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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 
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6.  Kopij dient aangeleverd te worden via e-mail 
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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 10 november 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: Na een zoektocht van anderhalf jaar.........

  

De Nijs Beetster online 

op www.nijbeets.info
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Er was eens…
Er was eens een klein meisje van 2 jaar oud. 
In de zomer van 1955 kreeg ze opeens nacht-
merries. Haar moeder begreep er niets van, 
want daarvoor sliep ze altijd rustig. Uitein-
delijk kwam de aap uit de mouw: de oudste 
dochter zou oppassen en was met vrienden 
op het strand, waar ze haar kleine zusje 
even was vergeten. Ze was kopje onder ge-
gaan! 

Het kleine meisje groeide op en werd een 
vrolijk, iets te dik, gevoelig meisje. Ze kwam 
uit een gezin met vijf kinderen. Liefdevolle 
ouders, moeder die thuis zat te wachten 
met een kopje thee en een vader die de kost 
verdiende. Er moest zuinig omgegaan wor-
den met het geld en moeder naaide alles 
zelf en breide alle truien voor haar kroost. 
Het kleine meisje kreeg de kleding van haar 
oudere zussen. Nu zou dat een reden ge-
weest kunnen zijn om gepest te worden: 
iets te dik en tweedehands kleding! Maar 
niets was minder waar, het meisje was trots 
op de mooie jurken en vertelde het aan ie-
dereen die het horen wilde.

Het meisje werd ouder en deed erg haar 
best wat af te vallen. De ene keer lukte dat 
en de andere keer faalden de pogingen. 
Maar naar de buitenwereld bleef ze vrolijk, 
ook toen ze volwassen werd.

En wat in haar jeugd in de Noordoostpol-
der nooit gebeurd was, gebeurde wel toen 
ze trouwde en in Nij Beets kwam wonen. 
In haar volwassen leven werden er opmer-
kingen gemaakt over haar figuur. Grappig 
bedoelde opmerkingen, maar ze kwamen o 
zo hard binnen. Ze lachte ze weg, waardoor 
mensen dachten dat het bij haar wel gezegd 
kon worden, maar ze zagen de tranen niet 
die thuis vloeiden. Ze deed nog harder haar 
best om slank te worden. Dat lukte, door 
haar sterke karakter, maar het zaadje van 
onzekerheid was allang gepland.

Uiteindelijk kwam er acceptatie en voelde 
ze zich goed in haar lichaam, maar de onze-
kerheid zou altijd blijven.

Wat het kleine meisje op tweejarige leeftijd 
heeft meegemaakt, is als een rode draad 
door haar leven gaan lopen. Wel kunnen 
zwemmen maar bang zijn voor onverwach-
te dingen, zoals spatten van andere zwem-
mers of onder water drukken. Urenlang 
bleef ze dan bang en boos. Ook het pesten 
van volwassen mensen heeft de onzeker-
heid over haar lijf erger gemaakt.

Laten we zorgen dat zulke kleine mensjes in 
Nij Beets een goede basis krijgen. Niet al-
leen de ouders zijn belangrijk voor het geluk 
van hun kinderen. De omgeving zorgt voor 
het vervolg. Vaak maken we opmerkingen 
die helemaal niet verkeerd bedoeld zijn, 
maar die grote gevolgen kunnen hebben 
voor het leven van anderen. We hebben zo 
snel een oordeel klaar over de ander, maar 
laten we proberen eerst na te denken wat 
er achter bepaalde omstandigheden schuil-
gaat.

We zijn er allemaal schuldig aan. We heb-
ben een oordeel over te dik, te dun, over 
andersdenkenden, mensen met een andere 
geaardheid, enz. Maar waarom zijn mensen 
wie ze zijn en doen de dingen zoals zij het 
willen doen? Ze hebben er vaak een goede 
reden voor en dan helpt het niet door zo 
oordelend te zijn als de mensen die het 
kleine grote meisje van commentaar voor-
zagen.

Sietske Dijkstra Postma
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Over de eerste én tweede indruk van nieuwe inwoners Anne en Anne Kuperus

Zwarte knoflook en een warme deken
Door: Joyce Gelling 

Er was eens een jonge vrouw, Anne. Ze was opgegroeid op de Veluwe en hield enorm van 
lange boswandelingen met haar hond, Milo. Op een dag ontmoette Milo Winga. Winga’s 
baas Anne hield ook enorm van lange boswandelingen met zijn hond. Anne en Anne, Milo en 
Winga besloten samen te gaan wonen en een huis met meer ruimte binnen en buiten te zoek-
en. Ze vonden het ‘huis met de zuilen’ in Nij Beets, trouwden en leefden nog lang en geluk-
kig. Via mijn Ladies’ Circle (LC 21 De Friese Wouden, een serviceclub voor ondernemende vrou-
wen onder de 45) hoorde ik over een potentieel nieuw lid dat net als ik in coronatijd in ons 
dorp is komen wonen. Tijd om haar eens te ontmoeten voor deze serie over nieuwe inwoners.  
 
Thuis 
Anne werkt 
voor een ICT 
bedrijf in 
Groningen en 
heeft haar man 
Anne ontmoet 
tijdens een 
wandeling 
met de hond. 
Hij heeft een 
groothandel in 
zwarte knof-
look, waarmee 
hij een bijdrage 
wil leveren 
“aan de voed-
selindustrie 
met producten die een gezonde en duur-
zame levensstijl bevorderen. Lekker eten 
met pure producten zonder toevoegingen” 
(bron: www.zwarteknoflook.nl). Dat het stel 
van koken houdt, blijkt wel uit de prachtige 
woonkeuken waar we een kop thee drinken 
tijdens ons interview. Wat me vooral opvalt, 
zijn de heerlijke kruiden in de vensterbank 
en alle voorzieningen in de keuken. Het is 
duidelijk, dit stel neemt koken heel serieus! 
Ze vertellen dat ze het heerlijk vinden om 
bijvoorbeeld met de feestdagen de hele 

dag samen 
in de keuken 
te staan, wat 
ze “een uit de 
hand gelopen 
hobby” noe-
men. En die 
hobby gaat er 
inderdaad pro-
fessioneel aan 
toe, van het 
plannen van 
een thema tot 
de Excellijsten 
met ingrediën-
ten. 

Funda 
'Het huis met de zuilen’ aan de Kanaalwei 
vonden ze na een zoektocht van anderhalf 
jaar op Funda. De plaats Nij Beets was niet 
hun belangrijkste zoekcriterium. Wanneer 
millennials een koopwoning zoeken, zoe-
ken zij vaak in het type gebied waarin ze 
zijn opgegroeid, zo blijkt uit het onderzoek 
‘Drie feiten over millennials en starters op 
de woningmarkt’ van BPD Woningfonds 
(bron: www.bpd.nl). Dat geldt ook voor 
jongeren die voor een studie in een grote 

Een zoektocht van anderhalf jaar naar de perfecte woning bracht het 
jonge stel uiteindelijk in Nij Beets. (Foto: Anne en Anne)
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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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stad hebben gewoond. Voor Anne en Anne, 
opgegroeid op de Veluwe en in Joure, boden 
de dorpen in onze regio de perfecte mix van 
landelijk met toch voldoende voorzieningen 
in het dorp en in de regio, nadat ze in Leeu-
warden hadden gewoond en gestudeerd. 
Belangrijkste Funda zoekcriterium waren 
dus de dorpen in deze regio. Ze bekeken 
diverse huizen, in Nij Beets en in andere 
dorpen, maar stortten zich niet eerder in 
het stressvolle gebeuren van biedingen dat 
in de afgelopen jaren gebruikelijk was op 
de huizenmarkt. Het eerste en enige huis 
waarop ze ooit boden, noemen ze nu thuis.

De eerste indruk 
De eerste indruk van ons dorp: “veel te 
doen, een levend dorp”. Vooral de voorzie-
ningen, een supermarkt en de aanwezig-
heid van scholen sprak hen aan. Al maken ze 
zich wel zorgen over het voortbestaan ervan 
en hechten ze er waarde aan om met ons 
allemaal zorg te dragen voor het voortbe-
staan van zulke belangrijke voorzieningen. 
Nu er een kindje op komst is, kijkt het jonge 
gezin dus ook zeker naar de mogelijkheden 
dicht bij huis. 

Het was hen ook direct duidelijk dat de 
verhuizing naar Nij Beets voldoende ruimte 
bood voor hun sportiviteit. Zwemmen en 
suppen in het kanaal, wandelen, tennissen, 
het is allemaal mogelijk zodra ze hun voor-
deur uit stappen. Ook de wat avontuurlijker 
sporten trekken hen aan. Zo hebben ze op 
huwelijksreis gesnorkeld en gedoken. Anne 
heeft veel ervaring met duiken in Neder-
land, maar dat stond inmiddels wat lager op 
zijn prioriteitenlijstje. De prachtige onder-
waterwereld van Curaçao tijdens huwelijks-
reis was daarom een welkome afwisseling. 

De tweede indruk 
En hoe bevalt het in Nij Beets, nu jullie hier 
al zo’n 2 jaar wonen? 
“Het dorp is als een warme deken.” Wat een 
mooi compliment voor alle buren en ons al-
lemaal in het dorp. Het is goed te weten dat 
ook dit positieve geluid mogelijk is bij het 
verhuizen naar een nieuw dorp. 

Hebben jullie nog tips voor nieuwkomers? 
“Het dorpsfeest!” Deelname aan het dorps-
feest, met het thema van de straat en de 
evenementen in de tent zijn perfecte ge-
spreksonderwerpen gebleken. 

Eind goed, al goed? 
Hoe ziet de toekomst eruit voor dit jonge 
gezin en het kindje dat zij binnenkort hopen 
te verwelkomen? Ze zijn sinds hun verhui-
zing helemaal niet meer georiënteerd op de 
omliggende steden, maar vinden alles in de 
regio. Het idee van een kindje opvoeden in 
een dorp bevalt hen, dus over een volgende 
verhuizing wordt nog niet nagedacht. Nu 
ze hun draai in het dorp gevonden hebben, 
blijkt er ook weer tijd en ruimte te komen 
om oude hobby’s op te pakken. Anne kocht 
ooit een mondharmonica van Freebees die 
hij op moest maken. Hij nam les om te leren 
spelen, maar zijn muziekdocent speelde 
gitaar en al gauw leerde hij ook gitaar 
spelen, in een band zelfs, waarmee hij ook 
optrad en een cd maakte. Binnenkort be-
gint hij weer met zingen, op initiatief van 
zijn vrouw. Wie weet wat we nog van deze 
nieuwe inwoners gaan horen!



De Nijs Beetster 18-28

Domela Nieuwenhuisweg 45
9245 VB Nij Beets  
T: (0512) 46 12 11   

www.pedicurehendrika.nl
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SERIE: Boeren in Nij Beets

Misschien ligt Klaas van Linde zijn toekomst wel in het buitenland
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.

Als ik op de afgesproken tijd aankom bij 
de familie van Linde, zit de tafel al gezellig 
vol. Zoals zo vaak bij een boerderij zit een 
veekoopman, een stagiair en de familie aan 
de koffie. 

Na wat opdrachten aan de stagiair kunnen 
we beginnen met het verhaal van René, Joke 
en Klaas. René zijn vader is begonnen op 
de boerderij van Pake aan de Domela Nieu-
wenhuisweg. Later, in 1967, kochten Henk 
en Antsje van Linde de boerderij van de 
familie van der Weyden aan de Prikkewei. 
René werd in 1968 als jongste van 4 kinde-
ren geboren. Na de lagere school ging Rene 
naar de LTS. Hij was er na twee jaar achter 
dat hij niet verder wilde in die richting. Hij 
stroomde door naar de 3de klas van de lagere 

landbouwschool. Daarna heeft hij nog de 
middelbare gevolgd. Op zijn 17de werd hij al 
boer door gezondheidsproblemen van zijn 
vader. 

Maatschap 
In 1996 kwam Joke bij René wonen en ver-
trokken Henk en Antsje weer naar de Do-
mela Nieuwenhuisweg, maar nu aan het 
andere uiteinde. René vertelt: “ik bin yn 
myn libben ien keer ferhûze en dat wie fan 
de iene sliepkeamer nei de oare.” René en 
Joke kregen 3 kinderen, Klaas, Hidde en Brit. 
Klaas was vroeger al bezig met de boerderij.

Op de basisschool kon Klaas al voeren, Op 
zijn veertiende kon hij kuilsnijden en op zijn 
16de deed hij het tractorwerk op het land.  
Hidde is docent economie geworden. Brit is 

René en Joke voor hun doarpspleats. (Foto: Fam. van Linde)
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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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altijd gek op dieren geweest en doet nu de 
opleiding tot dierenartsassistente. René en 
Joke hebben nooit één van de kinderen ge-
dwongen boer te worden, maar voor Klaas 
was het wel duidelijk. Ze zitten nu met zijn 
drieën in de maatschap.

Dorpsboer 
Vroeger waren er op de Prikkewei van Bank 
naar Hoek 19 boeren. Nu zijn er in geheel 
Nij Beets 17. René is nu een dorpsboer en de 
enige aan de Prikkewei. Dat brengt ook de 
nodige zorgen met zich mee.  Voor uitbrei-
ding is geen ruimte. De laatste verbouwing 
is een hok geweest. Daar mochten geen 
koeien in gestald worden. Deze bouw is ge-
lukt omdat het bestemmingsplan voor de 
uitbreiding van Nij Beets er nog niet was. 
Nu zou dat niet meer kunnen, daar ze te 
dicht op de bebouwing zitten. 

Derogatie 
De van Lindes hebben niet de illusie dat 
Klaas hier boer kan blijven. Misschien er-
gens anders opnieuw starten. “Of in frou 
troue mei alders die’t gjin opfolgers ha”, 
wordt er lachend gezegd. Klaas glimlacht. 
“De fosfaatrjochten binne no djoer, mar 
miskien ferdampt dit de kommende jieren 
wol en kin ik dus mei minder kei boer wêze”. 
Maar daar heeft hij niet veel vertrouwen 
in. “Miskien wol ik wol nei it bûtenlân”. Op 
mijn vraag, welk land het dan zou worden, 
antwoord hij, “dat hinget fan de maatregels 
ôf.” It kin noait beroerder as hjirre”. 

Zo hebben ze nu te maken met derogatie. 
Zij moeten stront afvoeren, omdat de dier-
lijke meststoffen teruggedrongen moet 
worden. Dit moet afgevoerd worden en om 
toch de grond te kunnen bemesten moeten 
ze kunstmest aanschaffen. Allemaal extra 
bewegingen en bovendien wordt kunstmest 
met heel veel gas gemaakt. Logisch dat we 
het soms niet meer kunnen begrijpen.

Tweede tak 
Voor Klaas in de boerderij stapte, had René 
al verschillende handeltjes opgepakt. Hij 
kon met 60 koeien zijn energie niet kwijt. 
Hij kocht machines, knapte ze op en ver-
kocht ze weer. Heeft gehandeld in RVS tuin-
haarden, verhuurt dakkoffers en een hoog-
werker en is wespenbestrijder waar Brit 
zich ook voor inzet. Toen René in Tijnje een 
stuk land kocht, moest hij daarvoor buizen 
gebruiken. Hij kocht een partij die groter 
was dan nodig en verkocht het restant. De 
leverancier kwam weer met een vrachtje en 
zo is het begonnen.

Dit was in 2007. Marktplaats was net be-
gonnen en zo kwamen de buizen op hun 
bestemming. Ze hebben Marktplaats al 
lang niet meer nodig, het is nu een begrip 
geworden. De buizen gaan zelfs naar Suri-
name.  Toen Klaas fulltime op de boerderij 
kwam kon René deze handel uitbreiden. 
Joke was werkzaam in de zorg, maar dit was 
niet meer te combineren. Joke heeft 10 jaar 
geleden besloten te stoppen en zich hele-
maal in te zetten voor gezin, boerderij en 
Buizenboer.nl.

Buizenboer 
In Nij Beets weet bijna iedereen dat René 
buizen verkoopt, maar wat er schuilt achter 
Buizenboer.nl was voor mij zeer verrassend. 

Een collage van René’s buizenontwerptalent.  
(Foto: Fam. van Linde)
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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

Kijk voor ons
Wildproeverij

naar onze advertentie
op pagina 34

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
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scalascala

veilig
opsterland

voor 

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

Hindrik Riemersma

Ik ben er
voor u.
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Hij ontwerp systemen voor o.a. sleufsilo’s. 
In de nieuwe silo’s moet het regenwater en 
het perssap van de kuil gescheiden worden. 
Ook het water van het erf wat verontreinigd 
is moet afgevoerd worden in een put. René 
heeft een systeem ontworpen waarbij een 
put 2 afvoeren heeft. De ene kan dicht gezet 
worden, indien nodig, en de andere open. 
En omgekeerd. Andere boeren wilden dat 
René dat ook voor hen deed. 

Ontwerpen 
Daarna kwam Bosch Beton, de grootste 
sleuvenbouwer in Nederland, met de vraag 
of hij dit ook voor hen wilde ontwerpen. 
René rijdt hiervoor door het hele land en 
zit veel in Noord-Brabant, Gelderland en de 
Achterhoek. Het is dus een serieus bedrijf 
geworden. De bijgevoegde foto’s laten zien 
wat René ontworpen heeft. Opslag thuis is 
al lang niet meer mogelijk. Ze hebben nu 
een terrein in Drachten. Thuis liggen in het 

magazijn de gangbare buizen en bochten. 
Met verwondering sta ik naar een bocht te 
kijken met een enorme diameter. Kosten  
€ 850.--. Dit is andere kost dan de bochtjes 
die wij nodig hebben bij onze riolering!

Toekomst 
Klaas met 75 koeien op de boerderij, René 
met de buizen en Joke voor boekhouding, in 
en verkoop.

Een gezin dat probeert om te gaan met alle 
maatregelen. Naar de toekomst willen ze 
niet te veel kijken. “Jo moatte hieltyd skea-
kelje, jo takomstplannen feroarje konstant.”

Maar wel een gezin dat denkt in mogelijk-
heden. “Jo moatte net hingjen bliuwe yn in 
situaasje wer̀ je je net goed bij fiele. “Wy 
moatte fierder en pakke oan wat op ús wei 
komt. 

Het is nog steeds goed toeven in de stal. (Foto: Fam. van Linde)
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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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‘Het Trefpunt houdt de moed er voorlopig in…’

Door: Aukje Kinderman

In de laatste editie voor de zomerstop heeft elke inwoner van Nij Beets mijn interview met 
bestuurslid Theo Kooistra over de toekomst van het Trefpunt kunnen lezen. Daarbij werd 
ook de oproep geplaatst om je mening en wensen kenbaar te maken, of je aan te melden als 
vrijwilliger. Theo en ik kwamen onlangs weer bij elkaar om de opbrengst aan reacties door 
te nemen. En uiteraard was ik ook nieuwsgierig naar de besluiten, die als gevolg hiervan zijn 
genomen.

Hoewel de reacties op het 
artikel in de Nijs Beetster 
en de reacties op de 750 
flyers, die huis-aan-huis zijn 
rondgebracht, bij elkaar op-
geteld slechts 18 waren en 
daarmee in eerste instantie 
teleurstellend, heeft het 
bestuur na de koppen bij 
elkaar te hebben gebracht, 
besloten de moed er in te 
houden. Want onder de 
18 dorpsbewoners die wel 
gereageerd hebben, zitten 
namelijk toch nog een mooi 
aantal vrijwilligers in spé, 
die bereid zijn om hun han-
den uit de mouwen te steken.

Wie van de drie?
In het vorige artikel werden drie opties 
voorgehouden over hoe de toekomst van 
het trefpunt er uit zou kunnen gaan zien en 
de daarmee samenhangende verbouwop-
ties. Op dit moment is voor optie 1 gekozen 
en dat wil zeggen dat het Trefpunt blijft 
zoals het nu is.

De faciliteiten worden per 1 oktober ver-
huurd aan verenigingen en individuele 
dorpsbewoners die daar een activiteit 
willen organiseren, waarbij zij zelf verant-
woordelijk zijn voor de organisatie, openen 
en sluiten van het gebouw, de bediening, 
het afrekenen van consumpties en de 

schoonmaak van alles wat gebruikt is. Via 
een vrijwilligersapp kan per activiteit om 
hulp gevraagd worden, maar de organi-
sator blijft verantwoordelijk om zelf het 
benodigde aantal vrijwilligers te regelen. In 
het begin van het nieuwe jaar zal opnieuw 
geëvalueerd worden hoe bovenstaande 
werkwijze in de praktijk naar tevredenheid 
van alle partijen bevalt. Voor nu lijkt het de 
enige optie om het Trefpunt voorlopig open 
te houden.

Update renovatie
Naar aanleiding van het genomen besluit 
over de voortgang van het Trefpunt, zal 
het gebouw voorlopig alleen licht verduur-
zaamd en op noodzakelijke punten onder-
houden worden.

Foto: Bart Ledegang



De Nijs Beetster 18-216

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

 
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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Wanneer de renovatie van de Doarpstrjitte 
aangepakt wordt, is er nog steeds het 
voornemen om het plein van het Trefpunt 
ook mee te nemen. Echter hoe meer han-
den er tegen die tijd willen meehelpen, hoe 
mooier het wordt. Mocht je je alsnog willen 
opgeven als (incidentele) vrijwilliger en 
deelnemen aan de groepsapp, je bent zeer 
welkom!

Hee... ik heb een idee!
Word je wakker met een leuk idee voor het 
organiseren van een maatschappelijke acti-
viteit, weet dan dat het Trefpunt jou hierbij 
graag faciliteert. Voorbeelden hiervan zijn: 
een seizoensmarkt, oudjaarsfeest, film-
avond, hobbyclub, lezing, spelletjesavond, 
ruilbeurs, enzovoorts.
Maak een afspraak om met het bestuur om 
tafel te gaan voor meer informatie over het 
te doorlopen stappenplan, waarbij het ook 
mogelijk is om aanspraak te maken op fi-
nanciële ondersteuning. Zorg er in elk geval 

voor dat je ruim op tijd bent, want de erva-
ring leert dat je zeker drie maanden vooraf-
gaand aan de activiteit nodig hebt om alle 
spullen en mensen bij elkaar te krijgen.

Wie neemt het stuur over?
Lijkt het je wat om eens te proeven aan een 
bestuurlijke functie, maar weet je nog niet 
zeker of het bij je past? Het bestuur is nog 
steeds op zoek naar vervanging, maar geeft 
je graag de tijd om eens aan te schuiven 
bij een vergadering om te besluiten of het 
wat voor je is en welke rol je wilt innemen. 
Een roulatie van taken wordt ook als optie 
overwogen. Bij interesse kun je een mail 
sturen naar trefpuntnijbeets@gmail.com. 
Zij nemen dan contact met je op.

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.



De Nijs Beetster 18-218

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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Update BlomBijBeets

Op in tal plakken ha we genietsje kinnen 
fan de earste blommen op de troch de 
gemeente plagde stikjes grûn. Spitigernôch 
hat in nije wurkploech fan de gemeente in 
diel fan de blommen meinaam yn it gewo-
ane behear, dy kinne dus net langer foar 
nektar soargje en foar sied foar kommend 
jier. Alle begjin is moeilik. Yn it neijier sille 
we wer in stapke sette, de gemeente hat 
tasein dan wer in pear plakken te plaggen 
en wy sille dy ynsiedzje mei twajierrigen 
en mooglik ek bollen. Dizze 
plannen binne noch ûnder 
foarbehâld, omdat we noch 
net witte oft we op koa-
rte termyn subsydzje krije 
kinne fan it Gebiedsfûns. 
Sied en bollen binne ratte-
krûddjoer!

Earder hawwe we fan de 
buurthoofden in stik as 
wat ideeën krigen oer wêr 
’t blommen wolkom binne. 
Spitigernôch kinne net al dy 
plakken (no al) brûkt wurde. 
Dat komt diels om ’t it net 
op’e koarte termyn helber is, 
soms ek om ‘t de gemeente 
oanjout dat it foar harren 
lestich is fanwege ûnder-
hâld. 

Ien fan de plakken dy ’t noch op in geskikt 
plan wachtet is it prachtige stik grien lâns 
de van Brugghenstrjitte.
 
Asto noch ideeën hast foar it fergrutsjen fan 
de biodiversiteit, lit it ús witte!

In fleurige groet,
Albert, Anders, Hendrik, Lybrich, Thea, War-
ner, Wiepkje (Blombijbeets@gmail.com)

De earste fleurige resultaten by de Appèlmaster.
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Dorpsagenda       Maart

 

wo. 19 okt. Bingo in Doarphûs ’t Trefpunt,
  entree € 4,- inclusief koffie en thee   14.30-17.00 uur

za. 22 okt. Soos vanaf klas 1 v.o. ’t Skûlhoal    20.00 uur

za. 29 okt. Teenoclub Spokentocht Tijnje    19.00 uur

wo. 2 nov. Gezelschapsspel in Doarpshûs ’t Trefpunt,
  entree € 4,- inclusief koffie en thee   14.30-17.00 uur

vr. 4 nov.  Lampion knutselen onderbouw gr. 1-4   13.00-15.00 uur
                    Lampion knutselen bovenbouw gr. 5-8   14.40-16.00 uur
                    opgave tot uiterlijk 31 okt. via itskulhoal@gmail.com

za.5 nov. Soos vanaf klas1 v.o. ‘t Skulhoal                    20.00 uur

za.12 nov. Soosuitje 

wo. 16 nov. Creatief met papier in ’t Trefpunt
  entree € 4,- inclusief koffie en thee   14.30-17.00 uur

wo 30 nov. Sinterklaasspel met cadeautje. Wel even opgeven.
  entree € 4,- inclusief koffie en thee   14.30-17.00 uur

 

  

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
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Helpt	u	mee	deze	
producten	te	
verzamelen?	

Houdbare	melk,	
koffie,	thee	
volkorenpasta,	
volkorenrijst,	
margarine,	(bak-	en	
braad)olie,	
pindakaas,	hagelslag,	
jam,	groente	in	blik	
of	glas,	Brinta,	
havermout.	

Verzamelpunten:	

-	Bassischool	de	Arke	
-	Bassisschool	Jasker,	
-	Dagwinkel	Nij-Beets										
-	kerk,	Tijdens	
kerkdiensten	

En	hier	is	plaats	voor	
nog	een	laatste	punt!	

Contact:

diaconie@doarpstjerke.nl

	

Diaconale actie Nij Beets voor de 
Voedselbank Opsterland  
(12 oktober tot 2 november) 

Over	enkele	weken	is	het	Dankdag	voor	Gewas	en	Arbeid.	Om	
blijk	te	geven	van	onze	dankbaarheid	hee:	de	diaconie	in	Nij	
Beets	besloten	om	hulp	te	bieden	aan	de	Voedselbank	te	
Opsterland.	

Gebleken	is	dat	er	vanwege	de	aanhoudende	crisis	door	steeds	
meer	gezinnen	een	beroep	wordt	gedaan	op	de	Voedselbank.	
Veel	mensen	kunnen	nog	nauwelijks	de	touwtjes	aan	elkaar	
knopen.	

Wij	vragen	daarom	uw	hulp.	

Diaconale actie Nij Beets voor de Voedselbank Opsterland 
(12 oktober tot 2 november)

Over enkele weken is het Dankdag voor 
Gewas en Arbeid. Om blijk te geven van 
onze dankbaarheid heeft de diaconie in 
Nij Beets besloten om hulp te bieden aan 
de Voedselbank te Opsterland.
Gebleken is dat er vanwege de aanhou-
dende crisis door steeds meer gezinnen 
een beroep wordt gedaan op de Voedsel-
bank. Veel mensen kunnen nog nauwe-
lijks de touwtjes aan elkaar knopen.

Wij vragen daarom uw hulp.

Helpt u mee deze producten te 
verzamelen?
Houdbare melk, koffie, thee volko-
renpasta, volkorenrijst, margarine, 
(bak- en braad)olie, pindakaas, 
hagelslag, jam, groente in blik of 
glas, Brinta, havermout.

Verzamelpunten: 

- Bassischool de Arke 
- Bassisschool Jasker 
- Dagwinkel Nij-Beets          
- kerk, tijdens de kerkdiensten 

Contact:   diaconie@doarpstjerke.nl

Tûke Batser gezocht!  

Volleyballiefhebbers opgelet! Altijd al in een gezellig en laagdrempelig volleybalclubje 
willen spelen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zijn de Tûke Batsers, een gezellig 
groepje amateur volleybalsters die vooral heel veel lol hebben. Plezier staat bij ons 
centraal. Wij spelen op woensdagavonden 
van 19:00 tot 20:00 uur.

Om ons team compleet te maken 
zijn wij nog op zoek naar 
extra speelsters. Je hoeft geen 
ster te zijn in volleybal, alle 
niveaus zijn welkom.

Lijkt dit je leuk?    
Neem dan contact op met Gea 
via tel. 06-25019261
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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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Nijs Beetster Nijs

Stikstof-Minister van der Wal bezoekt Nij 
Beets 
“Ik wil geen valse hoop weken,” brengt Mi-
nister van der Wal al meteen bij haar komst 
naar voren. De Minister van Natuur en Stik-
stof bezocht op 4 oktober Nij Beets en deed 
daar de boerderij van Sietze Zwaagstra aan. 
De minister vertelde de boeren dat ze niet 
moeten capituleren en dat hun toekomst 
in een combinatie van landbouw en natuur 
ligt. “Maar daar moet wel een verdienmodel 
aan vastzitten. Voor natuurbeheer krijgen 
boeren nu slechts een onkostenvergoeding.” 
Melkveehouder Sytze Zwaagstra bracht 
daar tegenin dat hij en zijn collega’s best 
stikstofemissie kunnen reduceren, maar 
dat de minister ook ziet wat er allemaal al 
gedaan is. 

Sietze en zijn buren doen al volop aan wei-
devogelbeheer waardoor bijvoorbeeld het 
aantal vogels in de weilanden alweer flink 
toeneemt. Van der Wal reageerde daarop 
met: “We hebben boeren nodig, maar ook in 
Fryslân moeten we wel de doelen voor 2030 
halen. Dat is belangrijk omdat de helft van 
de natuurgebieden in 2025 de ondergrens 
heeft bereikt om er nog iets aan te kunnen 
doen. We hebben te lang gewacht.”

 

De minister luisterde aandachtig... 
(Foto: Sietse de Boer)

Adri sjongt yn It Houten Himeltsje 
Het zesde soloalbum ‘Geandewei’ van Adri 
de Boer staat op 2 december om 20.15 uur 
centraal in het Houten Himeltsje,maar 
ook zijn oudere werk komt uiteraard aan 
bod. Adri zingt al zo’n vijfendertig jaar in 
zijn moedertaal en heeft vorig jaar voor 
de derde keer in dertig jaar het Friestalige 
liedjesfestival ‘Liet’ gewonnen en afgelopen 
mei Friesland vertegenwoordigd in Tønder – 
Denemarken op Liet International. 
 
De in Lippenhuizen woonachtige trouba-
dour is niet meer weg te denken uit de Frie-
se muziekscene. Naast eigen werk is er ook 
ruimte voor in het Fries vertaalde wereld-
hits uit zijn programma ‘Oer de grins’, maar 
ook voor zijn programma ‘De Boer Sjongt 
Bos’, waarmee hij in seizoen 2023-2034 Stef 
Bos zijn werk in het Fries zingt. 
Geandewei is een aanrader voor iedereen 
die de Friestalige muziek een warm hart 
toedraagt. Gezellige liedjes worden afgewis-
seld met die diep in het hart raken. 
Entree € 10,- 
 

(Foto: Adri de Boer)

Nijs Beetster blijft gratis... 
Plaatselijk Belang heeft meegedaan aan 
Rabo ClubSupport en dat is niet zonder  



De Nijs Beetster 18-224

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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gevolgen gebleven. Als bestedingsdoel werd 
de gratis verspreiding van de Nijs Beetster 
omschreven. Mede door uw giften bracht 
dit maar liefst €664,04 op. Daarmee blijft 
onze dorpskrant ook volgend jaar gewoon 
abonnementsvrij bij u in de bus vallen. Har-
telijk dank voor uw gift! 

Nrp Snowy kampioen jongere  kalveren op 
Dei fan ’t kealtsje 
Prachtig weer en veel publiek tijdens de Dei 
fan ’t kealtsje op zaterdag 10 september bij 
school Loevestein in Gorredijk. De kalveren 
zijn volop getraind, geschoren en gewassen 
en worden vertroeteld in het stro aan de ba-
lie. Het is fijn om elkaar na twee jaar weer te 
treffen tussen de jeugd en de kalveren. De 
jeugd heeft de toekomst, zo is het ook met 
het jonge kalf dat later kan uitgroeien tot 
een duurzame koe. De jeugdige voorbrenger 
die met veel passie een kalf voorbrengt. Die 
geniet van het kalf dat haar of hem is toe-
vertrouwd; deze liefde kan toch niet worden 
afgenomen? Een traditie die sinds 1950 de 
landbouw met de burger verbindt. 

Het bestuur bestaande uit o.a. onze âld 
Beetster Sjoerdtje de Visser kon op veel ani-
mo rekenen voor deelname aan de kalver-
keuring. Het was een gezellige keuring en er 
werd vlot gekeurd door vier fanatieke jury-
leden. Bij de middengroep behaalde Domela 
Darlingo Paloma, vader Darlingo van Familie 
Vries een 1a prijs en werd zij voorgebracht 
door Ivan Lageveen en Djurre Kooistra. Een 
luxe zwart kalf dat veel kracht uitstraalt 
met mooie overgangen van voorhand naar 
middenhand naar achterhand met prima 
beenwerk. 

Tijdens de spannende kampioenskeuring 
werd zij reservekampioen. Bij de jonge kal-
veren kwam de roodbonte Nrp Snowy vader 
Drouner K&L  Augustus van Warner van der 

Leeuw en Norwin Piet meteen op 1a in de 
rubriek. Zij werd fanatiek geshowd door Elin 
van der Leeuw. Een zeer fraai imponerend 
kalf  dat veel ras uitstraalt en goed in balans 
is  met correct beenwerk werd kampioen bij 
de jongere kalveren.

Overige uitslagen:

• 1a Domela Darlingo Paloma  
(vader Darlingo), Ivan Lageveen en  
Djurre Kooistra (fam. Vries)    

• 1a NrpSnowy (vader Drouner Augustus, 
Elin van der Leeuw, (fam.v/d Leeuw en 
Norwin Piet)                                                                                       

• 1a Domela Attico Roxy (vader Attico), 
Ivan Lageveen en Djurre Kooistra (fam. 
Vries)                  

• 1b Janke 236 (vader Beetster Arend Ran-
ger), Jesse Dijkstra ( fam. Hoekstra)                                          

• 1c Roza 53 (vader Beetster Arend Ranger), 
Lute Hoekstra                                                                                 

• 1d Beetster Find Pun Silvia (vader Bouw 
Finder), Elske Stoker                                                               

• 1d Lysbeth 639 (vader Melstyle Mem-
phis), Nathan van der Leeuw)                                                         

• 1f Roza 54 (vader Everton), Peke Hoekstra

Beste voorbrengers in de rubrieken:                                                                                                                    
Jesse Dijkstra en Peke Hoekstra

Een trotste Elin van der Leeuw met haar ‘kealtsje.’
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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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Informatiebijeenkomst over energiezuinig 
wonen 
Op 19 september jl. was er een informatie-
bijeenkomst over energiezuinig wonen in 
Nij Beets, georganiseerd door Krigel i.s.m. de 
Gemeente Opsterland. Wij vonden het fijn 
om te zien dat er zoveel belangstelling was. 
Het was een geslaagde avond en we hopen 
dat het voor de aanwezigen vooral een nut-
tige en informatieve avond was.

Wij willen bij deze nog wat verdere infor-
matie met jullie delen. Allereerst kun je pre-
sentatie van deze avond vinden op www.
duurzaambouwloket.nl.

Hier is alles te vinden op gebied van ener-
giebesparing, kosten, subsidies ed. Ga op 
de site naar energiebesparing Nij Beets en 
daar vind je de presentatie. Ook kun je hier 
de voorbeelden zien van een energiescan bij 
vier huizen van verschillende bouwjaren in 
Nij Beets. Er zijn meer mensen die zich heb-
ben opgegeven voor een energiescan, die in 
de komende maanden zal plaatsvinden.

Mocht je hier interesse in hebben, geef je 
dan op bij Krigel. Bij voldoende belangstel-
ling kijken we of er nog een ronde kan 
plaatsvinden.

Op de volgende site kun je ook nog een 
webinar over energieneutraal verbouwen 
terugkijken: 

https://energieinopsterland.simmicrosite.
nl/terugkijken-webinar-energieneutraal-
verbouwen.

Deze webinar van een uur heeft de Ge-
meente Opsterland i.s.m. de gemeenten 
Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Smal-
lingerland georganiseerd.

Verder zijn we heel benieuwd naar hoe je de 
informatie bijeenkomst hebt ervaren. Mis-
schien heb je op- of aanmerkingen over hoe 
de avond verliep of over de informatie  die 
er is gedeeld, zijn er specifieke onderwerpen 

waar je meer over wilt weten of heb je een 
andere vraag naar aanleiding van de bijeen-
komst.

Wil je iets vragen of delen, mail dan naar 
krigelnijbeets@gmail.com.

In het najaar worden er webinars, informa-
tie en thema avonden georganiseerd in de 
regio.

Zodra dit bekend is, laten we dit weten.

Tot ziens of horens, 
Krigel en Duurzaambouwloket Opsterland

Jaarkalender van de Freonen fan it  
Damshûs 
Ook dit jaar is er weer de jaarlijkse kalender 
van de Freonen. Dit jaar met foto’s van vroe-
gere cafés, met een foto van nu erbij. Een 
kalender die u niet mag missen.

Met het kopen van deze kalender steunt u 
het Openluchtmuseum it Damshus. Als u de 
kalender wilt ontvangen dan kunt u deze 
bestellen voor 15 november door € 5,- over 
te maken op rekening NL19 RABO 0306 4024 
40. T.n.v. Stichting Freonen fan Damshus. 
Onder vermelding van ‘kalender’ en uw 
naam en adres als opmerking. De kalender 
wordt dan begin december bezorgt.

v
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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



De Nijs Beetster 18-2 29

Varend naar OBS De Jasker 
Onze kinderen komen op veel verschillende 
manieren op school. De één komt met de 
auto, de ander op de fiets en sommigen ko-
men lopend. Maar Gerrit doet het anders. 
Hij kwam maandag 12 september al varend 
op zijn zelfgebouwde vlot naar school.

Een aantal weken gelden ontstond bij Gerrit 
het idee om een eigen vlot te gaan bouwen 
en dan al varend naar school te komen. Van 
een houten pallet, wat lege jerrycans, touw 
en wat spijkers heeft hij zijn eigen vlot ge-
bouwd. Na een paar proeftochtjes was het 
maandagochtend 12 september dan einde-
lijk zover. Het vlot werd om half 8 te water 
gelaten en begon Gerrit, al peddelend, aan 
zijn vaartocht naar school. 

Na een ‘kleine hobbel’ in de vaarweg, kwam 
Gerrit na 45 minuten varend op De Jasker 
aan. Hiermee is hij de eerste leerling die al 
varend op onze school is aangekomen.

Gerrit wist zijn vaartocht succesvol te voltooien...

Kledingbeurs weer succesvol

We willen iedereen heel erg bedanken 
die, op wat voor manier dan ook, heeft 
bijgedragen aan het tot een succes maken 
van de kledingbeurs op zaterdag 8 oktober. 
Kleding kon ’s ochtends worden uitgezocht 
door mensen die lid zijn van de 

voedselbank. ‘s Middags mocht iedereen 
kleding uitzoeken voor 1 euro per 
kledingstuk. Dit heeft een mooi bedrag 
van € 338,- opgeleverd!  Dit bedrag wordt 
gedoneerd aan Voedselbank Opsterland.

We hopen komend voorjaar weer een 
kledingbeurs te organiseren. Misschien 
kunnen we dan ook weer op uw hulp 
kunnen rekenen?

Diaconie Nij Beets

Even voorstellen: de wijkagent  
Ik wil mij graag aan u voorstellen als uw 
nieuwe wijkagent. 
Mijn naam is Joop Bulthuis, 52 jaar en sa-
menwonend met de vrouw van onze twee 
kinderen. Ik ben al 14 jaar werkzaam bij 
de politie Nederland, voornamelijk in de 
incidentenafhandeling van de gemeenten 
Smallingerland en Opsterland. In mijn werk-
zame leven daarvoor heb ik voornamelijk in 
de horeca gewerkt en ben in deze branche 
ook zelfstandig ondernemer geweest.

Doordat er een wijkagent van Opsterland 
vervangen is door een digitale wijkagent, 
betekende dit dat de wijken opnieuw 
moesten worden ingedeeld. Dit heeft erin 
geresulteerd dat ik naast de dorpen Lippen-
huizen, Terwispel, Tijnje, Langezwaag, Lux-
woude en Jonkersland er nu Nij Beets, Hem-
rik en Olterterp bij heb gekregen. Ik ben nu 
ruim een jaar wijkagent in deze dorpen en 
heb in 2014/2015 voor de duur van een klein 
jaar al een klein beetje ervaring opgedaan 
in sommige dorpen. Ik heb de toenmalige 
wijkagent Westerhof ondersteund bij zijn 
wijkwerkzaamheden. Voor mij werd het 
tijd om wat anders te gaan doen binnen de 
politieorganisatie en ik wilde graag in een 
buitengebied werken als wijkagent. Toen 
deze vacature vrijkwam, heb ik deze kans 
met beide handen gepakt.
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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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Ik kan het werk niet alleen en doe ook zeker 
een beroep op de inwoners van de dorpen. 
Waar ik kan helpen doe ik dat graag. Er 
zijn vele instanties/partners waar we mee 
samenwerken. Denk hierbij aan gemeente, 
woningbouwverenigingen, dorpshuizen, 
scholen, cafés, plaatselijk belang, jongeren-
werkers en nog veel meer.

Ik wil graag op de hoogte 
zijn van zaken die nu of 
mogelijk in de toekomst 
gaan spelen. Wij zijn samen 
verantwoordelijk voor een 
veilige leefomgeving en ik 
hoop daar mijn steentje 
aan te kunnen bijdragen. 
U kunt mij bereiken via 
0900-8844. 

Alvast tot ziens!  
  Groeten, Joop Bulthuis

Uitslag klaverjasavond 
De eerste klaverjasavond vond plaats op 24 
september 2022. Het aantal deelnemers was 
beperkt omdat er veel activiteiten elders 
waren, maar na een enkel telefoontje kon-
den we los met twintig spelers.

Hieronder staan de namen van de spelers 
die meer dan 5000 punten scoorden: 
1.  Jan Klaver  5.734 punten  
2.  Sieb de Haan  5.552 punten 
3.  Hilbert Hoekstra 5.329 punten  
4.  Reinder Tolsma 5.272 punten 
5.  Roel Snip           5.118 punten  
6.  Heine Tolsma               5.110 punten 
7.  Freerk Schaap 5.003 punten. 
De Poedelprijs was deze avond voor Jacob 
Machiela met  3.553 punten.De volgende kla-
verjasavond is op 22 oktober 2022 om 20.00 
uur in de sportkantine van Blue Boys.

Namens Sieb, Willem en Sietze

Nieuws van het KWF-collecteteam Nij Beets 
De KWF-collecte van 2022 was een bijzon-
dere. De collectebus is definitief gestopt, in 
de steden maakte het digitale collectebord 
vorig jaar een grote opmars terwijl op het 
platteland de vertrouwde collectebus een 
enorm succes bleef ondanks corona. Ook 
in Nij Beets werd de afgelopen jaren steeds 
meer geschonken in de bus. De collecte-
teams zijn helaas niet meegenomen in de 
besluitvorming van het digitale collectebord 
en contante giften zijn niet meer welkom. 
Een groot verschil met de steden is dat het 
op het platteland relatief nog veilig is en dat 
er in de dorpen een bekende langs de deur 
komt. Het digitale collectebord vraagt meer 
tijd en inzet van de collectant en (oudere) 
collectanten stoppen er op deze manier 
spontaan mee, terwijl ze altijd met veel ple-
zier met de collectebus op pad gingen. Het 
blijkt dat andere goede doelen wel hun col-
lectebus inzetten.

Collecteteam Nij Beets heeft besloten dit 
jaar (2022) niet te gaan collecteren. Voor het 
volgend jaar gaat het team in overleg be-
treft het voortbestaan van het KWF-collec-
teteam Nij Beets. Dorpsgenoten die graag 
willen doneren voor het KWF kunnen dit 
doen via het rechtstreekse bankrekening-
nummer: NL23 RABO 0333 7779 99

Vermeld je e-mailadres in de omschrijving 
van de overboeking zodat de donatie wordt 
bevestigd.

Vriendelijke groeten  
namens collecte team Nij Beets, 
Otsje, Jantsje, Jantine, Sophie en Liesbeth. 
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Aankondiging pepernotenactie  
Sinterklaascommissie Nij Beets 2022 
Het duurt nog even voordat de Sint weer in 
Nederland én in Nij Beets aankomt, maar bij 
deze willen we graag van de gelegenheid 
gebruikmaken om een aankondiging te 
doen voor de pepernotenactie die we dit 
jaar wederom organiseren om geld in te 
zamelen. Om er met elkaar weer een mooie 
intocht van te maken, mede mogelijk ge-
maakt door jullie royale afname. 

De pepernotenactie zal plaatsvinden in de 
tijdsperiode van 31 oktober tot en met 5 
november. Dit jaar komen we weer met de 
pepernoten langs zodat u er direct van kunt 
genieten!  Ook is het mogelijk pepernoten 
af te halen bij onderstaande commissiele-
den.   

Prijzen pepernoten: 1 zak € 3,50 en drie 
zakken voor € 10,-. Graag contant en waar 
mogelijk gepast betalen. Dit jaar kunt u ook 
met de QR code betalen. 

De speciale pepernoten ophaalpunten zijn: 
-  Ans Feenstra, Prikkewei 15-B  
-  Angelique de Jong, Prikkewei 7 
06 23 96 33 45/ 0512 461955   
0629054872 

Met een feestelijke groet! 
Sinterklaascommissie Nij Beets

 
Terugblik op een bewogen zomer 

De zomer is voorbij, de bladeren vallen in-
middels. Wat ons rest is een terugblik op 
een prachtig zwemseizoen.  
Wat was het zwembad mooi geworden. 
 De nieuwe tegelvloer lag er net op tijd in. 

Ook hebben we de zwem4daagse gehad en 
het was een succes.  
Op de maandag trotseerde een grote groep 
deelnemers de regen en startte hun 1e 

zwemdag. Daarna hebben we alleen maar 
prachtig weer gehad.  
Tijdens deze week heeft onze activiteiten-
commissie leuke spelletjes voor de kinderen 
georganiseerd.  
De zwem4daagse werd afgesloten met een 
aantal activiteiten en een draaiend rad met 
prachtige prijzen.  
Voor de lekkerbekken was er de suikerspin-
machine, voor de vleesliefhebber een brood-
je hamburger en voor de stoere deelnemers 
het gevecht boven het water: het zakslaan 
met de skippyballen.  
Wij als bestuur kijken met plezier en 
 tevredenheid terug naar deze week. 

Zoals zoveel verenigingen bleef het vinden 
van vrijwilligers erg lastig.  
Om het zwembad open te houden hebben 
wij altijd een kassamedewerker nodig. Als 
er geen kassamedewerker is kan het  
zwembad niet open.  
We zijn 3½ maand open en het zou toch 
moeten lukken om dorpsbewoners bereid te 
vinden om zich een middag of een uur in de 
avond beschikbaar te stellen.  
Help ons alstublieft om volgend jaar  
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voldoende kassamedewerkers te hebben! 

Ook zijn wij op zoek naar twee personen die 
ons bestuur willen versterken.  
Meld u zich alstublieft aan! Verder zou het 
heel mooi zijn als 1 of 2 personen het tuin-
onderhoud bij het zwembad kunnen doen. 
Dit houdt in dat er onkruid moet worden 
gewied en dat elke seizoen de hagen een 
keer worden gesnoeid. U kunt contact opne-
men met Rik Mulder 06-40675401 of Durk 
Feenstra 06-29072126.

Verder willen wij als bestuur alle vrijwil-
ligers en donateurs die nu het zwembad 
bijstaan HEEL HARTELIJK bedanken!

Reserveren kan 
telefonisch of via de 

mail info@piershiem.nl

Openingstĳ den 
vanaf 1 oktober

Maandag en dinsdag gesloten
Woensdag tot en met donderdag 

geopend voor gezelschappen 
vanaf 10 personen

Vrijdag geopend vanaf 17.00 uur
Zaterdag en zondag geopend 

vanaf 16.00 uur

Keuken geopend tot 20.00 uur
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Openingswedstrijd eindigt voor Blue Boys 
als een domper 
Op 25 september stond de eerste competi-
tiewedstrijd op het programma tussen Blue 
Boys en De Sweach. Om 14:00 uur stipt werd 
er afgetrapt. Eelke Jan Duizendstra van De 
Sweach liet er geen gras over groeien en 
zette meteen een gevaarlijke tackle in van 
achter op aanvoerder Norwin Piet. Hij ver-
liet het veld op een brancard en Eelke Jan 
Duizendstra kreeg een gele kaart gepresen-
teerd. De Sweach werd als eerste gevaarlijk 
door een corner die net over keeper Eise 
Tolsma viel en van dichtbij hard op de lat 
werd getrapt. In de 28e minuut was het wel 
raak voor De Sweach. Eelke Jan Duizendstra 
kreeg de bal diep in het zestienmetergebied 
toegespeeld. Hij draaide sterk weg van zijn 
tegenstander en schoot met een puntertje 
raak: 0-1. Blue Boys hadden wel het betere 
spel maar konden niet tot echte kansen ko-
men, ook Remco Goote kon de bal niet tus-
sen de palen krijgen.

In de 2e helft was het zelfde spelbeeld van 
toepassing: de blauwhemden probeerden 
te voetballen maar de eindpass ontbrak. De 
Sweach hanteerde een veel de lange bal en 
probeerde de snelle vleugelspelers aan het 
werk te zetten, maar Blue Boys hield prima 
stand. In de 77e minuut werd Jesse Machiela 
in het middenveld aangespeeld, met een 
snelle en sterke rush naar voren drukte hij 
vanaf 20 meter af en zag de bal in het net 
verdwijnen: 1-1. De wedstrijd dreigde in een 
gelijkspel te eindigen maar De Sweach trok 
uiteindelijk aan het laatste eind. In de slot-
minuten werd de bal van de rechterflank 
goed teruggetrokken en binnen getikt door 
Eelke Jan Duizendstra: 1-2. De wedstrijd 
eindigde dus in een overwinning voor De 

Sweach. Voor de Blue Boys eindigde de wed-
strijd met dubbele gevoelens. Ze maakten 
zich zorgen over de gezondheid van Norwin 
Piet en het feit dat Eelke Jan Duizendstra 
van de scheidrechter mocht blijven en ver-
volgens nog twee goals wist te maken zorg-
de ook voor gemengde gevoelens. Blue Boys 
moet zich herpakken en zijn eerste punten 
uit tegen Nieuweschoot pakken!

Eindstand 1-2

Wedstrijdverslag van nieuwe beetster voet-
balhelden uit de jo9. 
Uit naar Oldeboarn alias “de torenmeters” 
 
De laatste wedstrijd voor de herfststop. Na 
een vol programma deze week, met woens-
dag het regiotoernooi en donderdag de 
training, konden de helden hun borst nat 
maken. Oldeboarn, nog ongeslagen in deze 
poule, was de tegenstander. Elf stevige, in 
het zwart geklede knapen stonden onze 
helden al op te wachten. Helaas moesten we 
vandaag Thies, alias ‘de clown’ missen, na 
een ongelukje stond het huilen hem nader 
dan het lachen de laatste dagen. Beterschap 
en een snel herstel gewenst Thies! 
 
Op de goal, terug van weggeweest mocht 
Yanieck het vandaag laten zien, de panter 
moest samen met de rots van Beets (Ryan, 
de pitbull (Hidde), en de schoffel (Djurre) 
proberen de ‘torenmeters’ over de knie 
te leggen. Het middenveld met de punt 
naar achteren deze keer was voor the hun-
ter (Yael) en Benjamin, alias ijzeren Hein. 
De vleugelspitsen waren onze Abe (Tim) 
en Super Sven. Lean, alias San Lean (naar 
Marco van Basten). De eerste helft ging in 
het begin alle kanten op. De ‘torenmeters’ 
wisten geen gaten te vinden in de robuuste 
verdediging die op het scherpst van de 
snede speelde. Gesteund door het mid-
denveld wisten de helden de schade in de 

Blue Boys
Door Fokke Veenstra.
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eerste tien minuten te beperken. Een paar 
lekkere reddingen van onze panter in het 
goal die uitstekend zijn mannetje stond! 
Helaas moesten we de pauze in met een 0-4 
achterstand, een knap afstandsschot van de 
‘torenmeters’ leidde een kwartet aan doel-
punten in.  
 
In de rust, waar trouwens zowel ranja als 
een lekkere koek klaar lag hebben we gepro-
beerd de ‘torenmeters’ met een list om de 
tuin te leiden. Met twee verdedigers, één 
middenvelder en vol op de aanval moest 
de aansluiting gevonden gaan worden. 
Soms moet je risico’s nemen, alles of niks 
in dit geval. Het zou maar zo eens kunnen 
werken, vooral in Oldeboarn. Daar zijn ze 
in het verleden namelijk wel vaker in de 
maling genomen. Er gaat een anekdote de 
ronde over de kerktoren van Oldeboarn: de 
Boornsters wilden de hoogste toren van 
Friesland hebben, en dat betekende dat hun 
toren hoger moest worden dan de toren van 
Tzum. Daarom reisden twee mannen naar 
Tzum om te bepalen hoe hoog die toren 
precies was. Ze beklommen de toren en ma-
ten de hoogte met een touw. Daarna bleven 
ze in de plaatselijke herberg overnachten. 
Terwijl ze sliepen sneed de waardin een 
flink stuk van het touw af. En toen de toren 
van Oldeboorn in 1737 voltooid was, bleek 
hij met 47 meter toch lager te zijn dan de 72 
meter hoge toren van Tzum. De inwoners 
van Oldeboorn worden sindsdien tuor-
kemjitters (torenmeters) genoemd.  
 
De tweede helft ging prima, het leek wel of 
er iets in de ranja zat, vol passie en strijd, 
gehavende knieën, ballen tegen oren, elle-
boogstoten en vele buitelingen resulteerde 
in een mooie solo van links van onze Abe 
die twee tegenstanders wist te passeren om 
daarna de keeper echt helemaal kansloos 
te laten. HOPPA, de aansluitingstreffer was 
daar. Even later wist Ryan een terecht gege-
ven vrije trap vanaf een meter of twaalf ver 

buiten bereik van de keeper tegen de netten 
aan te janken. HOPPA, nog dichterbij! Wie 
weet valt er wat te stunten op deze dag. 
Een prachtige actie van super Sven met een 
hard schot eindigde helaas op de paal, jam-
mer maar goed jezelf vrij gespeeld. Helaas 
doorzagen de torenmeters onze tactiek 
en zag je de vermoeidheid van deze zware 
week in de benen van de helden. Er zat echt 
niks meer in. Met de laatste krachtsinspan-
ningen wisten de helden een vernedering te 
voorkomen. Eindstand 8-2.  
 
Opmaken voor de penalty reeks. Op het 
tandvlees hebben de helden deze wel naar 
zich toegetrokken, 3 tegen en 7 voor! Echt 
een hele prestatie, goede reddingen van de 
panter, een prachtig geplaatst schot van 
San Lean, een lage harde schuiver in de ui-
terste hoek van ijzeren Hein en meer echt 
onhoudbare pegels in zowel het dak als de 
achterkant van het doel.  
 
De eerste poule van het seizoen zit erop. De 
helden zijn nog wat te licht voor deze ca-
tegorie, ik hoop dat ze enthousiast blijven, 
niet de kopjes laten zakken want er zit meer 
dan genoeg potentie in deze groep helden. 
Martine, Annelies en ik hebben in ieder ge-
val veel plezier gehad en ons best gedaan 
er wat moois van te maken. Voor de aanko-
mende poule, ergens na de herfstvakantie 
volgens mij, gaan we er weer tegenaan. Tot 
die tijd, lekker blijven trainen, aardig zijn 
voor elkaar en positief blijven!
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    Jouw Stijl Haarmode gaat sluiten
 
Beste klanten, lezers,

Graag wil ik jullie op de hoogte brengen van de volgende stappen die ik ga zetten!

Voor velen zal het een onverwacht bericht zijn, bij sommigen is het al wel eens ter  
sprake gekomen. 
Vanwege aanhoudende en terugkerende schouderklachten (een bekende 
kappers”blessure”), heb ik besloten mijn werk af te bouwen. 
Naar aanleiding van dit besluit ga ik geen nieuwe klanten meer aannemen zodat ik tot 
aan de kerst mijn vaste klanten kan blijven ontvangen. 
Daarna zal ik, per jan. 2023, mijn kapsalon-deur gaan sluiten. 
Zo’n beslissing gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Daar is véél overweging aan 
vooraf gegaan!

In de volgende editie van de NijsBeetster lezen jullie hierover meer.

Met vriendelijk groet, 
Tjipkje Lageveen

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

PEPERNOTENACTIE
1 ZAK € 3,50

3 ZAKKEN € 10,00

WIJ KOMEN BIJ U AAN DE DEUR 

VAN 31 OKTOBER T/M 5 NOVEMBER

OF

TE KOOP OP PRIKKEWEI 15B

EN PRIKKEWEI 7
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  Van Plaatselijk Belang

Langs deze weg willen wij vanuit plaatselijk belang onze waardering uitspreken naar het bestuur van het dorpsfeest Nij 
Beets. Begin dit jaar hebben zij het besluit genomen om dit jaar het dorpsfeest weer door te laten gaan. Dit was weer een 
groot succes voor jong en oud! 

Wij willen het bestuur bedanken voor het mogelijk maken van dit prachtige weekend! 

Wist u dat u in uw nabije omgeving nog veel 
zaken gedaan kunt krijgen? Bewoners aan 
de Van Eedenstrjitte zich stoorden aan de 
bestrating van de stoep die door boomwor-
tels omhoog werd gestuwd? Dit vervelende 
gevolgen kon hebben? De bewoners melding 
hiervan maakten op Mijn Gemeente en in een 
oogwenk zagen dat de stoep opnieuw werd 
bestraat? Het er nu weer spic en span bijligt?

Wist u dat...?
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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 

 

Vakantiewoning of bedrijfspand kopen?  

Heeft u het voornemen om een vakantiewoning aan te schaffen? Dan is het verstandig 
om, met het oog op de verhoging van het overdrachtsbelasting tarief, de 
eigendomsoverdracht nog voor het einde van dit jaar te laten plaatsvinden. 

Volgens het belastingplan gaat per 1 januari 2023 namelijk het tarief van de 
overdrachtsbelasting van 8% naar 10,4%. Een verhoging van 2,4%. Dit tarief is alleen 
van toepassing op (vakantie)woningen die voor de nieuwe eigenaar niet zijn hoofdverblijf 
wordt en voor andere gebouwen niet zijnde woningen (bedrijfspanden). 

Het kopen van een vakantiewoning in Nederland kent dezelfde regels als het kopen van 
een gewoon huis. Als je een vakantiewoning koopt moet je wel onderzoeken of er geen 
gebreken zijn. Een bouwkundig onderzoek laten verrichten is dan nooit weg. 

Bij het kopen van een vakantiewoning kunnen weer andere specifieke aspecten spelen. 
Koop je een woning in volle eigendom of heb je de woning op andermans grond. Huur je 
de grond of is er sprake van een erfpachts- of opstalrecht? Mag je in de vakantiewoning 
permanent wonen? Het kan ook zijn dat je een gewone woning wilt kopen om deze als 
vakantiewoning te gaan gebruiken. Verstandig is om dit vooraf bij de betreffende 
gemeente uit te zoeken. Voor elke constructie gelden weer andere regels. Laat je hierover 
door een notaris informeren. Zou je het een geruststellende gedachte vinden om vóór het 
tekenen van de koopovereenkomst een second opinion van een notaris te krijgen? U bent 
bij ons van harte welkom!  

 
 

Vakantiewoning of bedrijfspand kopen?

Heeft u het voornemen om een vakantiewoning aan te schaffen?  

Dan is het verstandig om, met het oog op de verhoging van het overdrachtsbe-
lasting tarief, de eigendomsoverdracht nog voor het einde van dit jaar te laten 
plaatsvinden.

Volgens het belastingplan gaat per 1 januari 2023 namelijk het tarief van de 
overdrachtsbelasting van 8% naar 10,4%. Een verhoging van 2,4%.  
Dit tarief is alleen van toepassing op (vakantie)woningen die voor de nieuwe 
eigenaar niet zijn hoofdverblijf wordt en voor andere gebouwen niet zijnde  
woningen (bedrijfspanden).

Het kopen van een vakantiewoning in Nederland kent dezelfde regels als het 
kopen van een gewoon huis. Als je een vakantiewoning koopt moet je wel 

onderzoeken of er geen gebreken zijn. Een bouwkundig onderzoek laten 

verrichten is dan nooit weg.

Bij het kopen van een vakantiewoning kunnen weer andere specifieke  
aspecten spelen: 
-  Koop je een woning in volle eigendom of heb je de woning op  
 andermans grond.  
- Huur je de grond of is er sprake van een erfpachts- of opstalrecht?  
- Mag je in de vakantiewoning permanent wonen? 

Het kan ook zijn dat je een gewone woning wilt kopen om deze als vakantiewo-
ning te gaan gebruiken. Verstandig is om dit vooraf bij de betreffende gemeen-
te uit te zoeken. Voor elke constructie gelden weer andere regels.  
Laat je hierover door een notaris informeren. 

Zou je het een geruststellende gedachte vinden om vóór het tekenen van de 
koopovereenkomst een second opinion van een notaris te krijgen? 

U bent bij ons van harte welkom!
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