Vereniging voor Plaatselijk Belang
Beetsterzwaag – Olterterp
Secretariaat: Mannie Oostra
Achterwei 2, 9246 TL Olterterp,
secr@pbbeetsterzwaagolterterp.nl
telefoon: 0512385236

NIEUWSBRIEF september 2013
Plaatselijk Belang BeetsterzwaagOlterterp laat de gemeente en andere belangrijke partijen
weten wat er leeft onder de bevolking en informeert u als bewoner over belangrijke
ontwikkelingen. Deze Nieuwsbrief vat samen wat er speelt. U leest meer op onze site
pbbeetsterzwaagolterterp.nl

AKTIVITEITEN van de Vereniging

DORPSTREFFEN
Op 16 oktober zal PB weer een Dorpstreffen organiseren in de Buorskip. Als centraal thema zal dit jaar de “Toekomst
van Beetsterzwaag” ter discussie staan, waarbij we zullen proberen alle mogelijke aspecten de revue te laten passeren.
Hierbij denken we aan:
•
ontwikkelingen rond de scholen; nieuwbouw? brede school?
•
doorstroming op de woningmarkt; zal de markt ooit weer opleven?
•
behoud winkelaanbod; blijft dat op peil?
•
vergrijzing en daarmee samenhangende problematiek;
•
maar natuurlijk ook de mogelijkheden voor vestiging van jonge mensen;
•
inzet vrijwilligers bij de diverse verenigingen en
•
natuurlijk het algemene onderwerp de leefbaarheid, maar dat beslaat ook alle voorgenoemde punten
Nadere informatie zal hierover nog volgen.

Avond over Duurzaamheid
Naast het Dorpstreffen zal PB een avond rond duurzaamheid organiseren op 13 november in de Buorskip
PB heeft een werkgroep gevormd die met behulp van het Netwerk Duurzame Dorpen zijn schouders wil zetten om in
Beetsterzwaag duurzame project(en) met dorpsgenoten op te starten. Na het opstarten van activiteiten zal ook
Beetsterzwaag deel uitmaken van het Netwerk Duurzame dorpen.
Voorbeelden van duurzame (gezamenlijke) initiatieven zijn:
•
autodelen,
•
repaircafé en
•
samen het openbaar groen onderhouden.
Ook hierover zal nog nadere informatie volgen.
Bestuursleden gezocht
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 16 april jl. heeft het bestuur bij monde van onze inmiddels teruggetreden
voorzitter de aanwezigen gevraagd eens na te denken over het versterken van het bestuur.
Helaas voelde niemand zich op dat moment geroepen zich aan te melden. Wellicht zijn een aantal onder u, we zijn
inmiddels een half jaar verder, tot bezinning gekomen en lijkt het u toch wel interessant eens vrijblijvend aan te schuiven
tijdens onze maandelijkse bestuursvergadering. Dit hoeft er niet toe te leiden dat het nieuwe bestuurslid ook direkt maar
voorzitter wordt.
Kandidaten kunnen zich bij het secretariaat aanmelden of contact opnemen met een van de, aan de voet van deze
nieuwsbrief genoemde, bestuursleden. Wij rekenen op u.
Ook andere verenigingen zijn trouwens op zoek naar vervanging voor bestuursleden. We kunnen onder meer noemen
de Voetbalvereniging en Stichting de Buorskip.
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PLANOLOGIE EN BOUWLOCATIES
Kantongerecht en Hoofdstraat
Momenteel houden we de situatie over de ontwikkelingen rond het kantongerecht goed in de gaten.
Terrein voormalige smederij
We zijn bezig in contact te treden met de projectontwikkelaar van o.a. de kavel tegenover de benzinepomp (gesloopte
smederij) om dit stuk braak liggend terrein netjes te houden. Dit om verloedering van dit deel van de Hoofdstraat, en
daarmee van het hele dorp, tegen te houden.
Mooiland
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief is men nog druk bezig met de bestratingen rond de gebouwen aan de
Vlaslaan/Fockema Andraealaan. Mogelijk zijn de eerste bewoners bij het verschijnen van de nieuwsbrief al in hun
nieuwe woning getrokken. In hoeverre fase 2 nog doorgaat moet de tijd uitwijzen.

De Wissel
De vergunning is inmiddels verleend voor de verbouw van een aantal
gebouwen van Talant en het plegen van grootschalige nieuwbouw.
Begonnen wordt op de oostelijke helft van het terrein (Borneroord).
Als Plaatselijk Belang hebben we geprobeerd het bestemmingsplan van
de nieuwe openbare site te halen, echter dit is niet gelukt.
Wij zullen de gemeente hier nogmaals om vragen zodat de informatie
voor de burger makkelijk toegankelijk is.
OPENBARE RUIMTE
Verkeersbesluit Van Lyndenlaan
Het college van B&W heeft in juli een verkeersbesluit genomen, waarbij in de Van Lyndenlaan het 2richtingverkeer
wordt hersteld.
Het bestuur van PB heeft hiertegen grote bezwaren geuit en is van mening dat hiermee het veiligheidsgevoel voor de
nietgemotoriseerde gebruikers van de Van Lyndenlaan ernstig op de proef wordt gesteld.
Het besluit tot het weer invoeren van 2richtingverkeer hier is alleen ten behoeve van automobilisten genomen, die
binnen een 30kmgebied als Beetsterzwaag feitelijk een ondergeschikte rol horen te spelen.
PB heeft als alternatief aangegeven dat het eenrichtingverkeer omgedraaid zou moeten worden en mogelijk alleen voor
het smalste gedeelte zou moeten gelden, waardoor de brandweer geheel vrij is vanaf de kazerne uit te rukken in de
richting die het meest gunstig is. Het verkeer vanaf de Hoofdstraat naar het noordelijk deel van het dorp zou dan via de
Pastorielaan kunnen rijden.
Het zou naar de inwoners toe wel zo plezierig overkomen als de gemeente dergelijke besluiten ook weer aankondigt op
de gemeentepagina in de Woudklank, al zou het maar een verwijzing zijn naar waar het gevonden kan worden.
Net voor het ter perse gaan van deze nieuwsbrief bereikt ons het bericht dat inmiddels de
borden zijn weggehaald en het verkeer dus weer in beide richtingen door de Van
Lyndenlaan kan. Helaas lijkt de gemeente weer eens te vergeten attentieborden te plaatsen
omtrent deze gewijzigde verkeerssituatie.
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Bladafval
De herfst komt er weer aan en dat is met name voor Beetsterzwaag en Olterterp in de gemeente de tijd dat er veel
bladeren op straat en in de tuinen komen. De gemeente Opsterland accepteert dat men dit bladafval in de goot
achterlaat tegen de tijd dat de veegwagen de ronde zal doen in het dorp. Hiervoor wordt een veegschema gehanteerd
dat in de Woudklank en op de gemeentesite zal worden gepubliceerd.
Maaibeleid gemeente
De gemeente voert voor het grasmaaien het volgende beleid:
•
Binnen de bebouwde kom wordt 3 à 4 keer per jaar geklepeld.
•
Buiten de bebouwde kom, zoals de bermen langs de fietspaden, wordt 1 keer per jaar gemaaid vòòr week 37
2013, waarvan de 1e meter wordt geklepeld.
Bij het “maaien” wordt het maaisel opgeruimd en afgevoerd en bij het “klepelen” blijft het maaisel achter in de berm.
Op deze wijze wordt uitwerking gegeven aan het maaibeleid conform het vastgestelde beeldkwaliteitplan voor het
beheer van de openbare ruimte.
Project Snippergroen
Woningeigenaren worden door het project Snippergroen in de gelegenheid gesteld stroken gemeentegrond te kopen,
die aan hun eigen perceel grenzen (onder voorbehoud van gemeentelijke goedkeuring). In Beetsterzwaag is het project
inmiddels gestart. Daar gaat de gemeente binnenkort over tot de uitgifte van deze stroken openbaar groen. De overige
dorpen komen in een later stadium aan bod (zie berichtgeving door de gemeente).
Voor inwoners van de gemeente is dit een uitgesproken kans om hun perceel (iets) te vergroten.
Wat is snippergroen?
Snippergroen zijn kleine stroken openbaar groen zonder belangrijke functie, direct grenzend aan uw perceel.
Belangstelling? Op de site van de gemeente Opsterland vindt u meer informatie. Een belletje naar de gemeente kan
natuurlijk ook.
Groenbeleid
De gemeente is nog steeds van plan het groenonderhoud zoveel mogelijk naar de bewoners te delegeren. Het wachten
is op de uitvoering hiervan. Mogelijk kunnen inwoners alvast zelf initiatieven op dit gebiel ontplooien.
Parkeren Vlaslaan
Als Plaatselijk Belang hechten we waarde aan de herinrichting van het
plein tussen de kerk en de nieuwbouw aan de Vlaslaan. We zoeken
naar een duurzaam, economisch en verkeersveilig dorpsplein. Bij de
inspraakronde over de bouw door Mooiland hebben we indertijd
hierover ook al onze op en aanmerkingen doorgegeven, maar dat punt
was toen niet aan de orde volgens de gemeente.
PB is nu van plan eens bij de omwonenden en andere betrokkenen na
te gaan wat men van de gemeentelijke plannen denkt. Voor de
ideevorming: zie bijgaand plaatje uit “bestemmingsplan Beetsterzwaag 
herinrichting Vlaslaan e.o. d.d. 20122011” met de voorgestelde indeling van de parkeerstroken (rechtsboven ligt de
Buorskip).
Van groot belang zijn volgens PB hierbij de volgende punten:
•
Duurzaam maar niet duur;
•
Veilig voor alle verkeersdeelnemers;
•
Groene uitstraling, met garantie voor gedegen onderhoud van het groen;
•
Ruimte en faciliteiten voor de ondernemers, zoals de marktkramen.
De omwonenden en belanghebbenden krijgen van Plaatselijk Belang een bericht om ideeën te geven qua herinrichting.
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Waterstructuurplan Beetsterzwaag
PB heeft haar bijdrage geleverd aan het projectteam van de gemeente en Wetterskip Fryslân bij het opstellen van het
Waterstructuurplan voor Beetsterzwaag. In het plan zijn de knelpunten in het watersysteem in Beetsterzwaag benoemd
evenals maatregelen om het systeem te verbeteren. Het gaat om het oppervlaktewater en de riolering en in samenhang.
Hieronder een korte opsomming van maatregelen uit het plan. (Na de beschrijving van het knelpunt volgt de
voorgestelde maatregel).
•
Wateroverlast Kuiperslaan Vrijburgstrjitte e.o. : bij reeds geplande vervangingen afkoppelingen van het
regenwater realiseren (2015)
•
Wateroverlast en afvoerproblematiek Lycklema à Nyeholtlaan e.o: ook hier bij geplande vervangingen
afkoppelingen realiseren (aanvang nog nader te bepalen)
•
Afwatering Vlaslaan e.o.: onderzoek naar waterafvoerend vermogen van de watergang (2013)
•
Natte grasveld de Reden: onderzoek naar mogelijke oplossingen (2013)
•
Gebied achter de woningen aan de Bommegaerde is erg nat: plaatsen peilwaterbuizen voor monitoring
grondwaterstand (2013)
•
Toegankelijkheid schouwpad Wyldsang en De Lange Jacht: onderzoek naar verbeteren van situatie (2013)
•
Functioneren bergbezinkingsvoorziening Beetsterweg: werking van de voorziening monitoren (2013)
Mocht u vragen hebben over het bovenstaande dan kunt u contact met ons of de gemeente opnemen.
Het gehele plan kunt u inzien op de site van de gemeente Opsterland.
ZORG, ONDERWIJS EN VEILIGHEID
AED's Beetsterzwaag en Olterterp
Waar bevinden zich AED’s en zijn ze publiek toegankelijk? Op de site www.aed4.eu staan voor Beetsterzwaag 3 AED’s
vermeld:
•
Voetbalvereniging de Sweach, Vlaslaan 28, publiek toegankelijk
•
Huisartsenpraktijk De Fundatie, Kerkepad Oost 18, publiek toegankelijk
•
Asset Control, It Merkelân 24a, niet publiek toegankelijk.
Voor verdere informatie verwijzen we naar de site.
Weet u nog een lokatie met een AED? Laat het ons weten. PB wil aan de slag met het in kaart brengen van de AED’s in
Beetsterzwaag en Olterterp. Bezitters van een AED kunnen hun lokatie ook bekend maken via de site www.aed4.eu
Vrijwilligersvacaturebank
Het grootste deel van de verenigingen is afhankelijk van vrijwilligers, maar vaak wordt ook door particulieren de inzet
gevraagd van een vrijwilliger, soms tijdelijk maar ook wel langduriger, onder meer als een soort mantelzorg als de familie
niet dichtbij woont. U kunt hiervoor een beroep doen op de vrijwilligersvacaturebank Opsterland. Ook kunt u zich hier
opgeven om vrijwilligerswerk te doen. Website: www.vrijwilligersopsterland.nl.
COMMUNICATIE
Achter de schermen zijn wij al enige tijd bezig met het moderniseren van onze website.
Deze is inmiddels voor iedereen beschikbaar. Misschien heeft u hem al gezien, misschien niet. In dat laatste geval
nodigen wij u van harte uit snel eens een kijkje te nemen op onze site: pbbeetsterzwaagolterterp.nl
U zult zien dat onze vernieuwde site niet alleen is opgefrist, maar ook vollediger en actueler. Wij zijn altijd benieuwd naar
uw reacties en ideeën. Heeft u suggesties voor onze vernieuwde site of lijkt het u leuk mee te werken aan de inhoud
ervan? Laat het ons weten!
Samen maken we er een echte dorpssite van.
Uw suggesties, vragen en opmerkingen kunt u mailen naar: website@pbbeetsterzwaagolterterp.nl
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Klachten over uw omgeving
Het is nog steeds zo dat u zich voor klachten over de situatie in uw omgeving (bijvoorbeeld slecht onderhoud) moet
melden bij het gemeentebedrijf: tel. 0512 – 386399, of via email: meldingen@opsterland.nl
Voor klachten over de openbare verlichting moet u bellen met nr. 0889450250.
CONTACT MET PLAATSELIJK BELANG
Deze Nieuwsbrief wordt gratis huis aan huis bezorgd, daarom hoe meer leden, hoe meer we voor u kunnen betekenen.
Ook wanneer u aandacht wilt vragen voor een onderwerp of wanneer u zich actief wilt inzetten, bijvoorbeeld voor het
leveren van hand en spandiensten voor onze bestuursactiviteiten, kunt u zich richten tot de secretaris, zie in de kop van
de nieuwsbrief.

•

•
•

LIDMAATSCHAP
Omdat hier veel behoefte aan blijkt willen we graag nog meer investeren in contacten tussen bewoners, zoals
het Dorpsstreffen en betere communicatie zoals de vernieuwde aktieve website. Dat kost allemaal geld,
daarom is een aparte donatie natuurlijk ook van harte welkom.
U doet ons een groot plezier door uw adreswijziging door te geven.
Lid worden kan door contributie (€ 6.00) over te maken naar onze rekening. Wij krijgen dan uw adres via
het bankafschrift wel door.
Rekeningnummer 30.90.18.161
IBAN NL88RABO0309018161

•

•

Om het ons makkelijk te maken kunt u bij internetbankieren een “periodieke overschrijving” aanmaken (liefst
per januari/februari) of ons machtigen voor automatische incasso.
Zie voor een machtigingsformulier onze site pbbeetsterzwaagolterterp.nl, of vraag de ledenadministratie er
een: tel 0512385021. U kunt een ingevuld machtigingsformulier scannen en naar ledenadmin@pb
beetsterzwaagolterterp.nl sturen, of in de bus doen bij Bommegaerde 174, of bij het secretariaat in Olterterp
(zie kop van de nieuwsbrief).
Controleer, alvorens u contributie gaat overmaken, alstublieft goed of u toevallig al op een of andere wijze hebt
betaald. Daarom: bewaar uw Lidmaatschapskaart bij uw administratie. U ontvangt deze kaart altijd zo spoedig
mogelijk na betaling.

Het Bestuur van Plaatselijk Belang Beetsterzwaag/Olterterp bestaat momenteel uit de
volgende personen: ?? ( voorzitter), Mannie Oostra ( secretaris), Marc Crolla
(penningmeester), Jelle Heida, Hilde Metsaars, Tom van der Meulen, Jan de Beer (notulist
en ledenbestand).
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Mededelingen van Verenigingen:
Plaatselijk Belang stelt verenigingen uit Beetsterzwaag en Olterterp in de gelegenheid een korte mededeling in haar
nieuwsbrieven op te laten nemen.
Bijdragen kunnen worden verzonden aan de secretaris (adres zie boven).
Van de meeste verenigingen zijn de contactgegevens op onze site opgenomen. Controleer even of deze nog juist zijn
en geef vermelding en/of wijzigingen door aan: website@pbbeetsterzwaagolterterp.nl.
De schaakclub vraagt vrijwilligers
De plaatselijke schaakclub gaat weer van start; nieuwe jeugdleden zijn van harte welkom.
We willen graag iedereen voldoende aandacht en begeleiding geven om het schaken (nog
beter) te leren. Daarom hebben we dringend behoefte aan (assistent) lesgevers.
Wanneer je aan de volgende voorwaarden voldoet, kun je voor ons heel waardevol zijn:
• feeling hebben voor de schaaksport
• het leuk en uitdagend vinden om met kinderen te werken
• op woensdagavond van 18.45 – 20.00 uur beschikbaar zijn
Je krijgt er ook wat voor terug:
• Dankzij jou beleven de kinderen veel plezier aan hun (denk)sport
• Je helpt kinderen zich te ontwikkelen
• Je werkt met enthousiaste collega’s voor een bijzondere vereniging
Info bij: Johan van den Berg, tel. 0512 383213; email: vandenberg_heeringa@hetnet.nl
Cultbee
Wij brengen cultuur dichtbij: Culturele evenementen & concerten & theater; In
Beetsterzwaag & omgeving; Lage drempel, Hoge kwaliteit; Maandelijks email met Cultuur
tips. Op de hoogte blijven? email naar: cultuur@cultbee.nl
Meer info op: www.cultbee.nl en Facebook en Twitter. Komende activiteiten:
= vrijdag 1 nov 2013 – 20 uur  Tryater , Friese Theatervoorstelling, De Buorskip Beetsterzwaag.
“In moaie jûn” – (Sinteklaas) jûn, in dream en de takomst. Entree: € 14, / € 12,50 / € 10, ; tekst en
regy Ira Judkovskaja ; acteurs: Joop Wittermans, Nynke Heeg , Lysbeth Welling, Wouter van Oord.
= za 21 dec 2013  16 uur  Kerstconcert  Sfeervol duo viool & cello, Dorpskerk Beetsterzwaag. Frederieke
Saeijs en Joris van den Berg (winnaar Nationaal Celloconcours 2006 in Amsterdam).
Muziek: J.S. Bach: 2 Canons; Zoltan Kodaly en Erwin Schulhoff: Duo’s. Entree € 8, t/m 18jr gratis.
Radiovereniging VERON
Beste inwoners van Beetsterzwaag,
We hebben in Beetsterzwaag veel verenigingen en onze Radiovereniging is daar één van.
Hoewel we veel leden buiten het dorp hebben is onze vaste stek de Buorskip.
Voor de één is onze vereniging een begrip en voor de ander iets vreemds. Toch willen we
ook het komende jaar proberen om het onbekende weg te werken. Maandelijks hebben we
een lezing op de 1e dinsdagavond in de Buorskip en daar is iedereen welkom.
We gaan het weekend van 18 – 20 oktober weer iets met onze hobby doen bij de scoutinggroep BaOw. Wil je eens zien
wat we daar doen, kom gerust eens kijken.
Nog vragen? Bel gerust: 0644068957 of mail: pd0oyf@a63.org en www.a63.org. Graag tot ziens, Roel Pot PD0OYF
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Gemengd Koor Beetsterzwaag
Na een zomerstop van enkele weken zijn we inmiddels weer begonnen aan een nieuw
seizoen met een alleszins gevarieerd programma. Naast het bekende ‘Fields of gold’ en ‘The
Blessing’ breidt het koor gestadig haar repertoir uit met o.a. ‘Ameno’, een lied waarbij de tekst
niet belangrijk is maar de melodie klinkt als een Gregoriaans gezang. En wat te denken van ´Hakuna Mungu Kama
Wewe’ waarbij je meteen al in Afrikaanse sferen raakt. Het swingt aan alle kanten en typeert de mensen uit Afrika, hoe
zij met hun geloof omgaan.
Zoals je ziet is het ´Gemengd koor Beetsterzwaag´ van alle markten thuis.
Mocht je eens mee willen zingen, dan kan dit natuurlijk altijd. We repeteren iedere woensdagavond van 20.00 – 22.00
uur in de ‘Buorskip’ o.l.v. Hinke Jelsma. U bent van harte welkom! Voor inlichtingen kunt u terecht bij het bestuur: Yke
Krol/voorzitter telnr. 0512521419 of Rikus Siebring/secretaris telnr. 0512542133.
Shantykoor “One More Day”
Vanaf het najaar van 2012 is in Beetsterzwaag en verre omstreken actief het shantykoor "One More Day", gevestigd te
Beetsterzwaag.
Het koor bestaat momenteel uit een twintigtal leden w.o. de muzikanten en de muzikaal leider.
Nieuwe mannelijke (sorry dames,) leden worden met open armen en een kop koffie ontvangen en kunnen de eerste
twee keer gratis en vrijblijvend meezingen.
Dinsdagsavonds wordt gerepeteerd in één van de lokalen van de PKNgemeente aan de Vlaslaan te Beetsterzwaag.
Het repertoire bestaat uit shanty's, zeemansliederen en overige populaire liederen. De liederen zijn fries, nederlands,
engels, duits en franstalig.
Het koor brengt sfeer bij publieke aangelegenheden, zoals wijk dorpsfeesten, alsook bij private feestjes zoals bruiloften
en partijen en in verzorgingshuizen e.d. en heeft reeds een aantal succesvolle optredens achter de rug.
Voor verder informatie kan men terecht bij de voorzitter: Siebo Post. Tel. 0512530279. Email: skenjpost@kpnplanet.nl.
Voor boekingen voor optredens kan men contact opnemen met: Wytze Kats. Tel. 0610651090. Email:
wytzekats@gmail.com.
Stichting de Buorskip
Na de verbouwing en de aanschaf van nieuw meubilair heeft de Buorskip een aantal tafels
over. De tafels zijn 140*70 cm en niet stapelbaar. Voor wie eerst wil kijken om welke tafels
het gaat: ze staan ergens in de Buorskip en hebben rode poten. De tafels moeten worden
geaksepteerd zoals ze nu zijn. Een ieder die een of meer tafels (totaal 11 stuks) denkt te
kunnen gebruiken, kan hiervoor kontakt opnemen met de voorzitter van de vereniging: Harold Pesman tel: 0512381961.
email: haroldpesman@gmail.com
Frisia
Fit de zomer uit!
Frisia biedt in september en oktober lessen aan voor volwassenen met acrobatische
elementen. Je hoeft niet super lenig, sterk of sportief te zijn om mee te doen. Iedereen
bepaalt zijn eigen tempo en er is geen sprake van competitie.
Gymsport biedt een uitstekende basis om fit en gezond te blijven.
Er is een groep op de maandagochtend 9.3010.45 in de sporthal en een groep op de
dinsdagavond 19.3020.45 in de gymzaal van School Lyndensteyn, Hoofdstraat 1.
Er is subsidie vanuit ZonMW waardoor de bijdrage voor de lessen gering is.
Voor meer informatie: tel. 0512385953, of mailen secretaris@gvfrisia.net
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Historische rondleiding op maat.
Het komt regelmatig voor dat een reünie, een jubileum of een verjaardag aanleiding is om een historische rondleiding
aan te vragen. We kunnen dan starten vanaf de lokatie in het centrum van Beetsterzwaag waar het feest gevierd wordt.
Een thee of koffiepauze halverwege de rondleiding wordt ook steeds vaker ingelast. Dus laat u uw wensen maar weten.
Aanvragen doet u bij voorkeur telefonisch op 0512383963 (Sijanda Jelsma) of via
rondleidingbeetsterzwaag@hotmail.com. Per gids zijn de kosten €25,00 (max.12 personen per gids). Een standaard
rondleiding duurt 90 minuten. Ook de nieuwere routes 'Om de West' ( 90 min.) en 'Om de Oost' (150 min.) kunt u
aanvragen. Zie ook www.BeetsterzwaagNatuurlijk.nl
Muziekvereniging Euterpe
Zaterdag 9 november a.s. geeft Euterpe een verrassend concert i.s.m. een
slagwerkensemble van Kunst & Coo uit Oosterwolde. Jongeren die de kunst van slagwerk
verstaan. Dit mag je niet missen, het belooft een spetterende avond te worden! Kom 9
november naar de Buorskip. VOL=VOL
Ook zin om (weer) muziek te maken? Kom dan tijdens een repetitie op donderdagavond van 19.30  21.30 uur in ‘Ons
Huis’ (Hoofdstraat 79, achterkant Tsiis.nl). Of steun ons financieel door Vriend van Euterpe te worden. Kijk voor meer
informatie op www.euterpebeetsterzwaag.nl.
Geschiedenis van “Bedrijvig Beetsterzwaag”
In juni is er een tentoonstelling geweest over "Bedrijvig Beetsterzwaag", een soort overzicht van welke bedrijven in de
Hoofdstraat van Beetsterzwaag zijn geweest sinds 1800. Er waren enthousiaste geluiden. Men wilde dit graag in
boekvorm. Er hebben al meer dan 100 personen hierop ingeschreven. Het is de bedoeling de informatie uit te breiden
naar andere bedrijfjes buiten de Hoofdstraat. Mocht u belangstelling hebben dit ook in boekvorm te ontvangen, dan kunt
u contact met mij opnemen of dit via mijn mailadres laten weten: terluin@beetsterzwaag.org
J.C. Terluin, Hazzeleger 19, 9244 EP Beetsterzwaag tel.0512  381677
Beste menners en andere paardenliefhebbers.
Aan het eind van de zomer wordt het voor ons iets minder aantrekkelijk ( afhankelijk van het
weer uiteraard ) om mentochten te maken in de bossen rond Beetsterzwaag en Olterterp.
Individueel worden nog wel een paar ritten gereden, maar niet meer in groepsverband.
We proberen gedurende de maanden november t/m februari weer een indoor training te houden in de manege in
Oudega. We rijden op maandag middagen van 14.30 tot 15.30 uur, o.l.v. een van onze leden alle mogelijke oefeningen,
zowel met enkel als met tweespan.
Mocht u interesse hebben en een kijkje willen nemen; u bent van harte welkom. ( handig om vooraf even contact met mij
op te nemen voor ev. extra informatie ). Nieuwe leden voor de vereniging zijn van harte welkom.
Menvereniging: Frans van der Vinne, Suderheide 19, 9203 TH, Drachten, 0512 – 510274, f.vd.vinne@hetnet.nl
Lanterfanten
U was al lang van plan wat aan uw conditie te doen. Het kwam er niet van, want u wist niet te
hoe. Nu is het tijd de draad op te pakken, ga wandelen.
Op de site “Lanterfanten“ leest u dat wandelen de beste remedie is.
Toevallig woont u in een omgeving die veel mogelijkheden biedt. Wel wat Jammer dat er nu geen excuus meer is niets
te doen. Veel wandelplezier op de mooie wandelroutes.
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