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Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren
voor donderdag 9 februari bij

Gerrie Roorda (roordagerrie@yahoo.com)

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

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 vanmeer dan 200 woorden
worden geweigerd, tenzij er steekhoudende
redenen voor geschreven aanlevering zijn.

De Nijs Beetster online

op www.nijbeets.info

Colofon
Redactie
Martien Ariaans
Kanaelwei Noard 1
T: 06-20292237
E: martienariaans@hotmail.com

Gerrie Roorda:
Doarpsstrjitte 11
T: 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,
Bart Ledegang
Aukje Kinderman,
Joyce Gelling,

Vormgeving/opmaak:
Nummer 29 / Oege Kooijker
E: nummer29@gmail.com
T: 06-15682764

Bij de omslagfoto: De vuurwerkopruimingsdienst had het weer druk begin 2023…………
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Een goed begin…

Het afgelopen jaar stond denk ik voor veel
mensen in het teken van ‘weer terug naar
normaal’: we mochten weer met veel
mensen bij elkaar komen, verjaardagen
werden weer gevierd en net zoals in vele
dorpen om ons heen werden de
dorpsfeesten massaal ingehaald. Zo ook
oud en nieuw. Ons eigen ‘nationaal
vuurwerk’ werd weer georganiseerd bij ’t
Trefpunt met de bekende samenkomst van
mensen.

Nu is oud en nieuw ook traditioneel het
moment van terugblikken en vooruitkijken
en dit geldt natuurlijk ook voor de redactie.
We kunnen wel stellen dat het een mooi
jaar is geweest met vele mooie verhalen.
En hiervoor gaat dan ook onze dank uit
naar jullie, onze dorpsgenoten.
Zonder jullie verhalen, ervaringen, maar
ook steun, hadden wij dit blaadje nooit
kunnenmaken.Wij zijn er klaar voor om in
2023 weer veel mooie, nieuwe, en wie weet
ook oude verhalen te schrijven, hopelijk
jullie ook.

Het jaar 2023 staat ook in het teken van een
kleine doorstart. Ik wil niet zeggen nieuw
begin, want dat zou betekenen dat er iets
opnieuw, en dus anders, gedaan gaat
worden. En daar is zeker geen sprake van,
we gaan gewoon door zoals gewend en
bekend, maar net iets anders.
Vanaf deze editie draagt Bart Ledegang zijn
taken voor de eindredactie namelijk over
aan ondergetekende.
Bart heeft in de afgelopen jaren veel
betekend qua vormgeving, maar zeker ook
qua inhoud. Ga maar na hoeveel foto’s en
bijbehorende teksten er in de afgelopen
edities van zijn hand zijn gekomen.
Via deze weg wil ik Bart dan ook namens de
gehele redactie enorm bedanken voor zijn

inzet de afgelopen jaren.We gaan ons best
doen om deze schoenen te vullen… hopelijk
stuur je nog wel af en toe een foto of een
mooi verhaal, of mogen we putten uit je
netwerk…

Als laatste de goede voornemens.
De redactie heeft het goede voornemen om
een jaar met mooie verhalen te gaan
beleven en dat allemaal in goede
gezondheid.
Na het schrijven van deze zin, komt bij mij
direct de volgende vraag op: zijn er ook
dorpsgenoten die bijzondere voornemens
hebben? Hierbij denk ik dan niet aan
stoppenmet roken of een paar kilo afvallen
(begrijp me niet verkeerd, dit zijn hele
mooie voornemens en ik hoop dat iedereen
die zich dit heeft voorgenomen, deze gaat
bereiken), maar eerder aan op jezelf gaan
wonen, emigreren, het halen van het
Guinness Book of Records, etc.
Mocht jij zelf een dergelijk bijzonder
voornemen hebben of iemand kennen die
dat heeft, dan komen we natuurlijk graag
met jou of diegene in contact om dat
verhaal te volgen. Ik ben nieuwsgierig.

Als laatste uiteraard de wens dat 2023 voor
iedereen een fantastisch enmooi jaar mag
worden waarin veel dromen en
voornemens uit mogen komen!
Ik zeg veel en niet alle, want er moet
immers nog wat te dromen overblijven…

Martien Ariaans
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GORREDI JK

autobedrĳf
KROE S GORREDIJK

Badweg 54 - 8401 BL Gorredĳk - Tel.: 0513 - 46 19 52
www.autobedrĳfkroes.nl

APKIIkeuringstation!

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

Verhuur van:
BBQ, grote koeken pan,

Easy-up tenten,
Lounge (terras) heater,

Bier en statafels,
Muziek installa�e.

www.bbqverhuurnijbeets.nl
0512 462080 / 06 342 051 49
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De eerste Nij Beets ervaringen van een onderwijzersechtpaar.

De eerste, tweede en derde indruk telt…

Door Joyce Gelling

Rust, uitzicht en natuur. Dat somt de eerste, tweede, derde en iedere volgende indruk op van
dit onderwijzersechtpaar dat met hun dochter naar Nij Beets verhuisde.

Rutger
(afkomstig uit
Rotterdam) en
Jeanette (uit
Drachten)
woonden
hiervoor 13 jaar
in een huis in
Drachten.
Familie,
vrienden en
school waren
dichtbij en het
huis bood zelfs
uitzicht, al was
het over een
speelveldje.
Het was er ook
een beetje
lawaaierig en
druk, dus
gingen ze op
zoek naar rust.
Nij Beets
kenden ze al,
doordat er
voorheen
familie had gewoond. De woningmarkt was
in die periode lastig en vaak waren
interessante woning-en al verkocht voordat
ze er ook maar hadden kunnen kijken. Het
huis aan de Prikkewei kon alleen bekeken
worden doordat een andere kijker afgezegd
had. Het bleek een schot in de roos, want
het huis bood alles dat ze zochten: rust in
een klein dorp, natuur zowel in eigen tuin
als ver daarbuiten en verre uitzichten. En

eerlijk is eerlijk,
het is ook lastig
om je dit
charismatische
stel voor te
stellen binnen
de beperkingen
van een
woonwijk in
een stad.

Het dagelijks
leven
Een routine
hebben ze
echter nog niet
echt
opgebouwd in
hun nieuwe
woonplaats.
Het dagelijkse
leven wordt
vooral bepaald
door het werk
in het

onderwijs, waar
het werkaanbod

altijd groter is dan de beschikbare tijd. Uit
de foto’s aan de muren dacht ik op te
maken dat één van beide geschiede-
nisleraar zou zijn. Niets blijkt minder waar,
want Rutger geeft wiskunde bij een
scholenge-meenschap in Drachten en
omstreken, Jeanette godsdienstonderwijs
in Heerenveen. Daarnaast is ze ook nog
leerlingcoördinator.

Jeanette in haar achtertuin.
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Niet lullen, maar poetsen
De foto’s aan de muur wezen wel op een
grote fascinatie van Rutger, namelijk
Rotterdam. Hij werd geboren onder de rook
van deze stad en de geschiedenis van de
stad, het gevoel van het Rotterdam van voor
de oorlog, van hoe zijn familie er geleefd
heeft, intrigeert hem.
Vanuit die melancholie naar de stad in
rustiger tijden komt ook zijn behoefte aan
de rust van een dorp. Helaas blijft er naast
het werk weinig tijd over om te besteden
aan interesses, omdat de tijd opgaat aan
het huis en de tuin. Zo is er in de achtertuin
al een tuinhuis gebouwd en ruimte vrij
gemaakt om nog beter de kunnen genieten
van het uitzicht richting de Domela
Nieuwenhuisweg. Als er dan toch nog een
vrij momentje overblijft, besteedt Rutger
dat aan een verzameling oude
ansichtkaarten van Rotterdam. Jeanette
leest graag, al zijn het vaak boeken
gerelateerd aan haar werk, zoals Socrates
op Sneakers (van ElkeWiss).

Dorpsleven
Hoewel Rutger en Jeanette nog niet veel
verder zijn gekomen dan het leren kennen
van de buren, heeft dochter Joëlle al wat
meer kennisgemaakt met het dorpsleven,
door mee te werken aan de mozaïek op de
social sofa. Haar vriendinnen uit Drachten
komen ook in Nij Beets gewoon langs en op
de fiets is ze zelf snel in Boornbergum en
Drachten. Enige nadeel in nog wel het
fietspad naar Nij Beets, dat na
zonsondergang toch wel erg donker is.
Gevaarlijk zelfs, omdat takken en kuilen in
het donker niet zichtbaar zijn. Alle drie
hebben ze echt hun thuis gevonden in het
vertrouwde van het dorpsleven, een vorm
van sociale controle, maar toch allemaal
een eigen rustige plekje hebben om zich te
kunnen terugtrekken.

Tweede Indruk
De tweede indruk van het dorp is voor dit
gezin dan ook hetzelfde als de eerste: rust,
uitzicht en natuur. In de tuin hebben ze
zelfs een uil gezien en zijn ze een das
tegengekomen. Vooral familie die uit het
westen overkomt, kijkt de ogen uit in en
rondom het huis. Toegegeven, de natuur
kwamwel erg dichtbij toen er boktor in het
huis bleek te zitten, maar ook dat heeft het
plezier in het buitenleven niet verminderd.
In het huis willen ze nog veel aanpakken,
net als in de tuin. Zo is het een droom om
van nogmeer voedsel uit eigen tuin te
kunnen genieten.

Toekomst
Hoe zien jullie de toekomst, in het dorp of
terug naar een grotere plaats? “Dorp, we
zouden zelfs liever nog wat verder achteraf
wonen.We hebben nog geen dag spijt
gehad dat we niet meer in Drachten
wonen.” Zodra ze meer vrije tijd hebben,
willen ze het dorp nog verder ontdekken,
met name de wandelroutes. In Drachten
wandelden ze veel, maar hier hebben ze
hun routes nog niet gevonden. Rutger
wandelt wel in Beetsterzwaag en
combineert daar de toekomst van zijn tuin
met een ontspannen wandeling: hij
verzamelt zaden om ze hopelijk in de
toekomst te kunnen laten ontkiemen. En
ook van de omschrijving van dat proces
spat de passie af. Ik fiets naar huis na dit
interviewmet een schat aan informatie en
het gevoel dat er nog veel te leren is van
deze drie nieuwe inwoners.
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“t Kiemke 7Gorredijk 0513-460518
WWW.JOHANHOEN.NL

T:051246 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

voorendoorhetdorp
energieneutraal 2030
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SERIE: Boeren in Nij Beets

Familie Stoker: 100 jaar boeren in Nij Beets.

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.

Deze keer ben ik te gast bij de Familie
Stoker. Wij zi�en rond de keukentafel bij
Klaas en Ingrid, waar Albert ook is
aangeschoven. Roel, de oudste zoon van
Klaas en Ingrid, die ook in de maatschap
zit, hee� andere bezigheden.
We beginnen met de geschiedenis van het
bedrijf.
Oerpake Roel en zijn vrouw Jantje Stoker
kwamen in de jaren twin�g van de vorige
eeuw met hun drie zonen Klaas, Jeep en
Ruurd en twee dochters Antje en Gelsche
in Nij Beets aan de Kr. Swynswei wonen,

waar ze twee boerderijen kochten met elk
4 ha. land. In die beginjaren moest het land
nog worden ontgonnen met schep en
kruiwagen. Nu niet meer voor te stellen.
De boerderij van Jeep en zijn zus Gelsche
stond aan de Krûme Swynswei 14. Heit
Roel en mem Johanna namen deze later
over.

Ondernemersgeest
Toen heit Roel twaalf jaar was, ging hij op
het bedrijf van zijn pake Roel en ome Jeep
werken. Pake Klaas zat in de kerkenraad en

De liefde voor paarden gaat van generatie op generatie. (Foto: fam. Stoker)
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Tramweg 19, 8456 HC De Knipe



De Nijs Beetster 18-5 11

in het schoolbestuur. Volgens Klaas en
Albert kon dit omdat Beppe Froukje een
echte boerin was. Zij hield de boerderij
draaiende.
Albert vertelt: “Beppe wie doe al in echte
manager.”
Uiteindelijk hee� heit Roel het bedrijf
overgenomen en is met zijn vrouw Johanna
aan de Krûme Swynswei 14 gaan wonen.
Hier is nu de huidige maatschap Stoker
geves�gd met aan de ene kant Albert met
zijn partner Peter en aan de andere kant
broer Jannes met zijn gezin.

Zoon Klaas was al vroeg in het bedrijf
werkzaam. Toen hij 15 jaar was deed hij al
veel landwerk. Albert hielp vanaf zijn
achtste al met het melken, daar lag en ligt
nog steeds zijn passie. Toen de jongens
oud genoeg waren om mee te werken,
wilde heit een betere stal. Eind jaren 60
werd de ligboxstal geïntroduceerd. Dit leek
heit Roel geweldig. Deze stallen maakten
het werken makkelijker en zorgde ervoor
dat de koeien meer melk gaven, omdat de
koeien meer vrijheid hebben en niet meer
de hele dag vaststaan. In 1972 werd de
eerste ligboxenstal gebouwd. Niet iedereen
reageerde posi�ef op de bouw van die
nieuwe, grote stal. Er was veel kri�ek. De
Stokers liepen uit de pas en waren te
ambi�eus, werd er gezegd.

In de nieuwe stal konden honderd koeien
worden gehouden. Dat was veel voor die
�jd. Het commentaar was: “As jo it mei 40
kij net fertsjinje kinne, slagget dat mei 100
ek net!” Onwetendheid of jaloezie? In 1978
kwam de tweede ligboxenstal. Toen in 1980
een boerderij aan de Swynswei te koop
kwam, werd de maatschap uitgebreid met
deze tweedeloca�e waar Klaas en Ingrid
met hun kinderen wonen.

Maatschap
De maatschap bestond vanaf 1981 eerst uit
heit Roel met zijn zonen Klaas en Albert en
vanaf 1985 werkte Jannes ook mee. Toen in
2001 heit uit de maatschap stapte, koos
Jannes voor een baan in de mechanisa�e.
Nu wordt de maatschap door de broers
Klaas en Albert gerund, samen met Roel,
de oudste zoon van Klaas.

Fokkerij
Vroeger werkte heit Roel met paarden. In
1966 werd de vierjarige Friese merrie Hilly
S. kampioen op de keuring van It Fryske
Greidhynder in Aldeboarn. Dat was een
grote verrassing voor de familie. De familie
is doorgegaan met het fokken van Friese
paarden en doet dit nu al 80 jaar. Heit Roel
hee� de liefde voor paarden overgebracht
op zijn zoon Klaas en Klaas weer op zijn
dochters, Shirley, Johanna en Elske, dat

De 17e plek in de top-25 hoogste robotmelkers van Nederland. (Foto: fam. Stoker)
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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

Menu:
Romige mosterdsoep of Tomatensoep

Vis stoofpotje van zalm en kabeljauw
of Parelhoen met Appel Calvados saus

of Stoofpotje Stroganoff

Winterse ĳs coupe

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

Zijner ergernissen of irritaties
tussenuen uw buren?

Stichting Scala, Buurtbemiddeling
t 06 -5435 08 55 /0516-56 7220
e buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl
www.scala-welzijn.nl stichtingscala

• Gratis • Stap voor stap • Vertrouwelijk

sc
al
a

sc
al
a

sc
al
a

sca
lascala

veilig
opsterland

voor

Telefoon 0512-33 1420 | www.nĳboeruitvaartzorg.nl

Ikben er
voor u.
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“De Stentor” met een foto van het gehouden
boerenprotest. (Foto: fam. Stoker)

hee� geresulteerd in een mooi ar�kel in
het novembernummer van de Phryso, het
officiële magazine van het Koninklijk
Friesch Paarden Stamboek.

Ook de fokkerij met de koeien hee� hoge
prioriteit bij de mannen. In 2004 werd de
door de maatschap gefokte s�er Lucky
Mike nr. 1 op de wereldranglijst voor zijn
vererving van exterieur en melkproduc�e
en dat was een hele bijzondere ervaring.

A-Ware
Maatschap Stoker levert nu hun melk aan
A-Ware, die een speciale melkstroom
hee�, waarin biodiversiteit en extra
dierwelzijn vereist is en extra wordt
beloond. Hier hebben de mannen bewust
voor gekozen, omdat zij al
gebruikmaakten van natuurland en
weiden en weidevogels ook hun passie is.
Opvallende eisen zijn dat het vee geen
krachtvoer mag hebben, omdat dit soja
bevat dat wordt geteeld in
regenwoudgebieden, waarvoor oerwoud
is gekapt. Daarnaast moet er een bepaald
gedeelte kruidenrijk grasland zijn. Een
andere vereiste is het weiden van vee en
verder mag geen embryotransplanta�e
gedaan worden, er moeten roterende
borstels in de stal aanwezig zijn er moet
voor elke koe een ligplaats zijn. Al deze
maatregelen zorgen voor een extra
toeslag op de melkprijs.

S�ksto�eleid
Het beruchte s�ksto�aartje zorgde ook bij
de maatschap voor veel verbijstering. De
reduc�e die boeren wordt opgelegd,
desnoods met inkrimpen van de
veestapel, voelt oneerlijk. Er wordt niet
gesproken over minder vliegen,
autorijden, industrie of woningbouw.
Bovendien zal alle voedsel dat in
Nederland zeer effec�ef wordt
geproduceerd zich verplaatsen naar
andere landen, waar schade aan natuur
en klimaat vele malen groter is. Vandaar
dat de maten Klaas, Albert en Roel

aanwezig waren bij de boerenprotesten,
met de slogan “Hier kappen in boeren =
amazonekap opvoeren!”

Maatschap Stoker: een goede combina�e
van bedrijf en serieuze lie�ebberijen. Een
mooi familiebedrijf met
ondernemersgeest en een wijde blik op
de toekomst, dat het werk van oerpake
Roel, pake Klaas, ome Jeep, tante Gelsche
en heit Roel met veel liefde voortzet.
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W W W.WOONCENTRUMSVDBERG.NL

✏ Bouwkundig tekenwerk.
✏ Omgevingsvergunning (bouwaanvraag)
✏ Ontruimingspla�egronden volgens NEN 1414.
✏ Inmeten en digitaliseren.
✏ Splitsingstekeningen.

Voor par�culieren en bedrijven.
Tekenburo B. Mulder
De Els 2, Nij Beets

06-46610416
www.tekenburo-bmulder.nl
info@tekenburo-bmulder.nl

0655830509
www.tantejansz.nl
info@tantejansz.nl

tante jansz kinderopvang
NĳBeets
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18 jaar geleden besloot ik om het mooie
kappersvak te gaan leren, dit is wat ik als
klein meisje al graag wilde gaan doen.
Na een snuffelstage van twee weken bij
Sietske Dijkstra in Nij Beets was het mij
wel duidelijk, de kappersopleiding moest
het worden!
Naast de opleiding in Leeuwarden liep ik
stage bij kapsalon Unique in Beetster-
zwaag. Na het behalen vanmijn diploma’s
bleef ik nog vier jaar werkzaam bij Unique.

Toen werd het tijd om uit te vliegen zodat
ik meer kon gaan leren en ervaren.
Ik ben twaalf jaar lang werkzaam geweest
in Drachten, totdat ik een paar maanden
geleden een telefoontje kreeg met de
mededeling dat de kapsalon in
Beetsterzwaag te koop stond en de vraag
of ik niet eens voor mezelf wilde gaan
beginnen.
Ik was meteen enthousiast!
En bijna drie maanden later kan ik jullie
vertellen dat mijn droom is uitgekomen.
Kapsalon Unique is per 1 januari 2023 Hair
by LooX geworden!

Bij een nieuwe naam hoort natuurlijk ook
een nieuwe look. Na een kleine week
klussen met man enmacht, heeft de
kapsalon eenmetamorfose ondergaan.
Het is prachtig geworden en ik mag
mijzelf nu trotse eigenaresse noemen.
Met nog drie goede en gezellige
haarstylistes vormen wij ‘Team hair by
LooX’.
Bent u op zoek naar een kapsalon waar
kwaliteit en gezelligheid voorop staat?
Dan heten wij u van harte welkom om
onze sfeervolle kapsalon te komen
bewonderen. U kunt online uw afspraak
inplannen op www.hairbyloox.nl of
telefonisch 0512-383969. Graag tot ziens
bij Hair by LooX.

‘Als je haar maar goed zit’

Met vriendelijke groeten,
Hendrike Geertsma

Hallo Nij Beetsters,

Mijn naam is Hendrike Geertsma,
ik ben opgegroeid in het gezellige Nij Beets.
Graag zou ik een leuk nieuwtje met jullie willen
delen…
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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 wordenhoeft geenzorgte zijn”

Onze Mensen Onze Kracht

I. www.groenoordbv.nl
E. info@groenoordbv.nl

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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Beste dorpsgenoten,

Namens Plaatselijk Belang Nij Beets en de Doarpstsjerke Nij Beets het volgende bericht;

In een, voor veel mensen lastige tijd, vinden wij het als PB Nij Beets en de PKN kerk Nij
Beets belangrijk dat er iets georganiseerd wordt voor mensen uit het dorp die moeilijke of
lastige tijden ervaren, op wat voor manier dan ook; Nu hebben wij het idee om in de eerste
drie maanden van 2023 eenmaaltijd te gaan organiseren voor ieder die zich geroepen voelt
om aan deze maaltijd deel te nemen, het is voor een ieder die denkt dit nodig te hebben of
gewoon voor de gezelligheid.

Mensen uit het dorp kunnen zich opgeven voor de maaltijd(en) via het volgende mailadres:
warmtemaaltijdennijbeets@gmail.com. Hoe meer mensen zich opgeven voor de maaltijd,
hoe gezelliger het gaat worden.

Het eten wordt geheel gratis aangeboden; dit wordt mogelijk gemaakt door PB Nij Beets en
de PKN kerk Nij Beets en door giften uit het dorp. Voor de giften uit het dorp kwam het
volgende idee: Ieder huisadres heeft een energievergoeding van tweemaal € 190,00
gekregen van de overheid; Misschien dat er mensen zijn die de 2x € 190,00 niet persé nodig
hebben en een ander er blij mee wil maken; dit zou dan gestort kunnen worden op de
rekening van PB Nij Beets.U kunt uw gift overmaken naar het volgende rekeningnummer:
NL20 RABO 0306 4535 41 ten name van: ver. Plaatselijk Belang Nij Beets, onder vermelding
van: warmtemaaltijden.

U kunt ook de QR-code hieronder scannen om uw gift over te maken:

Scan de QR-code om te betalen voor Maaltijd Nij Beets .
Gebruik de Camera App op je telefoon.

Demaaltijden zullen op de volgende data aangeboden worden, steeds
op een woensdag: 11 januari, 8 februari en 8 maart. De aanvang is dan
om 17.30 uur. Het is de bedoeling dat ieder zijn eigen bord en bestek

meeneemt en thuis weer afwast, dat scheelt de organisatie een hoop
afwassen…
Natuurlijk moet er ook eten gekookt worden. Nu is het idee ontstaan dat mensen uit het
dorp het eten gaan bereiden. Het leek ons het mooist dat dit bij de mensen thuis in de
keuken bereid wordt. Ieder die kookt doet dit dan voor maximaal 8 personen. De kokers
kunnen zich dan opgeven via het volgende mailadres:
warmtemaaltijdennijbeets@gmail.com. Voor het kopen en koken van het eten is een
vergoeding beschikbaar. U koopt het eten en de bonnetjes kunnen ingeleverd worden bij
de organisatie, die deze dan overmaakt.

Ook zijn er vrijwilligers nodig die om de dag van de maaltijd het geheel een beetje in goede
banen gaat leiden. Stoelen en tafels klaarzetten, tijdens de maaltijd hier en daar hand- en
spandiensten verlenen en na het eten de boel weer opruimen. De opgave hiervoor kan ook
weer via het mailadres: warmtemaaltijdennijbeets@gmail.com.

Wij hopen dat, door de medewerking van een ieder die zich geroepen voelt, het een groot
succes wordt!

Herhaling
plaatsing

vanwege
drukfout
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Dorpsagenda Maart

za. 21 jan. Teenoclub ‘Meidenavond’ vanaf groep 7 t/m klas 2 in ‘t Skûlhoal 19.30 uur

za. 21 jan. Klaverjassen in ’t Trefpunt Inleg € 4,00 20.00 uur

wo. 25 jan. 50+ ût en thûs: Pieter Nauta vertelt over zijn Marokko-reis
in ’t Trefpunt* € 4,00 inclusief koffie en thee 14.30-17.00 uur

za. 28 jan. Soos vanaf klas 1 v.o. in ’t Skûlhoal 20.00 uur

vrij. 3 feb. Kaartferkeap foar Kliuwend Omheech 19.00-20.00 uur

za. 4 feb. Teenoclub ‘Jongensavond’ vanaf groep 7 t/m klas 2 in
‘t Skûlhoal (opgave voor 2 febr. teenoclubnijbeets@gmail.com) 19.30 uur

za. 4 feb. Klaverjassen in ’t Trefpunt Inleg € 4,00 20.00 uur

wo. 8 feb. 50+ ût en thûs: sjoelen in ’t Trefpunt*
€ 4,00 inclusief koffie en thee 14.30-17.00 uur

Vr 10 feb. Ondernemersavond in ‘t Trefpunt.
Voor alle ondernemers uit Nij Beets. 20.00 uur

za. 11 feb. Soos in ’t Skûlhoal 20.00 uur

za. 11 feb. Klaverjassen in de sportkantine 20.00 uur

wo. 15 feb. Carnaval groep 1 t/m 4 in ’t Skûlhoal 13.30 uur

za.18 feb. Soos in ’t Skûlhoal 20.00 uur

wo. 22 feb. 50+ ût en thûs: oud-Hollandse muziekkwis in ’t Trefpunt*
€ 4,00 inclusief koffie en thee 14.30-17.00 uur

vrij. 24 feb. Try-out Toanielferiening Kliuwend Omheech foar jongeren oant
16 jier yn ’t Trefpunt. 19.30 uur

za. 25 feb. 1ste foarstelling Toanielferiening Kliuwend Omheech yn ’t Trefpunt
20.00 uur
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za 4 mrt 2de foarstelling Toanielferiening Kliuwend Omheech yn ’t Trefpunt
20.00 uur

za. 11 maart Bingo in ’t Trefpunt € 4,00 inclusief koffie en thee 14.30-17.00 uur

*Kunt u niet zelfstandig naar ’t Trefpunt komen voor deze activiteiten, dan kunt u contact
opnemenmet Berber Nicolay op nummer 06 34 76 63 96.

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

Kerkdiensten Doarpstsjerke
Actuele informatie kunt u vinden op de website
van de doarpstsjerke www.doarpstsjerke.nl

De diensten beginnen om 9.30 uur, tenzij
anders aangegeven.
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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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KLAVERJASSEN 

 

Kom je ook gezellig   

kaartje leggen en  

drankje doen? 

 

DATUM: 21 JANUARI 

TIJD:      20.00 UUR 

INLEG:   4 EURO Incl. bakje koffie 

 

Zet vast de volgende datums in je agenda 

4 februari 25 maart en 22 april 

 

Tot ziens in ‘t Trefpunt Nij Beets 
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Domela Nieuwenhuisweg 45
9245 VB Nĳ Beets
T: (0512) 46 12 11

www.pedicurehendrika.nl
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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, zoalsde mensen
uit de buurtop de hoogte brengen van het
overlĳden.
Maar hoe bereik je iedereen?
Plaats een advertentie ineen krantdie
graag gelezen wordt doormensen uit de
omgevingvan de overledene. De Sa! is
onderdeel van die lokale maatschappĳen
staat dicht bĳhaar lezers.

Familieberichten in Sa! van rouw,steun, danken 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.

(incl 1 kopje koffie/thee bij binnenkomst)
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Tolbaas 8, 8401 GD in Gorredijk T: 0512-820996 E: info@bouwdiensten.nl

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

Loca�es in Lemmer, Noordoostpolder (Ens,
Creil en Rutten), Vollenhove en Nij Beets

Vragen of aanmelden? Neem contact op:

Telefoon: 0514-562872
E-mail: info@logopedietaalrijk.nl
Website: www.logopedietaalrijk.nl
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Nijs Beetster Nijs

Fuit aangeboden door de dagwinkel

Hierbij krijgt Bart de Jong namens het
jeugdbestuur van vv Blue Boys vers fruit
aangeboden.

Dit fruit, gesponsord door de dagwinkel
Nij Beets, wordt uitgedeeld in de pauzes
van de jeugdvoetbalwedstrijden

Nijs fan Kliuwend Omheech
Nei alle Coronaproblemen binne wy dit
jier wer fol goeie moed dwaande mei de
repetysjes foar in winterstik.

Wy spylje dit jier de klucht

“De kat yn de kelder”

Dêr dogge 9 spilers oanmei:
Wytse de Haan, Carolien Piet, Marjan Pool,
Ubbo Elzinga, Froukje v.d. Molen, Rik
Mulder, Rudmer Kooijker, Jan Hoornstra
en Sjouke van Houten.

De spyldata binne:
Try-out: Freed 24 febrewaris om
19.30 oere foar jongerein oant 16 jier.

1ste foarstelling:
Sneon 25 febrewaris om 20.00 oere.

2de foarstelling: Sneon 4maart 20.00
oere. Live musyk.

Kaartferkeap:
Freed 3 febrewaris fan 19.00 oant 20.00
oere, yn it Trefpunt.

Nei 3 febrewaris kinne kaarten besteld
wurde op kliuwendomheech@gmail.com.
Kaarten try-out:€ 2.50 oant 16 jier.
Fanôf 16 jier € 10.00
Foarstellingen: € 10.00 ynklusyf kopke
kofje/tee.

Foar fierdere ynformaasje: folgje de
Nijsbeetster, Facebook-pagina fan
Kliuwend Omheech en posters.

musicalproject
In skofke ferlyn krigen wy it fersyk fan Nick
van Dasselaar of wy him helpe woene mei
it opsetten fan in musicalproject.

Wy ha oerlis hânmei Nick en ha besletten
him foar de Nijsbeetster te ynterviewen
oer dit project.

Hjirûnder stelt Nick him foar en leit út wat
syn plannen binne.

Hallo, ik ben Nick van Dasselaar, ben 14
jaar en woon al mijn hele leven in Nij
Beets. Ik zit nu in 3 havo op het Liudger.

Vanaf mijn jeugd heb ik al veel
belangstelling voor toneel. Op school
mocht ik altijd meedoen als mijn groep
aan de beurt was voor de weekopening.
Toen kreeg ik van juf Henny de tip dat er
audities waren voor een iepenloftspul
Opsterlân in Beetsterzwaag. Daar heb ik
auditie gedaan enmocht ik meedoen.
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BEETSTERZWAAG
Van Lyndenlaan 7 | Tel. 0512 - 38 39 08

BOORNBERGUM
Westerbuorren 1 | Tel. 0512 - 38 32 91

www.medifitweb.nl | info@medifitweb.nl

Sem Koopman

Stress & Burn-out | Au�sme | HSP

Leppedyk 9 Nij Beets
06-10233092

www.innergybynature.nl
info@innergybnature.nl

Kanaalweisud 12 (12a), 9245 HD Nij Beets

’t Boerehiem
Vakan�eappartementen

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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Daar was iemand van Eierproductie uit
Gorredijk. Die vroeg of ik bij hen wilde
spelen. Daar heb mee gedaan aan b.v.
Peter Pan, Jungle Book, Annie enz.

Toen kreeg ik een aanbod voor een rol in
Oorlogswinter. Daarin speelde ik het
broertje van de hoofdrolspeler. Daarna
heb ik nog een hoofdrol in eenmusical
gehad en heb ik meegedaan aan Oliver in
de Lawei. Daar kwam ik in contact met
MUZT in Sneek. Ik zit nu sinds een jaar op
die opleiding.

Elke vrijdagavond ben ik daar. Deze
opleiding duurt vier jaar. Jongeren vanaf
13 jaar werken daar wekelijks aan hun
zang-, acteer- en dansvaardigheden.

Een tijdje geleden heb ik Sietske Dijkstra
benaderd over mijn ambities. Ik liep al een

paar jaar rondmet een plan in Nij Beets
een musical op te zetten.
Toen ik hoorde dat er een voorstelling over
Domela Nieuwenhuis zou komen, heb ik
het even in de ijskast gezet. Vorig jaar zou
het Damshûs een voorstelling verzorgen
voor de vrijwilligers en donateurs.
Daarvoor werd ik gevraagd en zo kwam ik
in contact met de toneelvereniging. Ik heb
een gesprek gehadmet Sietske en werd
daarna uitgenodigd op een bestuursver-
gadering van Kliuwend Omheech. Men
heeft mij gevraagd een plan van aanpak te
maken. Dit hebben we besproken en naar
aanleiding daarvan is nu dit interview.

Sietske heeft gevraagd uit te leggen wat
mijn plannen zijn. Ik wil graag na de
zomervakantie een voorstelling maken. De
bedoeling is om een bestaande musical te
bewerken tot een verkleinde versie.
Hiervoor zoek ik kinderen vanaf 10 t/m 13,
14 jaar. Ik denk dat er 10 tot 15 kinderen
mee gaan spelen. Als je dit leest, zou je
kunnen denken aan vrienden en
vriendinnen uit je opleiding of klas die
misschien mee willen doen. Ze mogen ook
uit omliggende dorpen komen. Daarnaast
ik zoek kinderen of ouderen en ouders die
willen helpenmet de kleding, decors,
schmink enz. Voor de regie heb ik
contacten met mensen uit het veld.
Misschien zou het een stageplek kunnen
zijn voor leerlingen van de
dramaopleiding. Kliuwend Omheech
begeleid mij ook in dit proces.

De repetities zouden dan na de vakantie
beginnen en de voorstellingen worden
georganiseerd in oktober/november. Ik
denk ongeveer 15 repetities nodig te
hebben. De repetitiedata worden bepaald
na de opgave met alle betrokkenen.
Daarbij wil ik ook de ouders betrekken. De
voorstellingen zou ik graag in het Trefpunt
willen houden.

Je kunt je tot 15 maart 2023 bij mij
opgeven via
nickvandasselaar08@gmail.com.

(Foto: Nick van Dasselaar)
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CĳferMeester Tĳnje
Binne Visser
Riperwei 56, 8406AK Tĳnje
M 0613074 789
T 051357 1519
E b.visser@cĳfermeester.nl
W cijfermeester.nl/tijnje

Administratie
Bedrĳfsadvies
Boekhouding
Jaarrekening
Inkomstenbelasting
Omzetbelasting
Salarissen
Vennootschapbelasting



Ynmemoriam
De ôfrûne moannen binne ús twa leden ûntfallen.

Yn desimber is stoarn

Aeltsje de Vries- de Vries

Aeltsje hat mear as sechtig jier in warber
lid west fan Kliuwend Omheech.

Yn jannewaris is stoarn

Meine Tromp

Meine wie ús erelid. Hy hadmear as fyftig
jier lid west. Hy had spiler, bestjoerslid,
dekôrbouer en regisseur west.

It bestjoer, leden en donateurs fan Kliuwend Omheech, winksje beide famyljes in soad
sterkte mei dit ferlies.
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Jullie mogenmij ook altijd mailen voor
vragen over dit project.
De komende tijd zullen we jullie over de
vervolgstappen op de hoogte houden via
de Nijsbeetster. Ik hoop dat jullie je op
gaan geven zodat wij als jongeren een
gave voorstelling neer kunnen zetten. Ik
heb er heel veel zijn. Ik hoop jullie ook!!!
Graag tot horens,
Nick

Wist udat...?

Wist u dat
de kerstworkshop ook door Lies Bakker is georganiseerd en haar naam is vergeten bij
het woord van dank in de vorige Nijs Beetster?
Wij dit erg spijtig vinden en dit bij deze alsnog willen noemen?
Tige tank Lies!

We hebben trouwens al 1 aanmelding binnen voor een bestuurlijke functie binnen het
kerstmarktcomité en het zou fijn zijn als we er nog 2 extra bestuursleden (man of
vrouw) bij krijgen voor het realiseren van de kerstmarkt in 2023.
Dit mag ook eenmalig.

Hendrika & Atje.
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Oan it begjin fan it nije jier in pear sinnen
oer de swarte grûn fol libben.We binne
benijd wêr ’t de earste bollen har
blommen sjen litte aanst!

Yn dizze wachttiid binne we dwaande mei
in oanfraach foar subsydzje by de
provinsje. We hoopje de kommende twa
jier, leafst yn ‘e mandemei oare partijen,
noch mear ynfestearings dwaan te kinne
foar bist, blom énminsk. In mooglike
gearwurking mei it Damshûs wurdt al
ûndersocht, oare ideeën binne altyd
wolkom.

Yn it kader fan dy subsydzje oanfraach
binne we op syk nei immen yn ús
kontrijen dy’t in krease biodiversiteitsscan
útfiere kin. We wolle graach mjitte wat de
blommen foar ferskil meitsje.As jim
immen kenne, lit it witte.

In fleurige groet,

Albert, Anders, Hendrik, Lybrich, Thea,
Warner, Wiepkje
(Blombijbeets@gmail.com)

De lêste bollen wurde mei help fan Rob en Pieter yn setten op de Doarpsstrjitte. Ûnder it tasjend each fan
Hendrik

Update

BlomBijBeets
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Oplossing woordzoeker

De oplossing van de woordzoeker in het
decembernummer is:

Winterpret in Nij Beets.

Eenmooi aantal oplossingen kregen we
binnen. De winnaar is geworden:

Jeanette Kooi.

Hier wordt een goed gevulde tas met
boodschappen gebracht.
Dit alles gesponsord door onze Dagwinkel.

Zomaar een bespaar�p:

Alle beetjes helpen om greep te houden op
je kosten.

Neem nu de stijgende energiekosten. Met
een paar handigheidjes kun je hier al op
besparen.

Zet de thermostaat
’s nachts
op 15 graden

Besparing:
€ 370 per jaar

Douche korter of minder vaak

Besparing:
€ 140 per jaar

Krigel
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Carbid schieten 2022

Oudjaarsdag 2022. Het is guur buiten.Winderig, nat en vies. Met af en toe een paar droge
minuten.
De jongelui weten zich wel te vermaken. Op twee plekken wordt met carbid geschoten.
Sinds jaar en dag is dat in Oud Beets aan de Beetsterweg tegenover de Zandput en naast de
ijsbaan op de Geawei. Een sfeerimpressie van beide locaties.
(Foto’s en tekst van Facebookpagina “Beets online”)
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Oudjaarsfeest 2022

Oudjaarsdag 2022. Het is nog steeds guur buiten.Winderig, nat en vies.
Maar binnen in het Trefpunt is het warm en gezellig.
2022 werd gezellig uit-gefeest…..
(Foto’s Facebookpagina “Beets online”)
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Van Plaatselijk Belang

Nieuws vanuit Plaatselijk Belang

Namens Plaatselijk belang de beste wensen voor het nieuwe jaar.

We willen alle dorpsgenoten graag wijzen op de mogelijkheden om een

bijdrage aan te vragen voor activiteiten die in Nij Beets worden

georganiseerd of spullen die worden aangeschaft voor het dorp.

Zo is het mogelijk gebruik te maken van het dorpsbudget (aan te vragen

bij plaatselijk belang), het gebiedsfonds of bijvoorbeeld het iepen

Mienskipsfûns vanuit de provincie.

Heb je een idee en weet je niet waar je terecht kunt?

Plaatselijk Belang wil hier ook in helpen.

Wij zijn bereikbaar via pbnijbeets@gmail.com.

10 februari staat de ondernemersavond gepland.

Alle ondernemers uit Nij Beets zijn van harte welkom!

Meld je aan via de e-mail.
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Bankrekening derdengelden: Rabobank IBAN NL40 RABO 0309 0748 00 • KVK: 85657514 • BTW: NL 0041.28.258.B49 

Folkertslân 68  9244 ED Beetsterzwaag 

Postbus 24  9244 ZN Beetsterzwaag 

T 0512 38 24 15 

E info@notarishelmer.nl  

I www.notarishelmer.nl 

Vaststellen erfdelen van kinderen 

 

 

 

Waarom is het van belang om de erfdelen van de kinderen te berekenen en 

vast te leggen in een akte na het overlijden van de eerste ouder? Vaak wordt 

ervan uitgegaan dat alle vermogen bij de langstlevende ouder blijft en dat, 

behalve het regelen van de zaken bij de bank en de Belastingdienst, verdere 

actie niet nodig is. Toch zijn er meerdere redenen waarom het wel 

verstandig is om het een ander vast te leggen. 

Als de langstlevende ouder komt te overlijden, zijn de erfdelen een 

belangrijke aftrekpost voor de erfbelasting. Maar om daar aanspraak op te 

kunnen maken moet het bestaan en de hoogte van de erfdelen uit de eerste 

nalatenschap wel worden bewezen. 

In testamenten staat vaak opgenomen dat over de erfdelen van de kinderen 

een rente moet worden vergoed, zodat de nalatenschap van de 

langstlevende ouder zo klein mogelijk wordt gemaakt. Om de 

rentevergoeding te kunnen berekenen, is het wel nodig de hoogte van het 

erfdeel te kennen. 

Krijgt de langstlevende ouder te maken met de Wet Langdurige Zorg en is 

er niets geregeld, dan wordt de hele erfenis beschouwd als eigen vermogen 

van de langstlevende ouder, waardoor hij/zij deze ook moet aanspreken 

voor de eigen zorgbijdrage. Om dat te voorkomen kun je in het testament 

opnemen of aanvullend overeenkomen dat in een dergelijke situatie de 

erfdelen van de kinderen (inzake de nalatenschap van de eerst overleden 

ouder) kunnen worden uitgekeerd. 

Wilt u hierover meer weten, maak gerust een vrijblijvend afspraak. 

 
 




