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Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren
voor donderdag 9 maart 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.
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Februari.

Na de feestelijke decembermaand is die
lange, sobere januarimaand weer voorbij
en kunnen we aan alles voelen dat het
voorjaar in aantocht is. Vogeltjes laten
van zich horen, sneeuwklokjes komen
boven, mensen krijgen zin om naar
buiten te gaan en de handen uit de
mouwen te steken. De aankondiging van
het invoeren van de Ja-sticker door
Gemeente Opsterland helpt ook; als u
deze plakt, ontvangt u geen
ongeadresseerd reclamedrukwerk meer
en blijft de oud-papierbak leeg, dat
scheelt weer wat in de
voorjaarsschoonmaak.

Na alle mooie initiatieven rondom de
feestdagen zijn er ook nu weer volop
mogelijkheden om onze naasten te
helpen. Zoals regelmatig blijkt in de Nijs
Beetster, wonen er in het dorp veel
vrijwilligers die een heleboel initiatieven
draaiende houden en daarnaast is het
begin maart is het weer tijd voor NLdoet.
Op nldoet.nl kunt u zien welke projecten
uw hulp kunnen gebruiken.

Ook aan uw Nijs Beetster werken iedere
maand veel vrijwilligers mee. Interviews
worden gepland, artikelen geschreven,
herschreven en geredigeerd, kopij wordt
verzameld en uiteindelijk wordt alles op
tijd verstuurd, gedrukt en bij u bezorgd.
Vorige maand bleek er helaas al snel iets
niet in de haak.Weet u bijvoorbeeld wat
de stoere meiden op de voorpagina van
de vorige editie hebben gedaan?We
hadden het u graag verteld. En de kleding
die na oud en nieuw bij het Trefpunt was
blijven liggen? Ook dat hadden we vorige
maand al willen berichten. Het stuk over
de warmemaaltijden? Ook niet goed
gegaan en ook de uitslagen van het
klaverjassen ontbraken. Ondanks onze
inzet zijn deze fouten er helaas

ingeslopen vorige maand. Onze excuses
daarvoor.

En die meiden op de voorpagina vorige
maand? Vrijwilligers in de dop! Ze
hebben in de eerste week van januari het
goede voorbeeld gegeven door
achtergebleven vuurwerkresten na oud
en nieuw op te ruimen.

In deze editie vindt u, naast de informatie
die vorige maand ontbrak, onder andere
een nieuw artikel in de serie ‘Boeren in
Nij Beets’ en een artikel over Foveo Zorg-
en Dienstverlening. Tijdens onze
redactievergadering waren er zelfs zoveel
goede ideeën dat we de komende edities
ook al bijna kunnen vullen. Er blijft
natuurlijk altijd ruimte voor initiatieven
en kopij, dus blijft u dat vooral sturen.

Rest mij u veel leesplezier te wensenmet
deze editie van de Nijs Beetster. En als u
dan na het lezen eens naar buiten gaat,
een wandeling in of rondom het dorp
maakt, vergeet dan niet te kijken naar al
die vrolijke voorjaarsbloemen. Dan kunt
u er op donkere dagen in gedachten nog
eens van genieten, zoals in het gedicht
over van de Engelse dichterWilliam
Wordsworth (1770-1850), terugdenkend
aan de keer dat hij een veld vol narcissen
zag: “And thenmy heart with pleasure
fills, and dances with the daffodils.“ Ik
ben helaas het Fries niet machtig, maar
zou dit in het Nederlands voor u vertalen:
“omdat mijn hart met plezier vervuld is,
dansend in een veld vol narcis.” Fijn
voorjaar!

Joyce Gelling
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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 14.00 uur

Prikkewei 57 | Nĳ Beets | 06 407 208 84

autobedrĳf

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

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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SERIE: Boeren in Nij Beets

Voor Jan en Nynke de Jong is opvolging nog toekomstmuziek

Door Sietske Dijkstra Postma

Hoe gaan de boeren in Nij Beets en De Veenhoop ommet 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 2023.

Op eenmooie
zaterdagmiddag ga ik
naar familie de Jong
aan de Ripen. Op deze
middag, blijkt later,
rijdt onze dorpsgenoot
Femke Kok haar
winnende rit op de
NK. Ik word opge-
wacht door Klaas en
Yldau de twee oudste
kinderen van Jan en
Nynke. Ze zijn heerlijk
buiten aan het spelen,
er is een prachtige
plek gecreëerd voor de
kinderen. Ik mag door
naar de volgende
oprit: “hjir sit it hek op
slot, mem is oan de
oare kant”, vertelt
Klaas.
Nynke ontvangt mij samenmet hun
jongste zoon Geale hartelijk en ik neem
plaats aan de tafel waar de lunch op de
mannen staat te wachten. Nynke legt uit
dat Jan en zijn zaterdaghulpen Simon en
Britt beton hebben gestort en nog niet
helemaal klaar zijn. Na een paar minuten
komen ze al binnen.
Jan en ik kennen elkaar van zijn functie in
het Plaatselijk Belang, maar met Nynke
had ik nog niet eerder kennisgemaakt.
Nynke is opgeleid tot kinderverpleeg-
kundige, maar een aantal jaren geleden
bleek dat het werk op de kinderafdeling
van een ziekenhuis niet meer te

combineren was met
het boerenbedrijf.
Jan en Nynke hebben
toen nagedacht over het
starten van een
zorgboerderij. Papieren
en vergunningen waren
geregeld, maar uitein-
delijk hebben ze toch
anders besloten. Nynke
is nu ZZP’er en vangt
kinderen op die een pgb
hebben. Soms bij de
kinderen aan huis maar
ook wel op de boerderij.
Jan en Nynke vinden het
belangrijk dat hun
kroost opgroeit met
kinderen die een
beperking hebben. “Wy
fyne it moai dat ús bern
net alles als fansels

sprekkend sjoche, en dat je ondanks in
beheining gewoanmei mekoar boartsje
kinne. Soms is dat in berntsje yn in rolstoel
en in oare kear in berntsje mei sûkersykte.”

Historie
De boerderij is in de jaren 30 gebouwd
door de Domeinen. Jan’s pake is in 1967
vanuit Blesdijke naar Nij Beets gekomen.
Ze hebben jaren op de boerderij gewerkt,
tot Jan’s vader en moeder het overnamen.
Jan heeft nog twee zussen en een jongere
broer, maar Jan was de enige met ambities
op het agrarische vlak. Toen Jan Nynke
leerde kennen zijn ze eerst in een

De stal van de familie de Jong (Foto: Fam. De Jong)
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bijgebouw gaan wonen en in januari 2018
zijn Jan en Nynke samenmet Jan’s ouders,
in één dag gewisseld van woning. Ze
wonen numet hun drie kinderen met heel
veel plezier op de boerderij. Er zijn, wat de
woning betreft, nog vele wensen. Het
begin is al gemaakt, maar het bedrijf gaat
voor, waardoor dit op een lager pitje staat.

Bedrijfsvoering
Jan en Nynke hebben eenmooi modern
bedrijf. Ze
werkenmet twee
robots, die ze in
juli 2018 hebben
aangeschaft. Ik
zie voor het eerst
hoe dit werkt. De
oudste zoon
Klaas legt me uit
wat alle lampjes
betekenen. Met
zijn zeven jaar is
hij al een echte
boer in de dop. Ze
hebben deze
robots aange-
schaft omdat de
melkstal te klein
werd. Jan melkte
elke ochtend vier uur. Dit moest ’s middags
nog een keer, naast al het andere werk dat
gedaanmoest worden. Er moest dus
worden gekozen: personeel aantrekken of
robots aanschaffen, zodat Jan alleen verder
kon.
Opmijn vraag of ze ook aan weidegang
doen, antwoorden ze: “Dat ha wymei de
robots trije jier besocht, mar it wie net
mear te dwaan.” De opbrengst liep
achteruit, 2/3 van de koeien wilde binnen-
blijven, waardoor ze uiteindelijk tot deze
keuze zijn gekomen. Het jongvee loopt nog
in de wei. Ze vinden dat eenmooi gezicht,
maar voor de andere koeien hebben ze
toch anders besloten. De koeien liggen op
heerlijke matrassen en lopen binnen vrij
rond.

Kantine
Jan’s ouders helpen nog veel op de
boerderij. Ze zijn er bijna elke ochtend en
verzorgen de kalveren. Ik vraag aan Nynke
of het lukt het bedrijf met haar werk –
soms aan huis – te combineren. Bij veel
boeren is het druk aan de keukentafel.
Samenmet de robots kwam er ook een
computer, waarna ze hebben besloten een
kantine te bouwen. “Dat is in hiele goeie
beslissing west.” Daar staat de computer

en een
keukenblok,
zodat
iedereen
zichzelf kan
redden.We
lopen naar
boven en
kunnen
vanuit de
kantine zo de
stal in kijken.
Heit zijn
leesbril ligt te
wachten tot
ze op
maandag, na
het werk,
kijkend naar

het vee, hun krant kunnen lezen en koffie
kunnen drinken. Een mooie plek om te
vertoeven.

Maatschap
Jan en Nynke zitten samen in de
maatschap. Nynke is niet van
boerenafkomst, maar ze werkt mee in het
bedrijf. Ze vindt dit noodzakelijk omdat ze
ook moeten kunnen sparren, vertelt ze. “Er
moeten beslissingen genomen worden
over essentiële dingen. Danmoet ik wel
weten wat er allemaal speelt.” De
maatregelen zijn lastig. De derogatie valt
hen ook rauw op het dak. Dat gaat veel
geld kosten. Ze moeten per jaar 1000 kuub
mest extra afvoeren. Bovendien is de
markt hier nog niet klaar voor. De steeds
veranderende maatregelen zorgen voor
kopzorgen. Aan het einde van de streep

Het gezin de Jong (Foto: Fam. De Jong)
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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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moet er wel een positieve uitslag staan.
Jan haalt aan dat het voor veel boeren een
zware tijd is, ook psychisch. Heb je een
opvolger danmoet de bedrijfsvoering
soms aangepast worden enmoet je gaan
kijken wat de beste weg is om in te slaan.
Lastige vraagstukken. Het sentiment moet
aan de kant geschoven worden. “Wy
moatte skerp oan de wyn sile.” “Jo moatte
jo altyd tariede opmindere tyden”. Nynke
vult aan: “buorkjen is gjin berop mar in
manier fan libjen”.

Toekomst
Jan en Nynke staan positief in het leven en
kijken ook zo naar de toekomst. De
kinderen mogen boer worden en ze zullen
ze dan ook bij staan, maar alleen als ze het
zelf willen. Een mooi bedrijf dat zijn best
doet voor de weidevogels, milieu en
meedenkt aan het plan voor de
monovergisters in ons dorp. Het welzijn
van de dieren staat ook bij hen hoog in het
vaandel. Ik word uitgezwaaid door de
familie en ga met een voldaan gevoel naar
huis.

Nieuwe predikant Dirk Sierd de Vries is begonnen:

‘Ik heb het gevoel dat ik wat kan betekenen voor de

gemeenschap. Maar ik denk andersom ook.’

Door Bart Ledegang

Na een intensieve speurtocht van ruim een jaar heeft ons dorp weer een predikant gevonden.
Het is de 34-jarige Dirk Sierd de Vries uit Leeuwarden. Samenmet echtgenote Marleen en
dochtertje Sarah hoopt hij in het voorjaar zijn intrek te nemen in de pastorie. ”Ik wilde
beginnen in een gemeenschap die past bij waar ik vandaan kom, Oudega,” aldus Dirk Sierd.
En dus werd het Nij Beets.

Af en toe werpt de
jonge predikant een
blik in de
predikantswoning aan
de Doarpsstrjitte. Daar
werkt een klein leger
van 20 potige
vrijwilligers keihard
aan een grondige
verbouwing. ‘Niet te
bevatten,’ zucht Dirk
Sierd die onder de
indruk is van alle
inspanningen. Het is
zijn eerste
kennismaking met het Beetster motto ‘Mei
inoar ien.’ En het zal vast niet de laatste
zijn.

LOL
Ergens in september
2022 kruisten de
paden van de
beroepingscommissie
van de PKN gemeente
en Dirk Sierd elkaar.
De laatste naderde het
eind van zijn
theologiestudie in
Groningen en de
beroepingscommissie
was al lange tijd
vruchteloos in haar
pogen een nieuwe

predikant te vinden als opvolger van de
naar Spijkenisse vertrokken Jaap
Vlasblom. De nieuwe dorpspredikant:
“Iemand uit Nij Beets appte mij de

Dirk Sierd de Vries (Foto: Bart Ledegang)
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vacature met daarbij de vraag: ‘Is dit niet
wat voor jou?’ Ik reageerde in eerste
instantie met ‘LOL.’ Maar al gauw dacht ik:
waarom ook niet?” Het contact werd
gelegd en na een paar goede gesprekken
en akkoord van kerkenraad stemde
uiteindelijk ook de gemeente in met de
komst van Dirk Sierd naar Nij Beets. Alles
unaniem. ”Ik wilde beginnen in een
gemeenschap die past bij waar ik vandaan
kom. Een dorp. Nij Beets hebben we nu al
leren kennen als een hele fijne
gemeenschap. Dus dat doet goed!”

Gemoedelijk
Oudega, Smallingerland. Dirk Sierd groeit
er samenmet zijn ouders en twee zussen
op. Vader runt aan ItWest een
installatiebedrijf. De oude leegstaande
‘School met den bijbel’ wordt opgekocht
en dient als bedrijfspand annex woning.
“Mijn eerste levensjaar heb ik op een
matje in de lerarenkamer geslapen,”
grinnikt hij. “Langzamerhand werd het
een gerieflijke woning. En er was altijd
iemand thuis.” Dirk Sierd geeft toe niet
veel levendige herinneringen te koesteren
aan Oudega. “Ik zal zelf moeten
ondervinden hoe Nij Beets van Oudega
verschilt.”

Studie
Het ontwikkelen van websites heeft
tijdens de middelbare schoolperiode meer
zijn aandacht dan de schoolboeken. Ook
belandt Dirk Sierd in de muziekwereld
waar hij in Drachten muziekfestivalletjes
in poppodium Iduna organiseert. Havo 4
wordt daarom twee keer gedaan. “Maar ik
heb wel goed leren programmeren,”
knipoogt Dirk Sierd. Na eenmislukt
uitstapje naar de studie Public
Management kiest hij voor
Communication andMedia Design in
Leeuwarden. Hier wordt Dirk Sierd even
later ook docent. Tot zijn verbazing roepen
zijn studenten hem in zijn derde jaar uit
tot docent van het jaar. Hij haalt hier zelfs
de krant mee.

DIRK
Ommeer van betekenis te kunnen zijn
voor de gemeenschap is Dirk Sierd op zijn
16e ook al de politiek in gegaan.
Uiteindelijk wordt hij lijsttrekker voor het
CDA in Leeuwarden. Inmiddels zijn de
programmeerskills dermate
indrukwekkend dat hij voor het landelijke
CDA een programma ontwikkelt voor het
ledenbeheer en campagneplanning. De
partij besluit het programma de naam
DIRK te geven, zoals er ook een project
Sophie is. “Goedbedoeld, maar een beetje
awkward natuurlijk,” geeft Dirk Sierd toe.
“Het komende jaar verdwijnt de naam
DIRK en wordt het ‘Mijn CDA.’ Heeft de Nijs
Beetster nog een primeur ook, hahaha.”
Tot zijn 32e blijft de jonge predikant zich
inzetten voor de politiek maar de echte
bevrediging blijft uit.

God
Als in 2012 zijn moeder komt te overlijden,
rijzen bij Dirk Sierd nieuwe levensvragen.
Zijn gang naar het CDA-partijbureau in
Den Haag leidt hemwekelijks langs het
pand van het Leger Des Heils. Maar voor
het eerst valt zijn oog op het credo op de
gevel: ‘En toch hebt u God nodig.’ Het zet
hem aan het denken. “Ik kom niet over
mijn verdriet heen als ik het niet kan
plaatsen in het licht van Gods liefde,”
verwoordt Dirk Sierd zijn gevoel in die
dagen. “Wij vonden als familie zoveel
troost in de mensen die om ons heen
stonden en ons steunden. Het was een
soort basisvertrouwen en je tegelijk ook
gedragen voelen. Zo heb ik de weg naar
God weer gevonden en besloot ik om
theologie te gaan studeren.”

Licht zien
Noem het ‘het licht zien’ maar vanaf dat
moment heeft Dirk Sierd zijn échte
roeping gevonden. In 2021, nog tijdens zijn
studie, wordt hij studentenpastor in
Leeuwarden. Het is een duo-functie die hij
samenmet collega Jan-Jaap Stegeman
vervult. In november 2022 rondt hij de
opleiding af en ook het colloquium voor
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Opsterland

Zijner ergernissen of irritaties
tussenuen uw buren?
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veilig
opsterland

voor

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

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

Volg onze reguliere openingstĳden via www.piershiem.nl

Telefoon 0512-33 1420 | www.nĳboeruitvaartzorg.nl

Ikben er
voor u.

Zie onze advertentie

op pagina 23
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een delegatie van de PKN Nederland legt
hij met goed gevolg af. De beroepings-
commissie heeft dan al fijne gesprekken
met hem gevoerd en een akkoord tot
wederzijds samenwerken is er ook al.

In het diepe
Op zondag 15 januari is de intrededienst in
een volgepakte Doarpstsjerke. Zijn
schoonvader, ook predikant, bevestigt Dirk
Sierd in het ambt en als nieuwe dorps-
predikant van Nij Beets. “Nij Beets hebben
we leren kennen als een fijne gemeen-
schap. Klein, dus ik wil de mensen ook écht
leren kennen,” aldus Dirk Sierd enthousi-
ast. “In het Damshûs heeft IttsjeWolthers
ons al uitgenodigd voor een persoonlijke
rondleiding over het museumterrein.
Verder wil ik me breed voor het dorp gaan
inzetten. Zowel binnen als buiten de kerk.
Al met al heb ik het gevoel dat ik wat kan
betekenen voor de gemeenschap. Maar
ook andersom. De gemeenschap kan ook
wat betekenen voor ons.”

In het voorjaar neemt Dirk Sierd met
Marleen en Sarah zijn intrek in de
vernieuwde pastorie. Tot die tijd werkt hij
op maandag en vrijdag vanuit de Rank
aan de Prikkewei. Loop gerust eens bij hem
binnen. Per mail is hij bereikbaar op:
dominee@doarpstsjerke.nl.

Even een praatje met een hardwerkende vrijwilliger in de
toekomstige pastorie (Foto: Bart Ledegang)
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W W W.WOONCENTRUMSVDBERG.NL

0655830509
www.tantejansz.nl
info@tantejansz.nl

tante jansz kinderopvang
NĳBeets
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Foveo: ‘warm houden en opkomen voor’

Door Aukje Kinderman

Onlangs werd in een artikel van het tijdschrift EO Visie benoemd dat Israel van Dorsten in
2019 is opgevangen in ons dorp door Riemer en Marjoleine Lap van Foveo. De documentaire
‘De kinderen van Ruinerwold’, waardoor Israel bekend werd, heeft op veel Nederlanders een
grote indruk gemaakt. Voor de redactie van de Nijs Beetster een aanleiding voor een nadere
kennismaking met het echtpaar van Foveo aan de Domela Nieuwenhuisweg, ruim 7 jaar
nadat het in Nij Beets is gevestigd.

Watmij al snel duidelijk wordt als ik in
gesprek benmet Riemer en Marjoleine, is
dat zij de Latijnse naam Foveo in de
praktijk zonder twijfel eer aan doen. Zij
hebben van hun werk hun levenswijze
gemaakt: ‘Je bent er, is ons uitgangspunt’,
aldus Riemer. Samen vindt het echtpaar
het erg belangrijk om beschikbaar en
bereikbaar te zijn, zowel fysiek als per
whatsapp, en om samen op één lijn te
zitten in de begeleiding van
jongvolwassenenmet autisme en een
licht verstandelijke beperking.

Het zijn voornamelijk jongeren die in
andere begeleidingsvoorzieningen zijn
vastgelopen, of jongeren die door
omstandigheden op straat zijn beland,
die bij Foveo terechtkomen. Incidenteel
wordt er ook aanmensenmet een andere
hulpvraag een tijdelijk onderkomen
geboden. In principe is het de bedoeling
dat cliënten na verloop van tijd
doorstromen naar al dan niet begeleid
zelfstandig wonen.

Jezelf mogen zijn
Vanuit hun levensvisie zijn Riemer en
Marjoleine er in hun begeleiding op
gericht om cliënten de ruimte te bieden
om zichzelf te kunnen enmogen zijn. Dit
betekent voor hen dat zij hun eigen
behoefte aan sociaal contact mogen
volgen. Er is ruimte voor samenzijn, maar
er is ook de mogelijkheid om zich terug te
trekken in een eigen huis op het erf.

Vanuit de methodiek Krachtwerk wordt in
kleine stapjes samen onderzocht wat de
mogelijkheden zijn in zelfredzaamheid,
zoals onder andere bij koken,
boodschappen doen en invulling geven aan
dagbesteding. De hoeveelheid aan keuzes
in de supermarkt levert bijvoorbeeld al
gauw overprikkeling op, waardoor het
lastig is om overzicht te houden en blijft de
variatie aan kookkunsten vaak beperkt tot
een specifiek gerecht en vooral
‘gemakkelijk…’.

In veel gevallen overschatten zij zichzelf
nog wel eens, of komt het voor dat de
omgeving iets van hen verwacht wat niet
binnen hun capaciteiten ligt. En dat levert
frustratie en onbegrip op, waardoor deze
jongeren vaak het vertrouwen zijn
kwijtgeraakt in hun omgeving of
hulpverleners. Duidelijkheid krijgen in wat
de cliënt wel en niet kan en het
acceptatieproces hierbij samen doorlopen,
is wat hen voorbereid op een zo zelfstandig
mogelijke toekomst en geeft tegelijkertijd
inzicht in wat er aan ondersteuning nodig
blijft.

Een goede buur zijn
‘Sociotherapeutisch werken’ is de
professionele benaming voor de
begeleidingsvorm van Riemer en
Marjoleine, echter noemen zij het zelf liever
burenhulp aanleren. Hoe leef je in relatie
tot anderen, hoe ga je met elkaar om en
hoe kun je een goede buur zijn, staat
hierbij centraal. Een simpel voorbeeld



16 De Nijs Beetster 18-6

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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hiervan is dat hen
wordt geleerd om
ook de rolcon-tainer
van de buurman
aan de weg te
zetten of, eenmaal
geleegd, weer mee
terug te nemen.

Aangezien Foveo
een woonsetting is
en geen
dagbesteding biedt,
zijn zij aangewezen
op de buurt
rondom hen om
hier invulling aan te
geven. Er zijn in de
afgelopen jaren
mooie
samenwerkingen
ontstaan. Vaak kwamen deze per toeval
tot stand. ‘We geloven dat God ons werk
hierin ook zegent’, aldus Marjoleine. Zo is
er samenwerking met De Dagwinkel, met
Springth van Sikke en Hammie Marinus,
en soms is er een tijdelijke samenwerking
met anderen in het dorp. Verder is er
goede samenwerking met zorgboerderij
De Vonk in Boornbergum.

Een bijzonder verzoek
Het is vier dagen nadat Israel van Dorsten
de boerderij, waar hij jarenlang samen
met zijn broers en zussen is vastgehou-
den door zijn vader, heeft verlaten als de
telefoon overgaat bij Riemer en
Marjoleine met de vraag of zij een plek
vrij hebben. Er werd nadrukkelijk gezocht
naar een christelijk adres waar hij zo goed
mogelijk begrepen zou worden bij het
verwerken van de beangstigende
religieuze denkbeelden die hij dagelijks
meekreeg van zijn vader. Het echtpaar
voelde gelijk: “Ja, dit is op ons pad
gelegd”. En zo kwam het dat Israel
ongeveer anderhalf jaar bij hen verbleef,
door ons dorp wandelde en fietste, en
naar De Dagwinkel ging.

Een pet en een daarvoor speciaal aange-
schafte bril, moesten hem onder de radar
houden. En dat is gelukt. Israel kon bij
Foveo in alle rust leren en ontdekken over
de sociale omgangsvormen in onze
maatschappij en hij mocht ook
kennismakenmet een liefdevoller
godsbeeld dan dat waarmee hij was
opgevoed. “Wij wilden hem laten zien dat
het ook anders kan. Onze oudste zoon is
veel met Israel opgetrokken en heeft hem
wegwijs gemaakt in de ‘gewone’ wereld
van jongeren. Zijn hulp was van
onschatbare waarde”.

Riemer en Marjoleine zijn dankbaar dat de
mensen in ons dorp met vermoedens, hier
geen ruchtbaarheid aan hebben gegeven.
Ruim een jaar geleden is Israel verhuisd
naar een eigen woonplek. In oktober 2022 is
de eerste druk van zijn boek ‘Wij waren, ik
ben.Weg uit Ruinerwold’ uitgegeven en is
te koop voor wie meer wil weten over Israel
zijn leven voordat hij bij Foveo
terechtkwam.

Deze foto is gemaakt door fotograaf Jacqelien de Haas
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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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Vrijwilligers gezocht

voor zaterdag 11 maart 2023 bij

het openluchtmuseum It Damshûs.

Wij zoeken deelnemers voor deze klusdag.
De werkzaamheden zijn divers:

• huisjes schoonmaken en opnieuw inrichten
• gebouwen klaarmaken voor het nieuwe seizoen
• het terrein opfrissen
• de twee boten, de turfbok en de Snikke, klaarmaken voor het vaarseizoen
• enz. enz.
•

We beginnen om 8.30 uur met een kopje koffie, waarna de werkzaamheden worden
verdeeld.
Rond 12 uur is er een heerlijke lunch.
Nadat de laatste klussen geklaard zijn, sluiten we rond 14.30/15.00 uur af met een kopje
thee.

Opgave is mogelijk voor de hele dag, maar mag ook per dagdeel.
Ook voor mensenmet een beperking hebben we de mogelijkheid ommee te helpen.

Geef u op bij Arjen en Sietske Dijkstra.
Dit kan via mailadres: arjendijkstra@home.nl of via 0657536302.

Graag voor 1 maart 2023 opgeven.

Hopelijk tot 11 maart 2023.
Arjen en Sietske Dijkstra
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Dorpsagenda Maart

za. 18 feb. Soos v/a klas 1 v.o., It Skûlhoal 20.00 uur

wo. 22 feb. 50+ ût en thûs: oudhollandse liedjes + quiz 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

za 4 mrt 2de foarstelling Toanielferiening Kliuwend Omheech yn ’t Trefpunt 20.00 uur

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

za. 11 maart Klaverjassen in de sportkantine 20.00 uur

za. 11 mrt Soos, It Skûlhoal 20.00 uur

do. 16 mrt Interactieve informatieavond Biodiversiteit. Met Nienke Plantinga
van Magnolia en Blom Bij Beets 20.00 uur

za. 18 mrt Soos, It Skûlhoal 20.00 uur

wo. 22 mrt 50+ ût en thûs: Tuindorado zuid (opgeven t/m 8mrt) in ’t Trefpunt*
€ 4,00 inclusief koffie en thee 14.30-17.00 uur

Wo. 29 mrt Groenworkshop in het Trefpunt. Opgave tot 23 maart bij
Hendrika, Atje of Lys, tel.: 461946 of hobbylys@gmail.com.
Kosten €15,00 tot € 20,00 inclusief koffie/thee 19.30 uur

vr. 31 mrt Klaverjassen in ’t Trefpunt Inleg € 4,00 20.00 uur

wo. 5 april 50+ ût en thûs: paasstukje maken (opgeven t/m 22 mrt) in ’t Trefpunt*
€ 4,00 inclusief koffie en thee 14.30-17.00 uur

za. 11 april Klaverjassen in de sportkantine 20.00 uur

wo. 19 april 50+ ût en thûs: dame in Frysk kostuum
in ’t Trefpunt* € 4,00 inclusief koffie en thee 14.30-17.00 uur

vr 28 april Klaverjassen in ’t Trefpunt Inleg € 4,00 20.00 uur

Kijk voor bijzonderheden elders in deze Nijs Beetster



Grote schoonmaak

Zaterdag 25 maart organiseert ’t Trefpunt
weer een GROTE schoonmaak-, klussen-
en onderhoud- en tuinonderhouddag!

Zou u/jij ons deze dag (een dagdeel mag natuurlijk ook) kunnen helpen?
Geef je dan op via trefpuntnijbeets@gmail.com
Laat ook even weten wat je het liefst doet: schoonmaak/klusjes/tuin.

Tijdspad voor deze dag:
9.30 uur starten we de dag met een kop koffie en wat lekkers.
10.00 uur gaat een ieder zijn weg om de klussen die we op lijstje hebben staan

onderhanden te nemen.
12.30 uur staat er een stamppot buffet klaar.
13.00/13.15 uur starten we weer met de klussen.
15.30 uur willen we zorgen dat alles weer opgeruimd en aan de kant is.
15.45 uur sluiten we de dag af.

Alvast hartelijk dank!
Namens het bestuur van ‘t Trefpunt
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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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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.
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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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Doarpshûs ’t Trefpunt

Na de zomerstop heeft alles gelukkig weer
volop kunnen draaien. Dit geldt ook voor
de activiteiten in ’t Trefpunt. De
toneelvereniging is weer druk bezig met
de repetities van hun winterstuk. De leden
van de schietvereniging zijn iedere
dinsdag weer paraat en de maandelijkse
woensdagmiddag 50+Út & Thús met
gezellige activiteiten is weer van start en
wordt druk bezocht.
Krigel heeft er
samenmet de
gemeente hun
presentatie en
inloopmiddag gehad
over verduurzamen.
Er zijn
familiefeestjes
georganiseerd. Voor
de jeugdige
bezoekers was er
weer het Keetfeest.
De diaconie kon de
jaarlijkse broodmaaltijd voor de ouderen
weer organiseren met eenmooie, volle
zaal mensen. Vergaderingen worden weer
gepland en een aantal dorpsbewoners
heeft een gezellige, creatieve
kerstworkshop georganiseerd. En als
afsluiter (en begin) van het jaar heeft een
groep vrijwilligers gezorgd dat er een
mooi nieuwjaarsfeest in ’t Trefpunt was
voor alle dorpsbewoners met voorafgaand
een prachtig vuurwerk. En voor de
komende periode staan er weer leuke
nieuwe activiteiten op de planning.
Allemaal mooie activiteiten die horen in
een dorpshuis en wat het contact tussen
de verschillende dorpsbewoners mogelijk
maakt. Houdt de agenda in de
Nijsbeetster goed in de gaten.

Activiteiten
Natuurlijk kunnen er altijd activiteiten bij!
Maar dit moet wel uit de bewoners van Nij
Beets zelf komen. ’t Trefpunt is er om jullie
een ruimte te kunnen bieden voor deze
activiteiten.

Een andere gedachtegang
Vaak wordt nog gedacht dat het bestuur
de activiteiten regelt, de ruimtes
schoonhoudt, koffiezet, de tuin
onderhoudt en zorgt dat na een activiteit
alles weer wordt opgeruimd. Maar niets is
minder waar. De taak van het bestuur van
’t Trefpunt is om ervoor te zorgen dat alle
grote regel- en overleg zaken rondom het
dorpshuis goed worden geregeld. Zo zorgt

het bestuur dat het
gebouw kan blijven
bestaan en
toegankelijk is voor
iedereen die er
gebruik van wil
maken er terecht
kan, of dat numet
regelmaat is of zo nu
en dan. Een open
ruimte voor alle
inwoners om elkaar
te ontmoeten,
informatie te delen

of voor de gezelligheid. Het dorpshuis is
een stichting. Dit betekent dat het alléén
kan blijven bestaan door de inkomsten uit
de activiteiten die er worden gehouden.
Hoe meer gebruik ervan wordt gemaakt,
des te hoger de inkomsten zijn en des te
meer financiële ruimte er is om de
huurprijs zo laag mogelijk te houden. Zo
kunnen we samenmet een organiserende
partij kijken waar we financieel in kunnen
ondersteunen. Op deze manier komen de
inkomsten van ’t Trefpunt weer terug bij
de inwoners van Nij Beets en kunnen er
mooie activiteiten worden georganiseerd
voor iedereen. Een win-win situatie!

Samen kunnen we het
Omdat er iedere dag wel een vrijwilliger
nodig is voor bijvoorbeeld de koffie of
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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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schoonmaak is dit helaas toch lastiger dan
gedacht. In deze zou een beheerder
natuurlijk een prachtige oplossing zijn,
maar ook dat is lastig te verwezenlijken.
Daarom is besloten om de gebruikers van
’t Trefpunt te vragen de sleutel op te
halen, zelf te zorgen voor het zetten van de
koffie, na een activiteit alles weer
opgeruimd en schoon achter te laten en af
te sluiten. Op deze manier kunnen we
elkaar helpen en is het ook weer netjes
voor de volgende gebruiker. Zo kan het
dorpshuis open blijven voor gebruik. Voor
het bestuur is het dan mogelijk om met
de vrijwilligers die er zijn het grotere
onderhoud van de tuin, het gebouw en de
schoonmaak te organiseren. Laten we er
met z’n allen een mooi jaar van maken!

Graag eens een ac�viteit organiseren of
iets anders voor ’t Trefpunt willen
betekenen? Neem dan contact op met het
bestuur via e-mail:
trefpuntnijbeets@gmail.com.

PS: achter de schermen wordt hard
gewerkt om het een en ander anders te
gaan organiseren. Er is een aantal
enthousiaste Nijbeetsters gevonden die
ons daarbij wil helpen. Onze dank
hiervoor! Ook jij kunt ons hierbij helpen.
Hierover meer in de volgende
NijsBeetster.

Een groet namens bestuur ’t Trefpunt

Wist udat...?

Wist u dat…
we op woensdag 29maart, aanvang 19.30,
in het Trefpunt een voorjaarsbloemstuk
gaanmaken? Kosten €15,- tot € 20,-.
Inclusief koffie/thee en wat lekkers.
Wil je meedoen? Tot 23 maart opgeven bij
Hendrika, Atje of Lys, tel.: 461946 of
hobbylys@gmail.com.
Heb je een snoeischaar, neem deze mee.

Wist u dat…
er tijdens de bingoavond van 11 maart in ’t
Trefpunt live muziek zal zijn?
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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
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Woensdag 8 februari hebben wij als
Plaatselijk Belang en de Doarpstsjerke een
heerlijke, gratis maaltijd (gemaakt door
vrijwilligers) aangeboden in ’t Trefpunt.
Wij hadden het dit keer bekendgemaakt
via de sociale kanalen en de
nieuwsbrieven dat er zonder opgave
deelgenomen kon worden. Er kwamen een
mooi aantal mensen op af; 13 personen.
Dit was eenmooi en gezellig samenzijn.
Daarom gaan we hier zeker mee verder.

Op woensdag 8maart a.s. gaan wij in het
Trefpunt weer eenmaaltijd aanbieden. U
hoeft zich hier niet voor op te geven. U
kunt vanaf 17.15 uur gewoon binnenlopen
en genieten van eenmaaltijd met diverse
gerechten, ‘voor ieder wat wils’. Iedereen
uit het dorp is van harte welkom. Als u
een bord en bestek meeneemt dan zorgen
wij ervoor dat het eten klaar staat en dat
de kachel brandt!Wij hopen op een grote
opkomst en een gezellig samenzijn.
Iemandmeenemen kan natuurlijk ook!
Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

U kunt uiteraard ook nog doneren om het
kosten dekkend te maken; dit kan door uw
gift over te maken op het volgende
rekeningnummer: NL20 RABO 0306 4535
41 ten name van: ver. Plaatselijk Belang Nij
Beets onder vermelding van:
warmemaaltijden.

Een gezellige en gezamenlijke maaltijd

Scan de QR-code om te doneren voor

Maaltijd Nij Beets.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

Alvast bedankt voor uw gift!
Tot 8 maart!

Warme groet van Plaatselijk Belang en de Doarpstsjerke Nij Beets.
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Energiezuinig wonen Nij Beets

Beste inwoner van Nij Beets,

Het is alweer enige tijd geleden dat we een informatieavond hebben georganiseerd. De
laatste keer heeft Duurzaam Bouwloket de avond verzorgd.
Hierbij willen we jullie opnieuw uitnodigingen voor een vervolgbijeenkomst. Wij hebben
deze winter tegen een sterk gereduceerd tarief een energiescan aan 25 woningen in Nij
Beets aangeboden.We willen deze bewoners uitnodigen om hun ervaringen te delen met
de inwoners van Nij Beets. Deze bijeenkomst is op 13 maart om 20.00 uur in Het Trefpunt te
Nij Beets.

We bespreken deze avond de bevindingen van de scans. Was het wat ze ervan verwachtten
en gaan ze met de tips aan de slag? Zo ja welke en zo nee, wat houdt hen tegen.Wat
kunnen we doen ommeer inwoners van Nij Beets te motiveren en te helpen bij het
verduurzamen van hun woning.
De heer Tjalling Reitsma, die de scans heeft uitgevoerd, zal deze avond aanwezig zijn om
nader uitleg te geven en eventuele vragen hierover te beantwoorden.

Krigel heeft deze winter, in samenwerking met de gemeente, dorpsgenoten opgeleid tot
energiecoach. Ook is er een cursus gevolgd om te werkenmet een warmtecamera. Bij
verschillende dorpsbewoners zijn deze checks al uitgevoerd. Wij willen u daarover
informeren en op deze avond kunt u zich opgeven voor een bezoek van een energiecoach.
Voor de warmtecamera is een lage temperatuur nodig, dus het is nog afwachten of dat
nog gaat lukken. Mevr. Tina Hulst is als coördinator energiecoaches aanwezig om hierover
uitleg te geven.

Naar aanleiding van onze bevindingen tijdens deze avond willen we thema-avonden
organiseren, om iedereen verder te helpen op weg naar energiezuinig leven.
We denken daarbij aan:

• Isolatie
• Warmte of hybridepompen
• Zonnepanelen
• Huurdersbijeenkomsten
• Financiële ondersteuning

We hopen dat u aanwezig zult zijn. Dat is voor ons belangrijk. Uw ervaringen helpen ons
om de campagne energiezuinig wonen in Nij Beets verder vorm te geven en te verbeteren.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Krigel
Gemeente Opsterland.
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Nijs Beetster Nijs

Femke Nederlands Kampioen 500
meter
In het weekend van 3-5 februari 2023 is
Femke Kok Nederlands Kampioen
geworden op de 500meter. Hiermee heeft
ze tevens een startbewijs behaald voor het
WK afstanden dat begin maart in Thialf zal
worden gehouden.

(foto: facebook pagina Femke Kok)

**************

Zoektocht naar de nieuwe
burgemeester
Afgelopen week is de profielschets voor de
nieuwe burgemeester van Opsterland
overhandigd aan de commissaris van de
koning. Hiermee gaat de
vertrouwenscommissie op zoek naar de
ideale kandidaat, welke als de planning
uitkomt, op 25 september zal worden
geïnstalleerd.

**************

Overheid vraagt ommening over de
Lelylijn
Dit keer een bericht dat niet direct Nij
Beets raakt, maar wel heel dicht in de
buurt komt… Opmaandag 6 februari jl.
heeft de overheid een website opengesteld

waar eenieder een enquete kan invullen
over de plannen van de Lelylijn. De website
is https://
denkmeeoverdelelylijn.raadpleging.net/

**************

En de Gouden Turf gaat naar….

Op initiatief van Groen Links is de
verkiezing voor De Gouden Turf terug van
weggeweest. Tijdens deze verkiezing kiest
het publiek de vrijwilliger of
vrijwilligersploeg van het jaar voor de
gemeente Opsterland.

En dit jaar zijn de vrijwilligers van ‘ons’
zwembad De Blauwe Kamp genomineerd.
Naast het zwembad zijn ook de Ronald
McDonaldhoeve uit Beetsterzaag, IJsclub
Hâld Moed uit Gorredijk,
Natuurvereniging Geaflecht en de
Dierenvoedselbank uit Bakkeveen
geselecteerd.

Foto: Bart Ledegang
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De vrijwilligers van De Blauwe Kamp zijn
genomineerd omdat simpelweg zonder
hen het zwembad niet op kan. De
kwaliteit van het water moet goed zijn en
van een juiste temperatuur, de kassa
moet bediend worden en ga zo maar
door.

De stembus is reeds geopend en er kan
tot vrijdag 17 februari gestemd worden.
Dit kan online op
opsterland.groenlinks.nl of telefonisch
via 06-3049 0238. De uitreiking vind dit
jaar plaats op zaterdag 18 februari om
14.15 in dorpshuis De Bining in Hemrik.

En zoals altijd, iedere stem telt…

**************

Bezuinigingstips Krigel
Zet de thermostaat één graadje lager:
besparing € 350 per jaar
Breng radiatorfolie aan: besparing € 120
per jaar

**************

Lezing over biodiversiteit – hoe kun je
tuinieren met de natuur mee?

Ontdek hoe je met Avontuurlijk Tuinieren
met de natuur mee leert tuinieren, hoe
dat eruitziet en wat je juist wel/niet moet
doen. Een lezing gericht op it Damshûs
maar zeker ook toepasbaar in je eigen
tuin/straat. Biodiveristeit vergroten is een
kwestie van leren loslaten en
samenwerken.

Graag geef ik, Nienke Plantinga, invulling
aan de avond samenmet Blom bij Beets
en ook met imker Carlijn Bisschop uit
Tijnje.

It Damshûs
16 Maart
Aanvang 20.00 uur
Entree € 8.00

Incl. koffie, thee of frisdrank

**************

Biodiversiteit bij it Damshûs
Waaromwerk ik bij It Damshûs?
Watmaakt het leven waardevol voor mij?
Geen vragen die ik mezelf iedere dag stel.
Hoeft ook niet. Maar soms komen ze
bovendrijven. Aan de oppervlakte. Ik kan ze
beantwoorden en dan komen woorden als
mensen, familie, vrienden, gezondheid en
zingeving naar boven. Redelijk algemeen
denk ik en de lijst is best aan te vullen met
werkzaamheden, kunst en hobby’s.

Waarom it Damshûs voor mij
Watmij boeit en in beweging brengt is
energie. Energie die ik krijg in mijn leven
hier in Nij Beets. Beter gezegd: van de
mensen, van de werkzaamheden, van de
samenwerking. Samen brengen we iets tot
stand wat zin geeft, wat waardevol is, wat
voldoening geeft. Dat is de reden dat ik me
thuis voel bij It Damshûs, want we brengen
gemeenschappelijk iets tot stand.
Met elkaar. Ieder op zijn eigen manier en in
zijn eigen waarde. Een klein biotoopje van
bedrijvigheid.

Onlangs is op die ene droge zaterdag-
morgen in weken, de middenstip rond de
Lindeboom omgeploegd enmet bollen
ingepland. Later in het jaar wordt het
bloemenzaad gezaaid. Deze werkzaam-
heden zijn door mensen uit Nij Beets
gedaan.



De Nijs Beetster 18-6 33

Opmijn vraag of zij mee willen werken
aan de biodiversiteit van It Damshûs,
zeiden deze mensen volmondig: ja!
Ik was blij, want op die zaterdagmorgen
was het werk in eenmum van tijd gepiept.
Met elkaar!
Ik ben heel benieuwd welke bollen- en
bloemenpracht dit jaar naar boven komt.

Wat houd biodiversiteit in?
Biodiversiteit omvat de verscheidenheid
aan leven, in allerlei vormen, op aarde.
Hoewel er soms dingen zijn die niet altijd
gaan zoals ik het voor ogen heb, komt er
toch altijd balans.
Want alles doet er toe en groeit naar eigen
natuurlijkheid.
Daarom houd ik van het werken bij
It Damshûs.

Interactieve informatieavond
Biodiversiteit
op donderdagavond 16 maart a.s.
om 20 uur. Met Nienke Plantinga van
Magnolia en Blom Bij Beets.

Elly Hoogeveen

Bestuurslid It Damshûs

**************

Werkzaamheden glasvezelnetwerk
begonnen
Medewerkers van Allinq zijn de afgelopen
weken langs de deuren gegaan voor een
schouw. Precies een jaar geleden konden
de inwoners van Nij Beets zich aanmelden
om aangesloten te worden op het
glasvezelnetwerk van Delta Fiber. Dat gaat
de komendemaanden gebeuren. De
aanleg van het netwerk wordt door Allinq
verricht in opdracht van Delta Fiber.
Voordat ieder huis kan worden
aangesloten moet een schouwrapport
worden opgesteld. Hierbij wordt het huis,
het erf en de afstand tot de meterkast
geanalyseerd. Dat maakt de aansluiting
straks makkelijker.

Aan de Bjirk, naast de glas- en
kledingcontainer, is inmiddels een Een
POP-station (Point of Presence) geplaatst.
U hebt hemwellicht al zien staan. Zo’n
station is vergelijkbaar met een
elektriciteitshuisje: het is een
hoofdverdeelstation van waaruit de
glasvezelkabels de woonwijken ingaan.
Een Point of Presence is een knooppunt in
een netwerk, waar zich bijvoorbeeld
apparatuur (modems en servers) van een
Internetprovider bevinden. Volgens de
schouwenaar die in het dorp de deuren
langs gaat wordt in maart begonnenmet
het aansluiten van de eerste woningen. In
juni kunt u hopelijk genieten van bellen,
internet en televisie kijken via glasvezel.
Als alles volgens plan verloopt tenminste…

Foto: Bart Ledegang
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Kliuwend Omheech’ spilet dizze
winter de klucht: ‘De kat yn de kelder’.
De ôfrûne tiid binne in 9-tal spilers en
spylsters ûnder lieding van regysseur
Sietske Dijkstra drok dwaande west, om
mei ‘De kat’ in mooi winterstik del te
setten.

Majoar Evarist Tanghe lit, alhiel tsjin it sin
fan syn suster Serafine, de kânsearme
húshâlding De Kat tydlik yn de kelder fan
syn hearehûs wenje. Ynearsten hawwe de
De Katten neat mei de kelder, mar as se
der efter komme dat hja yn de kelder neist
de bank komme te wenjen, slacht dat gau
om, want Heit Feliks sjocht de kâns op in
boppeslach fuortendaliks sitten mei in
krimineel goed plan:
‘Allinne mar in tunneltsje grave!’
Sille se as rike lju de kelder útkomme?

Graach oan’t sjen op ien fan de
útfieringsjûnen: 25 febrewaris en 4 maart
om 20.00 oere.

Try-out foar jongerein oant 16 jier op:
24 febrewaris om 19.30 oere.

Kaarten binne noch te bestellen op:
kliuwendomheech@gmail.com.

Een inkijkje bij Klieuwend Omheech
(foto: Marianne Elzinga)

De Speeltuin Nij Beets is op zoek naar
helpende handen bij NLdoet!
Kom jij ons zaterdag 11 maart om 10.30 uur
helpen in de speeltuin? Alles moet weer
onkruidvrij worden gemaakt en de
toestellen gepoetst.

Lijkt het jou leuk om ons te helpen? Dan
zien we je graag, de koffie staat voor je
klaar. Als het mogelijk is graag een schep
en/of schoffel meenemen. Aanmelden is
niet nodig.

**************

Uitslag van de klaverjasavond Op
zaterdagavond 14 januari 2023 waren er
23 personen in de kantine aan de Blauwe
Kamp voor het leggen van een kaartje. Ook
deze keer waren er weer vleesprijzen
beschikbaar.

Hier volgen de personen die meer dan
5000 punten scoorden.

1. Arie de Haan 5.720 punten
2. Jolanda Rinzema 5.628 punten
3. Jeen vd Duin 5.466 punten
4. KlaasWiersma 5.147 punten
5. Minco Bok 5.027 punten
Sietze van Houten ging er deze avondmet
de poedelprijs vandoor met 3.933 punten

De volgende klaverjasavond is op
11 februari 2023 om 20.00 uur in de
sportkantine
De catering werd deze avond verzorgd
door Monique en Nick, dank jullie wel!

Namens SiebWillem en Sietze.
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Uitslag klaverjasavond ‘t Trefpunt.
Op zaterdagavond 21 januari kwamen er 21
personen in ’t Trefpunt. Er waren 9 prijzen
te winnen. Hier volgen de personen die
meer dan 5000 punten scoorden:
Wytse de Haan. 5.810
Sieb de Haan. 5.730
AndréWouters. 5.363
Jan Klaver. 5.201
Leon van Kesteren 5.155
Willem Dam. 5.099
Oene van der Molen 5.052

De poedelprijs was voor Sietze van Houten
met 3635 punten.
Natasja en Famke verzorgden de catering
(bedankt)

Op zaterdagavond 4 februari kwamen er
19 personen in ’t Trefpunt. Jeen kwam na
een belletje. Er waren 9 prijzen te winnen.
Hier volgen de personen die meer dan
5000 punten scoorden.
Hilbert Hoekstra. 5.111
Arie de Haan. 5.078
Wimke van Veen. 5.077
Wytse de Haan. 5.056
Pieter Nauta. 5.044

De poedelprijs was voor Jan Klaver met
4314 punten.
Riemie en Yvonne verzorgden de catering
(bedankt).

**************

Lost & Found

Na het geslaagde oud en nieuw feest en
Keetfeest zijn er een aantal jassen/vesten
blijven hangen. Mocht je nog een jas of
vest kwijt zijn dan kun je contact
opnemenmet het Trefpunt. De
kledingstukken blijven nog drie weken
hangen en daarna worden ze aan een
goed doel geschonken.

Midden Prikkewei 	1892 
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 Zin in gezelschap en 50+ vanaf  deze mooie leeftijd organiseren we 

                                   

                            50+ ÛT &THÛS 

                         

            

Elke woensdagmiddag in de even weken    

Activiteitenagenda          
   
  22 februari  oudhollandse LIEDJES + quiz 

   8 maart   SPELLETJES 
  22 maart  Tuindorado zuid **opgeven t/m 8 maart 

   5 april   paasstukje maken **opgeven t/m 22 maart 
  19 april   dame in Frysk kostuum    

 Tijd:       14:30 tot 17:00uur 
 Locatie:  Doarpshûs  t Trefpûnt 
 Entree:   €4 inclusief koffie & thee 

Neem voor eventuele vragen en/of vervoer 
contact op met: 
Berber Nicolai 06 34 76 63 96 
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De Diaconie van Nij Beets organiseert:

KLEDINGBEURS
                                 VOOR IEDEREEN!!!

Zaterdag 1 april 2023

 van 12:30 - 14:30

Mocht je nog schone en nette kleding, jassen en 
schoenen voor mannen, vrouwen en kinderen 
hebben en deze willen doneren? Dan kun je ze tot   
en met donderdag 23 maart in leveren bij:

Minke Rinzema, D. Nieuwenhuisweg 11, tel. 06 
36040526  & Elisabeth Mulder, De Els 7, tel. 461304

Kunt u de kleding zelf niet brengen bel dan Sake 
Bergsma tel. 0630890549 om het op te komen halen.

In de ochtend is de kleding gratis voor mensen die 
gebruikmaken van de voedselbank Opsterland.

Kleding uitzoeken 
voor €1 per stuk

             Vintage    

Duurzaam

       Besparing co2

Goedkoop

          Minder afval

Locatie:

De Rank, Prikkewei 35

Nij Beets

Contact: 
diaconie@doarpstsjerke.nl

De Nijs Beetster 18-6
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Van Plaatselijk Belang

Nieuws vanuit Plaatselijk Belang

De algemene ledenvergadering voor Plaatselijk belang staat gepland op donderdag 20 april om 20:00. Noteer het in uw

agenda en wees van harte welkom.

We hebben vanuit de gemeente weer een aanvulling van dorpsbudget gekregen.

Hiermee kunnen bijvoorbeeld activiteiten door de inwoners voor het dorp worden gefinancierd.

Als u dus een financiële bijdrage nodig heeft voor iets dat u voor het dorp wilt organiseren, kunt u hiervoor een aanvraag

indienen bij plaatselijk belang. Dit kan middels het contactformulier op onze site: www.nijbeets.info of een mail naar

pbnijbeets@gmail.com.

Wij proberen dan om zo snel mogelijk een beslissing te nemen over het uit te keren bedrag.

Graag willen we polsen of er behoefte is om in het dorp een reanimatiecursus te o

rganiseren voor de dorpsbewoners.

De cursus bestaat uit een avond waarin uitleg wordt gegeven over het gebruik van de AED

waarvan er vier in ons dorp hangen. Hierin kan het plaatselijk belang eventueel bij genoeg

animo in overleg met de deelnemers de organisatie op zich nemen.

Opgeven kan bij pbnijbeets@gmail.com.

Bij genoeg animo willen we dit graag organiseren samen met ons buurdorp de Veenhoop.



39

 
Bonus kleinkind gelijk aan kleinkind? 

 

Het is dinsdagochtend, ik heb een gesprek met een pake en een beppe, een gouden echtpaar. Zij 

willen bij testament het een en ander geregeld hebben, ze willen onder andere aan hun 

kleinkinderen een bedrag in geld nalaten. Dat geeft de kleinkinderen een financiële steun in de rug 

en kan gunstig uitpakken voor de erfbelasting.  

Ze hebben een dochter die zelf 2 kinderen heeft uit een eerder huwelijk en woont nu samen met 

haar nieuwe partner. Deze partner heeft zelf ook 2 kinderen uit een eerder huwelijk. Die twee 

kinderen van de partner van hun dochter hebben de harten van pake en beppe ook veroverd. Pake 

en Beppe beschouwen deze twee kinderen ook als hun kleinkinderen, het zijn hun 

bonuskleinkinderen.  

Bij het overlijden van de langstlevende willen pake en beppe dat alle kleinkinderen inclusief de 

bonuskleinkinderen wat uit hun nalatenschap ontvangen, maar hoe zit het met de erfbelasting? 

Worden de bonuskleinkinderen gelijk behandelt als kleinkinderen? 

Deze vraag krijg ik steeds vaker. Bijna een op de drie huwelijken in ons land stranden voortijdig en 

daar komen de cijfers van de samenwoners nog bovenop. Veel mensen vinden daarna hun geluk 

terug en komen in een relatie met bonuskinderen. De familie banden worden daardoor steeds 

complexer.  

Of bonuskleinkinderen gelijk worden behandeld als kleinkinderen voor de vrijstelling en tarief van 

erfbelasting hangt van verschillende factoren af. 

Is de dochter gehuwd of is ze een geregistreerd partnerschap aangegaan?   

Is er een samenlevingscontract in het geval van ongehuwd samenwonen. En voor het geval er geen 

samenlevingscontract is, woont ze tenminste vijf jaar samen en staat ze met haar partner in dat geval 

op hetzelfde adres ingeschreven?  

Als hiervan sprake is, dan wordt het bonuskleinkind voor de erfbelasting gelijk gesteld aan een 

kleinkind.  

Pake en beppe weten niet of dochter aan een van de gestelde voorwaarde voldoet. Zij zullen dit bij 

hun dochter navragen en erop terugkomen. 

Mocht u hierover meer willen weten, neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende 

bespreking. 
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