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NIEUWSBRIEF maart 2014
Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp 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
pb-beetsterzwaag-olterterp.nl

Uitnodiging en Agenda Jaarvergadering
Graag nodigen wij u uit voor de Jaarvergadering
Datum: dinsdag 8 april 2013
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: vanaf 19.30uur (tevens inzage in diverse stukken)
Plaats: De Buorskip, Vlaslaan 26 Beetsterzwaag
De vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor leden en niet-leden van de Vereniging.

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling van de agenda
3. Verslag Jaarvergadering 4 april 2012 (ter inzage bij aanvang van de vergadering en vanaf 1
april op de site: http://pb-beetsterzwaag-olterterp.nl
4. Jaarverslag van de secretaris (ter inzage bij aanvang van de vergadering en vanaf 1 april
op de site)
5. Financiën (stukken ter inzage bij aanvang van de vergadering en vanaf 1 april op de site)
a. Financieel Jaarverslag
b. Begroting 2014
c. Benoeming kascommissie
6. Ontwikkelingen in Beetsterzwaag-Olterterp
a. Planologie en bouwlocaties
b. Openbare ruimte
c. Zorg, onderwijs
d. Economie en dorpsactiviteiten
7. Bestuursmutaties
a. Aftredend en niet herkiesbaar: Jelle Heida en Marc Crolla
Aftredend en herkiesbaar: Hilde Metsaars en Mannie Oostra
b. Nieuwe kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de
voorzitter melden
8. Rondvraag
9. Pauze
10. Het is de bedoeling dat een spreker ons zal komen informeren over de mogelijkheden van

Lokale Zorgcoöperaties
Van de Voorzitter (a.i.)
In de vorige nieuwsbrief vertelden wij u over onze overpeinzingen ten aanzien van de rol van onze
vereniging en de visieontwikkeling hierop. We hebben ons afgevraagd in hoeverre we nog
bestaansrecht hebben binnen onze dorpen en zo ja, hoe we onze kerntaak "het verbinden van mensen
en organisaties door middel van communicatie", het best tot zijn recht kunnen laten komen. Uit een
aantal verzoeken die bij ons is binnengekomen ten aanzien van samenwerking hebben we gedacht te
mogen concluderen dat we nog bestaansrecht hebben. Echter in een iets andere vorm dan tot op
heden gebruikelijk is. Het huidige bestuursmodel is niet langer te handhaven gezien de beperkte
bezetting van bestuursleden in combinatie met de projecten die we voor ons hebben liggen. We zijn
daarom bezig met een transitie naar een meer delegerend en faciliterend model waarbij projectgroepen
actief zijn.
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Hierdoor hoeven de bestuursleden zich minder op details te richten en kunnen zij zich meer bezig
houden met beleidsmatige taken, zodat de vereniging een steviger, professioneel karakter krijgt.
Nauwere samenwerking met bestaande organisaties binnen ons dorp is daarin onontbeerlijk en zeer
wenselijk. Zo kunnen we elkaar niet alleen versterken, maar op een aantal punten ook ontlasten. De
komende periode zal dan ook bestaan uit het verdiepen van bestaande relaties en het aangaan van
nieuwe contacten. Wat dit oplevert vertellen wij u graag tijdens de jaarvergadering van 8 april. We
horen dan ook graag van u hoe u tegenover deze ontwikkelingen staat en uw ideeën ten aanzien van
deze transitie. We zijn er immers voor u.
AKTIVITEITEN van de Vereniging
PLANOLOGIE EN BOUWLOCATIES
Woningbouw Mooiland
Helaas ligt de 2de fase van het projekt tussen de Vlaslaan en de Fockema Andreaelaan momenteel
geheel stil. Dit wordt mede veroorzaakt door de gigantische verhuurdersheffing die in Den Haag is
bedacht, waardoor Mooiland vele miljoenen niet kan steken in bouwprojekten.
Ook ligt natuurlijk de markt voor koopwoningen nog steeds vrijwel stil.
OPENBARE RUIMTE
Dorpsplein
In navolging van de bewonersbrief over het dorpsplein nabij de Bourskip kunnen we meedelen dat we
de gemeente hebben geïnformeerd over de ontwikkelingen en dat er een procedure is gestart hiervoor.
De volgende ideeën zijn aangedragen door omwonenden.

Vanuit de kenniservaring van bewoners is ook een advies gekomen qua beplanting, dit is in lijn met het
beleid (minder onderhoud/onderhoudsarme beplanting).
De gemeente heeft enthousiast gereageerd op deze initiatieven!
Konijnenheuvel
Twee kinderen uit het dorp hebben meegedaan aan de “Pluk van de
Petteflat”-prijsvraag van de FMF en hiervoor een aanmoedigingsprijs
ontvangen. Hun plan is om aan de noordzijde van het Wallebos een
speelterrein met een of meer heuvels aan te leggen en daarbij ook gebruik te
maken van omgewaaide bomen.
Het plan kreeg de naam “Konijnenheuvel” en is door de diverse betrokken
instanties enthousiast ontvangen. Ook PB zal haar medewerking verlenen om
het te realiseren
Groen in 't Loo
Buurtvereniging 't Loo heeft een werkgroep gevormd die zich buigt over de groenvoorziening in de
omgeving van de Lycklama à Nijeholtlaan, nadat daar de oktoberstorm van2013 voor kaalslag heeft
gezorgd. De gemeente is positief over dit initiatief en wil graag meedenken, maar verwacht geen
budget te kunnen vinden om het te ondersteunen. Wel wordt gekeken naar mogelijkheden binnen het
bestaande onderhoudsplan en eventueel uit te keren verzekeringsgelden. Voor de plannenmakerij is
kontakt gezocht met Landschapsbeheer Friesland en PB Duurzaam.
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Bankjes
In het verleden heeft PB wel eens een bankje aan het dorp geschonken. Zo ook het bankje op de hoek
Kuiperslaan-Delte. Nu heeft de gemeente gevraagd wat hiermee moet gebeuren, want daar moet het
weg. PB heeft kontakt opgenomen met de organisatie van het rolstoelpad en die wil het graag hebben
om het pad nog aantrekkelijker te maken. PB heeft dit doorgegeven aan de gemeente, die het met de
organisatie rolstoelpad verder zal regelen.
Vijver Lyndenstein
Vanuit de bewoners is onthutst gereageerd op het uitbaggeren van de vijver bij Lyndenstein, omdat
nogal wat waterdieren in de modder overwinteren. Wij hebben dit aangekaart bij de gemeente, die
aangaf dat dit valt onder de Flora- en Faunawet, die door de provincie moet worden gehandhaafd. Het
is bij de gemeente niet bekend of voor het baggeren een vergunning is verleend. De melding is
doorgestuurd naar de provincie, waar we tot heden niets van hebben vernomen.
WERKGROEPEN van PB
Dodenherdenking
Dit jaar zal de dodenherdenking worden georganiseerd door een werkgroep van PB. Dit om als
samenleving meer stil te staan bij alle geweld in deze wereld. Donaties voor deze herdenking kunnen
via de bankrekening van PB worden gedaan, ovv “Herdenking 4 mei”.
Repair Café
Binnenkort zal het Repair Café van start gaan als werkgroep van PB, zie ook verder in de nieuwsbrief.
Deelauto
Na de inspirerende bijeenkomst van Duurzaam Beetsterzwaag op 13 november j.l. zijn we met een
groep enthousiastelingen aan de slag gegaan met het autodelen. De voordelen hiervan zijn legio. De
gemiddelde auto staat een groot deel van de dag stil. Inmiddels kan de eerste deelauto in
Beetsterzwaag gereserveerd worden via mywheels.nl. Op mywheels.nl kun je ook je eigen (2e) auto te
huur aanbieden. Het voordeel van (ver)huren via deze stichting is dat de auto altijd goed verzekerd is,
en andermans brokken geen invloed hebben op jouw eigen no-claim.
Sweachster Doarpspomp
Dit is een facebook-pagina, bedoeld om dorpsbewoners produkten en/of diensten te
laten aanbieden, ruilen, delen, enzovoort.
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met Frank vd Haak:tel. 0512-383935 of
e-mail haaksehoek27@hotmail.com
BIJZONDERE MEDEDELINGEN
Raad van Advies
4 maart aanstaande is er weer een Raad van Advies waarbij we als PB de verenigingen informeren en
aanhoren welke ontwikkelingen en wensen er zoal zijn.
De Wijkagent vraagt aandacht voor het volgende:
De laatste tijd is er in de noordelijke provincies, ook in de gemeente Opsterland, een behoorlijke
toename van het aantal woninginbraken. Als wijkagent breng ik daarom deze ‘negatieve trend’ onder
uw aandacht en geef daarbij enkele tips die eraan kunnen bijdragen dat het inbrekersgilde uw woning
‘met rust laat’:
•
Zorg voor goede verlichting:
Inbrekers werken meestal in het donker en uit het zicht. Het is daarom belangrijk dat u uw
deuren en ingangen goed verlicht. Lampen met een bewegingsmelder helpen tegen inbraken ’s
avonds en ’s nachts.
Een woning met brandende verlichting geeft de inbreker de indruk dat u thuis bent.
Schakelklokken zorgen ervoor dat lampen op bepaalde tijden vanzelf aan- of uitgaan. Een
schemerschakelaar doet hetzelfde van zonsondergang tot zonsopkomst. Een donkere woning
laat op afstand al zien dat er niemand thuis is.
Waarschuw desnoods uw buren om zo nodig een oogje in het zeil te houden.
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Zorg voor goed hang- en sluitwerk op ramen en deuren. Denk hierbij ook aan het eventueel
aanwezige ‘bovenlicht’ ! Dit geldt ook voor de voordeur.
•
Het aanbrengen van een (luid)-alarminstallatie is zeker het overwegen waard.
•
Registreer uw kostbaarheden en apparatuur.
Maak foto’s van uw kostbaarheden zoals sieraden, zilver en antiek zodat deze gemakkelijker
door de politie bij de eigenaar terug kunnen worden gebracht wanneer deze in een onderzoek
worden aangetroffen.
Registreer uw electronica (merk, type, serienummer, kleur). Van smartphones ook het
IMEI-nummer (eenvoudig ‘op te vragen’: toets *#06# op de smartphone en het imei-nummer
verschijnt in het display).
Daarnaast is het raadzaam om uw I-pad, smartphone, laptop te voorzien van een track and
trace software.
Laat zo weinig mogelijk kostbaarheden in het zicht liggen: een extra uitnodiging voor inbrekers
om ‘naar binnen te gaan’.
•
Leg buiten de woning niet een huissleutel neer op een ‘geheime plaats’: inbrekers zoeken ook
naar geheime plaatsen zoals onder bloempotten/deurmatten.
Tot slot::verdachte omstandigheden kunt u doorgeven via het nummer 0900-8844.
Bij een heterdaadsituatie: bel 112
•

Klachten over uw omgeving
Heeft u klachten of opmerkingen over uw omgeving, dan vernemen wij dat graag van u, maar ook
verzoeken wij u deze klachten/opmerkingen kenbaar te maken bij de gemeente, want daar wordt
voornamelijk gereageerd op deze stroom van informatie.
Dus slecht onderhoud en vervelende situaties (ook gevoelsmatige) melden bij het gemeentebedrijf: tel.
0512 – 386399, of via e-mail: meldingen@opsterland.nl
Voor klachten over de openbare verlichting moet u bellen met nr. 088-9450250.
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
Helaas is de incasso dit jaar een beetje misgelopen, door de overschakeling naar IBAN. Vrijwel alle
incasso's van ING en RABO werden in eerste instantie geweigerd en daarom rond 22 februari
nogmaals geprobeerd. Deze keer is het beter gelukt.
•
U doet ons een groot plezier als u uw adreswijziging aan ons doorgeeft.
•
Lid worden kan door kontributie (€ 6.00) over te maken naar onze rekening.
Rekeningnummer: NL88 RABO 0309 0181 61
Denk er aan dat de bank in het kader van privacy-bescherming niet meer uw adres op ons
bankafschrift zal plaatsen, daarom is het noodzakelijk bij uw overschrijving van de kontributie in
het veld “bijzonderheden” aan te geven wat uw adres is.
•
Om het ons makkelijk te maken kunt u bij internet-bankieren een “periodieke overschrijving”
aanmaken (liefst per januari/februari) of ons machtigen voor automatische incasso.
Zie voor een machtigingsformulier onze site pb-beetsterzwaag-olterterp.nl, of vraag de
ledenadministratie er een: tel 0512-385021. U kunt een ingevuld machtigingsformulier scannen
en naar ledenadmin@pb-beetsterzwaag-olterterp.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: Hilde Metsaars (voorzitter ad interim), Mannie Oostra (secretaris), Marc Crolla
(penningmeester), Jelle Heida, 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 contact-gegevens op onze site opgenomen. Controleer even
of deze nog juist zijn en geef vermelding en/of wijzigingen door aan:
website@pb-beetsterzwaag-olterterp.nl.

Boskboulers BEDANKT
We danken de Boskboulers heel hartelijk voor hun financiële bijdrage in de kosten
van de nieuwsbrief.
Menvereniging “ De Sweachster Aanspanning ”
Beste paardenliefhebbers, ruiters en menners.
Na het in-door wintermennen, beginnen we weer met de zomeravond-mentochten, steeds op
maandagen. De ritten duren van 19.00 tot ca 21.00 uur.
Onder leiding van een van onze leden rijden we elke keer een andere route in de buurt van
Beetsterzwaag e.o., waardoor een zeer gevarieerd programma aangeboden wordt.
Heeft u belangstelling; sluit u rustig aan en ga mee op zo’n rit!
Zowel ruiters als aanspanningen zijn van harte welkom.
Handig om vooraf even contact op te nemen met mij voor informatie over o.a. het vertrekpunt (de
eerste tocht, 21 mei, start bij Atze Benedictus, Kerkepad West 8 in Beetsterzwaag
Secretariaat: F van der Vinne, Suderheide 19, 9203TH, Drachten, 0512–510274, f.vd.vinne@hetnet.nl.
Nieuwe leden voor de vereniging zijn van harte welkom.
Historische rondleidingen: Op maat en verrassend Nieuw!
Een mooi resultaat .......Onze gidsen hebben in 2013 ruim 600 mensen mogen
rondleiden!
We denken graag met u mee over een rondleiding op maat. Het nemen van een
koffie/theepauze halverwege bijvoorbeeld. Ook is het mogelijk een power-pointpresentatie aan te vragen over de historie van Beetsterzwaag. Bij u thuis!
In 2014 bieden we een speciaal arrangement aan op twee data in het voor- en najaar.
Deze route is nieuw en heet 'Om de Oost' (150 min.) en leidt u o.a. langs Lauswolt en de
Hippolytuskerk in Olterterp.
Nadere informatie vindt u binnenkort op www.BeetsterzwaagNatuurlijk.nl.
Aanvragen voor een rondleiding doet u bij voorkeur telefonisch op 0512-383963 (Sijanda Jelsma) of via
rondleidingbeetsterzwaag@hotmail.com. Per gids zijn de kosten €25,00 (max.12 personen per gids).
Dit geldt voor de rondleidingen door de Hoofdstraat (90 minuten).
Een uitnodiging voor alle ouderen in Beetsterzwaag-Olterterp:
Waarom is het goed te BEWEGEN?
(Omdat bewegen de beste anti-verouderingspil is die ooit is uitgevonden!)
Woensdagmiddag 2 april organiseren ANBO en PCOB een middag over dit onderwerp,
onder leiding van mevrouw Janneke Holwerda van 14.00 – 16.00 uur
Plaats: Dorpshuis, De Buorskip Toegang gratis
Iedereen die regelmatig aan lichaamsbeweging doet, voelt zich niet alleen fitter, maar houdt de conditie
op peil of verbetert die (ja, ook als je 70+ bent). Dit zorgt ervoor dat je minder vatbaar bent voor
verkoudheden, je spieren en gewrichten blijven langer soepel en je botten langer sterk. Daarnaast heeft
lichaamsbeweging een positieve werking op je bloeddruk, de stoelgang, glucose-tolerantie en op het
psychisch welbevinden.
Beetsterzwaag.info
Veel informatie over Beetsterzwaag is te vinden op www.beetsterzwaag.info.
Laat u verrassen en lees ook het gratis e-boek over onthaasten.
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Kom in actie voor Manege Onder de Linde
Op 21 en 22 maart organiseert het Oranje Fonds de NL Doet actie. Dit jaar doet Manege
Onder de Linde weer mee. De manege maakt paardrijden voor mensen met een
beperking mogelijk. Wekelijks genieten 215 ruiters van de paardensport, ondersteund
door een team van 50 vrijwilligers.
Graag willen we ons hindernis-materiaal een onderhoudbeurt geven en de toiletten schilderen. Zin om
de handen uit de mouwen te steken? Meld je dan aan via www.NLdoet.nl.

NIEUW! Repair Café Beetsterzwaag en omgeving
Repair Café Beetsterzwaag wordt vanaf 31 mei georganiseerd in de mooie nieuwe ontmoetingsruimte
van it Klaverblêd, Vlaslaan 11. Om te onthouden: elke laatste zaterdagmorgen van de maand van
9.30 tot 12.00 uur.
Hier kunnen alle inwoners van Beetsterzwaag en omgeving hun kapotte spullen ter reparatie
aanbieden. Een team van handige vrijwilligers uit ons dorp staat er klaar voor.
Zijn er onderdelen nodig, dan betaalt u hiervoor. Zijn ze niet op voorraad, dan kan u worden gevraagd
deze aan te schaffen. Ook kijkers en andere belangstellenden zijn welkom; de koffie staat klaar.
Dit initiatief is een gevolg van de avond over duurzaamheid, die in november jl georganiseerd was door
Plaatselijk Belang. Zie voor meer informatie over hoe een repair café werkt: www.repaircafe.nl
We kunnen nog meer handige handen gebruiken, ook naaiwerk. Belangstelling? Meld u zich aan of
stel uw vragen op mailadres repaircafe.bzwaag@gmail.com en let op de publiciteit!

Shantykoor "One More Day" te Beetsterzwaag.
Alweer 1,5 jaar is het koor thans "operationeel" en met succes zijn in verzorgingstehuizen e.d. en op
dorpsfeesten shanty's, zeemansliederen, folksongs en overige liederen in diverse talen ten gehore
gebracht.
Het koor bestaat momenteel uit 21 leden waaronder een drietal muzikanten, maar kan nog wel enkele
nieuwe (mannelijke) leden gebruiken. Deze zullen op de wekelijkse repetitieavond (dinsdags) dan ook
met open armen worden verwelkomd. Lokatie: één van de lokalen van de PKN-gemeente aan de
Vlaslaan te Beetsterzwaag. Aanvangstijdstip: 19.30 uur.
De sfeer is uitstekend te noemen en het niet kunnen lezen van noten is absoluut geen belemmering om
uit volle borst mee te kunnen zingen.
Voor informatie: Siebo Post, voorzitter. Tel. 0512-530279. E-mail: skenjpost@kpnplanet.nl.
Voor boekingen voor optredens: Wytze Kats. Tel. 06-10651090; E-mail: wytzekats@gmail.com. Voor
overige informatie raadpleeg de website www.shantykoor-onemoreday.com.

Toneelvereniging Fryske Krite de Sweach.
Fryske Krite de Sweach bedankt graag alle mensen die de uitvoering van
"Gjin bern ha wolle, mar wol krije" tot een groot succes hebben gemaakt.
De twee avonden waren bijzonder druk bezocht door een zeer gevarieerd
publiek van jong tot oud. "Reacties waren overweldigend positief en het publiek
heeft genoten" aldus de karkommisje van de STAF (stichting amateur
toneel fryslân). Zonder onze spelers, sponsoren, vrijwilligers, leden, stipers en
andere betrokkenen zou dit succes zeker niet behaald zijn.
Helaas kampen wij nog altijd met een tekort aan vrijwilligers en bestuursleden. Wil jij niet dat zo'n mooie
cultuurvereniging als de Krite in Beetsterzwaag verloren gaat? Laat dan van je horen en doe mee!
Buiten het feit dat je veel plezier en voldoening uit je bijdrage zult halen leer je weer veel nieuwe en
gezellige mensen kennen. Wil jij ons komen helpen? Neem dan contact op met Gjilke de Rooi
(06-13164141) of Maarten van Klaveren (06-18858830)
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De "Dag van de kunst"
wordt dit jaar voor het eerst Kunstweekend Beetsterzwaag met als thema "Verwondering". Donderdag
26 juni is er een bijzondere opening op het landgoed Lauswolt. Het Noord Nederlands orkest geeft
alvast een voorproefje van hun concert op zondag bij Lauswolt. Bovendien is er een kunstproeverij.
Deelnemende kunstenaars laten een van hun kunstwerken zien. Deelnemers van het culturele festival
verzorgen een kort optreden.
Van 26 tot en met 29 juni bruist de Hoofdstraat van culturele activiteiten. Toneel, poëzie, muziek,
(gedichten)voordrachten en beeldende kunst. Zaterdag en zondag zijn de galeries open en exposities
te bezichtigen. In de dorpskerk geeft het Berlage Saxofoonkwartet een concert. Voor meer informatie
zie www.kunstweekendbeetsterzwaag.nl
Cultbee – Stichting Cultuur Beetsterzwaag.
Wij brengen cultuur dichtbij: www.cultbee.nl . Culturele
evenementen & concerten & theater in Beetsterzwaag & omgeving;
Lage drempel, Hoge kwaliteit; Maandelijks e-mail met Cultuur-tips.
Op de hoogte blijven? e-mail: cultuur@cultbee.nl
Komende activiteiten:
•
Lenteconcert NNO-kamermuziek – zaterdag 22 mrt - 16:00 uur; Gaudi Ensemble: viool,
altviool, cello en hoorn speelt muziek van oa Tsjaikovski en Mozart.
•
Zomerconcert - zaterdag 28 juni, 14:00 èn 15:30 uur; Berlage Saxophone Quartet,
programma SaxoFOLK, tijdens jaarlijkse Kunstweekeind Beetsterzwaag.
Locatie: Dorpskerk, Hoofdstraat 15, 9244 CL , parkeren Van Lyndenlaan.
Kaarten: bij Peter Leon Wijn en Spijs, Hoofdstraat 104, 9244CR Beetsterzwaag of bel 06-40225169.
Entree: € 8,- ; vriend NNO: € 7,- ; tm 18 jaar gratis.
Radio zendamateurs A63 Friese Wouden.
Onze vereniging is alweer druk bezig met de voorbereidingen van onze 36e
radiomarkt op 31 mei 2014.
Veel bekende standhouders zijn alweer uitgenodigd en de aanmeldingen komen
gestaag binnen.
Misschien denkt u, een radiomarkt is niets voor mij, maar u kunt ook zeker iets
vinden op computergebied en vaak ook wel iets voor de mobiele telefoon, soms is
er iemand met kleine helikopters of andere speeltjes, dus kom zeker eens een
kijkje nemen. De Buorskip en de ruimte eromheen zal die dag weer bol staan van handel op
elektronicagebied. Dit is dus een goede gelegenheid om iets meer informatie te krijgen over onze
hobby als radio zendamateur.
En hebt u de uitzending “HEA” op Omrop Fryslân gezien waar ook iets te zien was van onze hobby?
misschien nog via uitzending gemist. Graag tot ziens op een afdelingsbijeenkomst of onze
radiomarkt. Roel Pot: PD0OYF; Secretaris www.a63.org of www.facebook.com/friesewouden
Golf en Country club Lauswolt
Kennis maken met golf?
Bezoek de Open Dag van Golf en Country club Lauswolt op zondag 13 april 2014.
Onze golfpro Djur den Haan is aanwezig om u wegwijs te maken in golf.
Stichting Speeltuinen Beetsterzwaag
Nieuw speeltoestel
Nog even en de lente komt er aan. Lekker buiten spelen! In de tweede week van april komt er een
nieuw toestel op de speeltuin aan de Bommegaerde. Op de plek van het toestel dat ruim een jaar
geleden geruimd is. Met dank aan de vele gulle giften uit Beetsterzwaag en Olterterp en een stuk
co-financiering van de Stichting Van Teijens Fundatie.
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Secretariaat: Mannie Oostra
Achterwei 2, 9246 TL Olterterp,
secr@pb-beetsterzwaag-olterterp.nl
telefoon: 0512-385236

Frisia Gymsport Beeststerzwaag
biedt de basis voor bewegen voor iedereen, van jong tot oud. Peuters, kleuters en
schoolkinderen leren op een plezierige manier rollen, duikelen, zwaaien en andere
bewegingsvormen. Er wordt volop geturnd door de meisjes en zeker ook door de
jongens, met resultaten tot op landelijk niveau!
Ook volwassenen kunnen bij Frisia Gymsport terecht om in vorm en conditie te blijven.
Vanaf woensdag 7 mei, 20-21 uur, kunt u 8x deelnemen aan Rek en Strek, met Frisia soepel de zomer
in. Bij mooi weer wordt er buiten gesport. Wij zien u graag bij de sporthal!
Tevens is er een gevarieerd aanbod voor ouderen om vitaal te blijven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via contact@gvfrisia.net of 0512-385881.
Het tennisseizoen 2014 van TC Lauswolt.
Met een vernieuwd en verjongd bestuur en met nieuwe hekwerken rondom de banen maakt de club dit
jaar een bijzonder frisse start.
De KNLTB-voorjaarscompetitie, die wordt gespeeld in de maanden april en mei, is ook dit jaar weer
goed bezet met 18 seniorenteams en 2 juniorenteams. De junioren van 10 t/m 12 jaar doen mee in de
fase groen op woensdagmiddag; de jongste junioren in de fase rood (6 en 7 jaar) en fase oranje (8 en 9
jaar) zullen in de loop van het seizoen gaan instappen in hun competitie “World Tour”. De trainer
verzorgt de “Maak Kennis Met Tennis”-lessen voor basisschoolkinderen en volwassenen.
Op zaterdag 29 maart wordt het tennisseizoen officieel geopend. 's Middags, vanaf 13.30u., spelen de
leden het zgn. “Stratentoernooi”. Ook niet leden kunnen een balletje komen slaan.
Voor informatie kunt u terecht bij de secretaris mevr. J. Woertman-Bakker of op onze site
www.tclauswolt.nl.
Beestenbende bij Euterpe
Zondag 23 maart geeft Euterpe een beestachtig concert. Een groot deel van het
dierenrijk komt voorbij. De dieren worden vertolkt door diverse instrumenten in
verschillende muziekstijlen. Een ritje naar de dierentuin is deze zondagmiddag niet
nodig. Laat je door de muziek meenemen. Het concert begint om 16.00 uur in 't Buorskip te
Beetsterzwaag. Entree: € 3,- / jeugd tot 16 jaar € 1,50.
Zorg dat er muziek blijft in Beetsterzwaag en wordt Vriend van Euterpe. Meld je aan via
info@euterpebeetsterzwaag.nl. Of kom met ons meespelen. Wij repeteren op donderdagavond van
19.30 - 21.30 uur in 'Ons Huis' (Hoofdstraat 79, achterkant Tsiis.nl). Kijk voor meer informatie op
www.euterpe-beetsterzwaag.nl.
Gemengd Koor Beetsterzwaag
Op zondagmiddag 23 febr. j.l. hield het koor in een bomvolle N.H. kerk een
winterconcert met medewerking van een combo op viool, gitaar en bas. Het publiek
genoot van een programma vol afwisseling met als uitsmijter het bekende ‘Hey Brother’. Nieuw op het
repertoire was ‘The Earth Song’ die samen met ‘Ameno’ deze middag heel enthousiast werd
ontvangen. Deze twee nummers zingt het koor ook op zaterdag 5 april op het concours in Joure. Al met
al kan de vereniging terugzien op een zeer geslaagd concert !
Maar mocht je zelfs 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. 0512-521419 of Rikus
Siebring/secretaris telnr. 0512-542133.
Volleybalclub ODS
is een gezellige vereniging met leden uit Nij Beets en Beetsterzwaag, maar er komen ook leden uit
andere dorpen uit de omgeving. Er kan op recreatief niveau gesport worden en in competitieverband.
Voor de senioren zijn er momenteel 4 damesteams en 3 herenteams actief in de competitie op
verschillende niveaus. Trainingen worden op maandag en dinsdagavond gegeven in de sporthal van
Lyndenstein in Beetsterzwaag. Op donderdag worden hier ook de thuiswedstrijden gespeeld.
Daarnaast zijn we ook actief in de jeugd waar kinderen verdeeld over 7 teams variërend in leeftijd van
7-16 jaar enthousiast hun sport beoefenen. Trainingen voor de jeugd vinden plaats in Beetsterzwaag en
Nij Beets. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Op www.vv-ods.nl staat meer informatie of neem contact op
met één van de bestuursleden via de site.
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