Het kabinet heeft besloten de schenkingsvrijstelling per 1 januari 2023 te verlagen tot 
27.231 euro en per 1 januari 2024 geheel af te schaffen. Met het afschaffen van 
de jubelton hoopt de overheid het speelveld op de woningmarkt eerlijker te maken. 
 
Vanaf 1 januari 2023 kunt u dus niet meer zoveel geld belastingvrij geven. U kunt wel 
gebruikmaken van andere schenkingsvrijstellingen. Als uw kinderen tussen de 18 en 40 
jaar zijn, mag u één keer belastingvrij maximaal € 27.231 euro schenken. Is uw kind 
ouder, maar is de partner nog wel tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag het ook. Uw 
kinderen mogen zelf weten hoe ze dit geld besteden.  
Ouders doen niet alleen schenkingen aan hun kinderen om hen financieel een handje te 
helpen, maar ook om erfbelasting te besparen. Door een schenking wordt de erfenis van 
de ouders immers kleiner.  
Indien uw vermogen in uw eigen huis zit en u geen contanten heeft om te schenken of de 
contanten nog wilt behouden, kunt u ook overwegen om te schenken op papier. Hiermee 
blijft u het geschonken bedrag schuldig aan uw kinderen. Mocht u hieromtrent meer 
informatie willen, neem dan gerust contact met ons op. 

 

 

Bankrekening derdengelden: Rabobank IBAN NL40 RABO 0309 0748 00 • KvK: 52833461 • BTW: NL 0014 3997 1B19 

Folkertslân 68  9244 ED Beetsterzwaag 
Postbus 24  9244 ZN Beetsterzwaag 
T 0512 38 24 15   F 0512 38 24 45 
E info@notariskooi.nl  
I www.notariskooi.nl 

Wat gebeurt er in 2023 met de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning? 
 
Alleen dit jaar kunt u uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar nog 106.671 euro belastingvrij 
schenken voor aankoop of verbetering van hun eigen huis of aflossing van hun 
hypotheek. Deze vrijstelling wordt ook wel de Jubelton genoemd. Deze 
schenkingsvrijstelling werd in 2017 ingevoerd met de verwachting dat jongeren het geld 
zouden gebruiken voor schuldaflossing. In de praktijk bleek dat zij het veelal gebruikten 
om een duurdere woning te kopen. 
 
Het kabinet heeft besloten de schenkingsvrijstelling per 1 januari 2023 te verlagen tot 
27.231 euro en per 1 januari 2024 geheel af te schaffen. Met het afschaffen van 
de jubelton hoopt de overheid het speelveld op de woningmarkt eerlijker te maken. 
 
Vanaf 1 januari 2023 kunt u dus niet meer zoveel geld belastingvrij geven. U kunt wel 
gebruikmaken van andere schenkingsvrijstellingen. Als uw kinderen tussen de 18 en 40 
jaar zijn, mag u één keer belastingvrij maximaal € 27.231 euro schenken. Is uw kind 
ouder, maar is de partner nog wel tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag het ook. Uw 
kinderen mogen zelf weten hoe ze dit geld besteden.  
Ouders doen niet alleen schenkingen aan hun kinderen om hen financieel een handje te 
helpen, maar ook om erfbelasting te besparen. Door een schenking wordt de erfenis van 
de ouders immers kleiner.  
Indien uw vermogen in uw eigen huis zit en u geen contanten heeft om te schenken of de 
contanten nog wilt behouden, kunt u ook overwegen om te schenken op papier. Hiermee 
blijft u het geschonken bedrag schuldig aan uw kinderen. Mocht u hieromtrent meer 
informatie willen, neem dan gerust contact met ons op. 

 



De Nijs Beetster 18-140

WWW.DONKEL-DONKEL.NL

posters
flyers dorpskranten

almanakken

scriptiesdrukwerk
textielstickers

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


