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VOORWOORD  

Op het ogenblik van schrijven van dit voorwoord beleven we schitterende en kleurige
herfstdagen eind oktober. Alom genieten van nazomerse temperaturen. Wat een 
rijkdom om ons heen. 

Het doet denken aan de mooie Beleef Beetstersweach dag die op zaterdag 3
september in samenwerking met de Ondernemersvereniging heeft plaatsgevonden.
We kijken terug op een zonnige en geslaagde dag. Er zijn leuke foto’s ingezonden.
De prijswinnaars kunt u in deze nieuwsbrief terugvinden.

De prachtige natuur staat in schril contrast met de zorgen van velen over de hoge
energie- en voedselprijzen. Vandaar dat in het bestuur van Plaatselijk Belang is
gesproken over wat wij als vereniging kunnen doen op dit vlak. We zijn in contact 
gekomen met het fenomeen weggeefkasten, de 1e staat op de Boslaan, nr. 99 en
daar wordt dankbaar en veel gebruik van gemaakt. Wij hebben actie ondernomen 
vanuit Plaatselijk Belang om nog een weggeefkast in ons dorp te plaatsen. Verderop
in deze nieuwsbrief leest u daar meer over. 

In de december maand zullen we een bijdrage leveren aan de kerstmarkt: deze vindt
plaats op woensdag 7 december:  ook een mogelijkheid om contact met elkaar te
leggen, al kuierend door de Hoofdstraat met kraampjes.
Verder zijn er plannen om in januari in De Buorskip een ontmoetingsmoment te
organiseren om met elkaar het nieuwe jaar in te luiden, dit zal plaatsvinden op
zaterdag 7 januari 2023 van 15.00 – 17.00 uur, voldoende tijd en ruimte om het met 
de inwoners van Beetsterzwaag/Olterterp over alle goede voornemens te hebben.

In deze nieuwsbrief wordt ook weer een platform geboden voor discussies over de
huisvestingsproblematiek in onze dorpen. Allerlei meningen, ideeën en initiatieven. 
Maar veel blijft natuurlijk afhankelijk van het doen of laten van de raad en het college 
van Opsterland. Uiteraard steunt ook Plaatselijk Belang van harte goede initiatieven, 
waarbij niet alleen gekeken zou moeten worden naar specifieke doelgroepen, maar 
zeker ook gezocht zou moeten worden naar een aanpak die de leefbaarheid en 
vitaliteit van de dorpen op wat langere termijn garandeert. De migratie naar het 
noorden van de laatste jaren is een goede tegenhanger voor de krimp die we zien in 
de demografische cijfers, maar het moet niet leiden tot een verdringing van de groep
die hier al geworteld is.

Bestuurlijke perikelen zijn er ook! 

Mieke de Lange heeft inmiddels het bestuur verlaten i.v.m. persoonlijke 
omstandigheden. We roepen hierbij tevens vrijwilligers op om de functie van 
secretaris in het bestuur te willen vervullen, dit i.v.m. het vertrek van Foekje 
Koopmans, de huidige secretaris. Ik kan u verklappen: het is een vitale en vrolijke 
“bestuursclub”! Dus wie zin heeft, kom ons versterken. U bent van harte uitgenodigd.

Liesbeth de Boer 

voorzitter
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herfstdagen eind oktober. Alom genieten van nazomerse temperaturen. Wat een 
rijkdom om ons heen. 

Het doet denken aan de mooie Beleef Beetstersweach dag die op zaterdag 3
september in samenwerking met de Ondernemersvereniging heeft plaatsgevonden.
We kijken terug op een zonnige en geslaagde dag. Er zijn leuke foto’s ingezonden.
De prijswinnaars kunt u in deze nieuwsbrief terugvinden.

De prachtige natuur staat in schril contrast met de zorgen van velen over de hoge
energie- en voedselprijzen. Vandaar dat in het bestuur van Plaatselijk Belang is
gesproken over wat wij als vereniging kunnen doen op dit vlak. We zijn in contact 
gekomen met het fenomeen weggeefkasten, de 1e staat op de Boslaan, nr. 99 en
daar wordt dankbaar en veel gebruik van gemaakt. Wij hebben actie ondernomen 
vanuit Plaatselijk Belang om nog een weggeefkast in ons dorp te plaatsen. Verderop
in deze nieuwsbrief leest u daar meer over. 

In de december maand zullen we een bijdrage leveren aan de kerstmarkt: deze vindt
plaats op woensdag 7 december:  ook een mogelijkheid om contact met elkaar te
leggen, al kuierend door de Hoofdstraat met kraampjes.
Verder zijn er plannen om in januari in De Buorskip een ontmoetingsmoment te
organiseren om met elkaar het nieuwe jaar in te luiden, dit zal plaatsvinden op
zaterdag 7 januari 2023 van 15.00 – 17.00 uur, voldoende tijd en ruimte om het met 
de inwoners van Beetsterzwaag/Olterterp over alle goede voornemens te hebben.

In deze nieuwsbrief wordt ook weer een platform geboden voor discussies over de
huisvestingsproblematiek in onze dorpen. Allerlei meningen, ideeën en initiatieven. 
Maar veel blijft natuurlijk afhankelijk van het doen of laten van de raad en het college 
van Opsterland. Uiteraard steunt ook Plaatselijk Belang van harte goede initiatieven, 
waarbij niet alleen gekeken zou moeten worden naar specifieke doelgroepen, maar 
zeker ook gezocht zou moeten worden naar een aanpak die de leefbaarheid en 
vitaliteit van de dorpen op wat langere termijn garandeert. De migratie naar het 
noorden van de laatste jaren is een goede tegenhanger voor de krimp die we zien in 
de demografische cijfers, maar het moet niet leiden tot een verdringing van de groep
die hier al geworteld is.

Bestuurlijke perikelen zijn er ook! 
   
Mieke de Lange heeft inmiddels het bestuur verlaten i.v.m. persoonlijke 
omstandigheden. We roepen hierbij tevens vrijwilligers op om de functie van 
secretaris in het bestuur te willen vervullen, dit i.v.m. het vertrek van Foekje 
Koopmans, de huidige secretaris. Ik kan u verklappen: het is een vitale en vrolijke 
“bestuursclub”! Dus wie zin heeft, kom ons versterken. U bent van harte uitgenodigd.   
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Nieuwjaarsbijeenkomst 

Op 7 januari a.s. organiseren we een gezellige inloop in de Buorskip. Tussen 15.00  

en 17.00 uur is een ieder, niet alleen leden, van harte welkom. Niet alleen om samen 

het glas te heffen op een hopelijk goed en gezond 2023, maar ook om een 

gelegenheid te hebben elkaar te ontmoeten en bij te praten. Uiteraard hebben we de 

jaarlijkse ledenvergadering in april, maar het bestuur heeft er ook behoefte aan om 

ideeën en suggesties te horen. Daar hoort zeker ook bij hoe we naast onze 

nieuwsbrief op een efficiënte manier het contact met de bewoners van onze dorpen 

kunnen verbeteren. 

We zien u graag op 7 januari en uiteraard zorgen wij voor een gezellig hapje en 

drankje. 

Jaarlijkse contributie 

In november vallen niet alleen de blaadjes op de mat. Ook onze jaarlijkse incasso 

van de ledenbijdrage ter grootte van € 8,00 valt dan in de loop van de maand 

spreekwoordelijk op de mat. Waar u heeft aangegeven geen incasso te willen en dat 

ook bij ons bekend is, verzoeken we u de jaarlijkse bijdrage over te maken op 

rekening nummer NL88 RABO 0309 0181 61 t.n.v. Plaatselijk Belang 

Beetsterzwaag-Olterterp. 

Bent u nog geen lid? Meldt u dan aan op pbbeetsterzwaagolterterp@gmail.com 

Wij zorgen dan dat u een inschrijfformuliertje ontvangt. 

 

Weggeefkasten Beetsterzwaag  

   

Door de stijgende prijzen voor energie en voedsel zijn er veel mensen die de eindjes 

moeilijk aan elkaar kunnen knopen.  

Dat betekent dat soms halverwege de maand al stress ontstaat hoe de tweede helft 

van de maand de rekeningen moeten worden betaald.  

Of voldoende voedsel kan worden gekocht voor henzelf of hun gezin. Om 

deze mensen een beetje tegemoet te komen is enige tijd geleden een 

weggeefkast aan de Boslaan 99 neergezet.  

Het bestuur van Plaatselijk Belang neemt het initiatief om een tweede weggeefkast 

aan het Utein 12 neer te zetten. Ons streven is om deze op 1 december aanstaande 

geplaatst en beschikbaar te hebben.  

We vragen de bewoners van Beetsterzwaag die het kunnen missen om producten te 

doneren en in de kasten te zetten. Het gaat om producten zoals bijvoorbeeld:  

Groenten in blik; soep in blik of pak; sausen in blik of pak; aardappelen, fruit; 

afbakbroodjes; eieren; voorverpakte groenten; babyvoeding; frisdrank; houdbare 

melk; verzorgingsproducten ( maandverband; toiletpapier; zeep; shampoo; luiers) 

diervoeding ( hond, kat, konijn, cavia; etc)  

Geen alcoholhoudende producten  en houd bij versproducten rekening met de 

houdbaarheidsdatum en de temperatuur.  

Producten tot 1 week van de tht datum mogen ook, maar deze worden 2 dagen na de 

verlopen datum verwijderd.  

mailto:pbbeetsterzwaagolterterp@gmail.com
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Voor degenen die het kunnen wees gul voor de medemens; voor degenen die het 

nodig hebben stap over je schaamte heen en kom langs de Utein 12 of Boslaan 99. 

Vertel het vrienden, kennissen, familie of anderen waarvan u weet dat ze het kunnen 

gebruiken.  

Op Facebook kunt u weggeef/buurt en meeneemkasten Opsterland volgen.  

   

Beleef Beetstersweach 3 september 2022:  

Uit de ingezonden foto’s hebben wij onderstaande met een prijs beloond, 

iedereen heeft toestemming gegeven om de gemaakte foto’s te mogen 

publiceren.  

Uitslag fotowedstrijd:  

1e prijs: beschikbaar gesteld door Goudsmidse Pepi, een waardebon van € 50,00; 

gewonnen door Fam. De Jong  

  

Hierbij onze inzending voor de fotowedstrijd van Beleef Beetstersweach! We hebben 

er maar een collage van gemaakt, want we hebben zoveel leuks gezien en gedaan 

die dag dat we geen keuze konden maken!   

We hebben de hele dag van 11 tot 16 heel Beetsterzwaag beleeft!   

Superleuk initiatief, hopelijk volgend jaar weer!   

  

 



4  

  

2e prijs:  beschikbaar gesteld door Cyclo Center, een Recycle shopperbag van Urban 

Proof, gewonnen door Anita Roijenga.  

  

  

  

  

3e prijs: beschikbaar gesteld door Het Witte Huis in Olterterp, een waardebon van  € 

25,00, gewonnen door Jan en Foke Reitsma.  
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Ingekomen stuk: 

Vrijwilligerswerk in de Hoeve doe je niet voor niets 

In de Hoeve, vakantiehuis van het Ronald McDonald Kinderfonds, in het prachtige 

Beetsterzwaag, kunnen gezinnen met een zorgintensief kind weer even opladen en 

genieten van een welverdiende vakantie met het hele gezin.  

Vrijwilligers zijn onmisbaar! 

De Hoeve draait op de bevlogen inzet van vrijwilligers. Zij maken van het 

vakantiehuis een gezellige, ontspannen plek voor ouders, broertjes en zusjes. Het 

vakantiehuis is 365 dagen per jaar open en heeft naast 4 aangepaste 

vakantieappartementen ook 3 gastenkamers voor ouders die vanwege opname of 

revalidatie dicht bij hun kind willen zijn. 

 

Wat doe je als vrijwilliger in de Hoeve? 

Je draait 1 x per 2 weken een dienst van 3,5 uur. Tijdens die dienst maak je 

bijvoorbeeld samen met een collega-vrijwilliger de algemene ruimtes schoon en doe 

je de was, zodat gasten schoon beddengoed en schone handdoeken hebben. Ook 

check je de gasten in en uit of regel je het gebruik van de fietsen en de 

snoezelruimte.  

De Hoeve werkt met een open rooster. Dit betekent dat je jezelf inplant op een dag 

en tijd die jou het beste past. Om vrijwilligerswerk in de Hoeve te doen heb je geen 

zorg- of pedagogische achtergrond nodig. Een dosis enthousiasme en gevoel voor 

gastvrijheid daarentegen wel!  

 

Word ook vrijwilliger in de Hoeve 

We nodigen je graag uit voor een kennismakingsgesprek. Na een aantal 

meeloopmomenten volgt een tweede gesprek, sluiten we een 

samenwerkingsovereenkomst af en word je door ons ingewerkt. Elke vrijwilliger moet 

een VOG (een bewijs van goed gedrag) kunnen overhandigen. De VOG vragen wij 

voor je aan en krijg je vanzelf thuisgestuurd. Deze lever je vervolgens bij ons in. 

 

Niet voor niets 

De lach van een zorgintensief kind, een broertje of zusje is de kroon op ons werk. 

Ook het ontspannen gezicht van een ouder, die even kan genieten van rust en 

gezelligheid, is voor ons onbetaalbaar. Wil je meer weten over vrijwilliger worden of 

wil je je liever op een andere manier inzetten voor de Hoeve? Kijk voor een impressie 

van het vakantiehuis op www.ronaldmcdonaldhoeve.nl of neem contact op via 0512 - 

380 555 of per mail via info@ronaldmcdonaldhoeve.nl. 

 

 

 

 

 

http://www.ronaldmcdonaldhoeve.nl/
mailto:info@ronaldmcdonaldhoeve.nl
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Vrijwilligers gezocht voor de Buurtbus en Ronald McDonald Hoeve:  

Sybrecht Kaper, vrijwilliger bij Roland McDonald Hoeve:  

Sinds juni ben ik vrijwilliger bij de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag. We 

wonen nu ruim 2 jaar in Beetsterzwaag en tijdens het wandelen met onze hond liep ik 

vaak langs De Hoeve en ontmoette gasten. Omdat wij samen 5 gezonde kinderen 

hebben vind ik het mooi, naast mijn werk bij Jeugdhulp Friesland, iets te kunnen 

betekenen voor gezinnen die meer zorgen hebben.  

Als vrijwilliger ben ik beschikbaar voor het beantwoorden van vragen of een gezellig 

praatje en bied ik gasten, indien nodig, een luisterend oor.   

Verder doe ik allerlei huishoudelijke klusjes en ondersteun bij het gebruiken van 

hulpmiddelen. Dit om de gasten een zorgeloos vakantiegevoel te bezorgen. Er is 

behoefte aan nog meer vrijwilligers. Nieuwsgierig geworden? Neem contact op voor 

informatie of draai eens een dienst mee om te kijken of dit bij je past.   

Meer informatie via: info@ronaldmcdonaldhoeve.nl  

  
Erik Siepel, vrijwilliger bij de Buurtbus:  

Naast mijn werk, rij ik elke week een paar ritten op de buurtbus.   

Een  rit naar Tijnje en eentje naar Bakkeveen met als vertrekpunt Gorredijk.  

Voor mij heerlijk ontspannend en erg leuk om te doen, zeker gezien de prachtige 

omgeving waar de bus doorheen mag rijden en nuttig omdat het een belangrijke 

schakel tussen de dorpen is en mensen van de bus afhankelijk kunnen zijn voor   

o.a. hun boodschappen of voor vervoer naar een station om naar bijv. Drachten of 

Heerenveen te gaan.   

Meer informatie via : https://www.opsterland.nl/buurtbus  

 

Manege Onder de Linde, Beetsterzwaag 
Beste bewoner van Beetsterzwaag,  

Heeft u ook zo genoten van een geslaagde “Beleef Beetsterzwaag” op 3 september? 

Ook onze stichting kon laten zien wat we in huis hebben. Samen met twee actieve 

vrijwilligers en een deelnemer dagbesteding hebben we dorpsgenoten rondgeleid en 

voorzien van informatie over onze speciale manege. Speciaal, omdat we paardrijden 

aanbieden voor iedereen, maar speciaal voor kinderen en volwassenen met een 

beperking. Opvallend was dat tijdens de rondleiding dorpsgenoten verbaasd waren 

over wat er allemaal gebeurd in de manege. Het blijkt dat er veel bij komt kijken om 

paardrijden voor mensen met een beperking te organiseren.  De meeste 

dorpsgenoten weten dat er een speciale manege is op het terrein van Revalidatie 

https://www.opsterland.nl/buurtbus
https://www.opsterland.nl/buurtbus
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Friesland, maar weten niet wat er zoal gebeurt. En daar willen we graag verandering 

in brengen. Kortom, kom gerust langs!  

We hebben een kantine, waar we alleen de bekende warme dranken schenken; een 

bakje koffie of thee. Vanuit de kantine heeft u zicht op de stallen, de opstapplaats en 

de binnenbak. Dagelijks wordt er elk uur paardrijles gegeven tussen 9:00 en 20:00 

uur. Overdag tot 15:30 of 16:30 uur, zijn de “begeleide lessen” voor volwassenen en 

kinderen met een beperking. Deze lessen worden gegeven door een instructeur 

paardrijden gehandicapten en ondersteund door meerdere vrijwilligers. Tijdens de 

leswisseling kunt u vanuit de kantine aanschouwen, hoe ruiters met verschillende 

aanpassingen op het paard komen en daarna genieten van de rijles.  Als het weer 

het toelaat, kan het zijn dat een deel van de les buiten in het bos is. De lessen duren 

één uur en vinden elke dag plaats om: 9:00, 10:15, 11:15, 13:15, 14:15, 15:30, 

16:30, 18:00 en 19:00 uur. Op zaterdagmiddag is er een activiteitenzorgmiddag voor 

kinderen en jeugdigen met een beperking en dan is de kantine gesloten. Op zondag 

zijn er geen activiteiten in de manege, de paarden en pony’s hebben een dagje vrij.  

In de manege komen dagelijks een aantal deelnemers die werken tijdens de 

dagbesteding.  Ze hebben een afstand tot de arbeidsmarkt of een (lichte) beperking. 

Deze deelnemers krijgen begeleiding van één van onze vaste medewerkers en 

helpen ons met taken, zoals verzorging van de paarden/pony’s en bij het schoon en 

netjes houden van weiland, gebouw en terrein. Als u op bezoek komt, kunt u de 

verschillende mensen herkennen aan de kleding. Deelnemers dagbesteding dragen 

kobaltblauwe werkkleding, vrijwilligers dragen zwart/lime groene werkkleding en 

vaste medewerkers dragen rood/grijze werkkleding.  

Onze stichting zou niet kunnen functioneren zonder de hulp van de vrijwilligers 

(gemiddeld 75 vrijwilligers) en sponsoren. Sponsoren en vrijwilligers blijven altijd 

welkom. Dit jaar hebben we twee dorpsgenoten mogen feliciteren met een 15-jarig 

jubileum als vrijwilliger bij stichting Manege Onder de Linde. Anneke Osinga en 

Marianne Hoekstra hebben al 15 jaar trouwe dienst laten zien door wekelijks 

meerdere uren te helpen bij de begeleide lessen, ponykamp, festiviteiten en het 

opleiden van nieuwe vrijwilligers. Ze zijn van onschatbare waarde. In de manege 

hebben we deze mijlpaal feestelijk gevierd.  

Het thema duurzaamheid staat ook op de kaart in onze manege. Het 

stichtingsbestuur heeft vorig jaar besloten offerte uit te laten brengen voor het 

plaatsen van zonnepanelen en afgelopen oktober heeft van Linde Installatietechniek 

uit Beetsterzwaag, 60 zonnepanelen geplaatst op het dak van de manege. In deze 

tijd, een welkome aanpassing.  

Als stichtingsbestuur en team blijven we in beweging; aandacht voor de zorg en 

welzijn van paarden & pony’s, het beheren en onderhouden van het gebouw, 

behouden en aantrekken van nieuwe vrijwilligers en sponsoren, maar bovenal daar 

waar het omgaat; de paardensport voor mensen met een beperking professioneel en 

zo veilig mogelijk blijven aanbieden. “Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig”. 
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Komt gerust langs en neem plaats in de kantine. Wilt u meer weten? Check 

regelmatig onze nieuwsberichten op onze website/facebook of neem contact met mij 

op.  

Trea Arkema bedrijfsleider Manege Onder de Linde  

06-41934626 of bedrijfsleider@manegeonderdelinde.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bedrijfsleider@manegeonderdelinde.nl
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Ingekomen stuk: 

Stand van zaken Stichting “Koningshof:” Het bouwen van woningen op het 

terrein van “De Trime”  

In oktober van het voorgaande jaar schreven we dat het college positief heeft 

gereageerd op het ingediende principeverzoek en aangeeft medewerking te kunnen 

verlenen aan het plan om 26 woningen te realiseren op het aangegeven perceel voor 

55-plussers. Het e.e.a. onder diverse voorwaarden en na herziening van het 

bestemmingsplan, waar de stichting zelf voor de uitvoering zorg moet dragen. Toen 

lag het nog in de bedoeling voor het einde van het jaar 2021, begin voorjaar 2022 

een verkoopbrochure naar de geregistreerde belangstellenden zou gaan. De eerste 

spade zou helaas, gelet op de nog te nemen stappen, niet voor 2023 plaatsvinden. 

Hoe optimistisch was dat nog afgezet tegen de actuele stand van zaken. Er kwam 

een uitspraak van de Hoge Raad, het zogenoemde Didam-arrest, en alles werd op 

de kop gezet. Op advies van de gemeentelijke huisadvocaat en de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten werd uiteindelijk op aandrang van de stichting het project 

van de stichting gepubliceerd om te achterhalen of er nog meer gegadigden zouden 

kunnen zijn die een dergelijk project ook zouden willen realiseren.   

Het college gaf in de publicatie aan dat het college van plan is de stichting  

Koningshof het project op basis van het goedgekeurde stedenbouwkundige plan 

2426 woningen voor 55-plussers te laten uitvoeren. Het college stond achter het 

betreffende plan. De publicatie leverde twee andere gegadigden op, waarvan één bij 

de leden van Plaatselijk Belang zeker niet onbekend is gebleven. Dat betreft de bouw 

van minder woningen tegen een andere prijsstelling en geen gemeenschappelijke 

tuin. Of met andere woorden. Een geheel ander plan dan het plan van de stichting, 

dat door het college en door de raad werd (en nog steeds wordt) omarmd.   

Het college had volgens de stichting en de huisadvocaat de plannen naast de 

uitgangspunten van “Koningshof” moeten leggen. De wethouder gaf aan dat hij dat 

niet had gedaan. Het college had dan de logische conclusie kunnen trekken dat er 

vervolgstappen gezet hadden kunnen worden met de stichting. Het heeft niet zo 

mogen lopen. Het college stuurde in juni een brief aan de stichting, dat we het project 

als beëindigd moeten beschouwen en dat het college tot openbare aanbesteding 

moet overgaan. Het college neemt het plan van de stichting over. De stichting heeft 

het college bericht dat overname alleen aan de orde is als er aan bepaalde 

voorwaarden wordt voldaan. Dit om ook de woningen voor de inwoners van 

Beetsterzwaag veilig te stellen. De raad is tevens daarvan op de hoogte gesteld bij 

een schrijven vanuit de stichting. De laatstgenoemde brief heeft ertoe geleid dat de 

fractie van de PvdA vragen heeft gesteld aan het college en dat de fractie van 

GroenLinks en D’66 de brief agendeerden voor de raadsvergadering van 31 oktober 

jl. zodat de brief inhoudelijk behandeld kon worden. De stichting heeft voor de 

behandeling ingesproken en de gerezen vragen binnen de raad beantwoord (het feit, 

dat de stichting geen antwoord kreeg op brieven, de beantwoording van het college 

op de vragen van de PvdA onder de maat vond en het recentelijk geplaatste artikel in 

Sa! maakte dat de stichting gebruik wenste te maken van het spreekrecht).   
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De conclusie van deze vergadering is dat het muisje nog een staartje krijgt en dat er 

vanuit de raad een motie wordt voorbereid. De inhoud van de motie en de reactie 

daarop van het college zullen bepalend zijn of er een vervolg voor het project inzit 

zoals het de stichting voor ogen staat. Inmiddels blijkt uit latere informatie dat de 

soep van het Didam-arrest niet zo heet gegeten behoeft te worden als deze is 

opgediend. Wat van belang blijkt te zijn is de stand van zaken m.b.t. de 

onderhandelingsfase, het vertrouwensbeginsel en het gemeenschapsbelang. Zie 

daar de ingrediënten van waaruit de stichting steeds heeft gewerkt. Het bestuur van 

de stichting heeft er dan ook het volste vertrouwen in dat de raad er een goed 

vervolg aan weet te geven.  

Dus: wordt vervolgd. Wilt u meer achtergrondinformatie dan verwijzen wij u graag 

naar de site van de stichting; www.stichtingkoningshof.nl  
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Ingekomen stuk: 

Blijft er in Beetsterzwaag nog ruimte over voor nieuwbouw voor gezinnen? 

Aandacht voor de leefbaarheid… 

Voor wie willen we in de toekomst bouwen en voor wie willen we de beperkte 

woningbouwlocaties beschikbaar stellen? Wij hebben ons de afgelopen jaren druk 

gemaakt om dit evenwicht te borgen voor ons mooie dorp. 

In de woonvisie van de Gemeente Opsterland komt onder andere naar voren dat de 

dorpen voor nu en in de toekomst aantrekkelijk moeten zijn om in te wonen. De 

woningen dienen te voldoen aan de veranderende toekomsteisen op het gebied van 

duurzaamheid en aansluiten bij de toekomstige vraag. 

Alle groepen huishoudens en inkomensgroepen zouden voor passende huisvesting 

terecht moeten kunnen in Beetsterzwaag. 

Waar blijft ruimte over voor de grote doelgroep bestaande uit gezinnen met/of zonder 

kinderen? Deze brede doelgroep is van vitaal belang voor het dorp. Geen aanbod of 

het faciliteren van een te beperkt aanbod van woningen voor deze doelgroep is o.i. 

een enorme gemiste kans voor Beetsterzwaag zelf. 

Gezinnen met opgroeiende kinderen zorgen voor een vitaal dorp met haar school, 

sport, cultuur en middenstand. Essentieel achten wij dat ‘doorgroeiers’ kunnen 

worden gefaciliteerd. Bij hun toenemende (vaak door gezinsuitbreiding en 

opgroeiende kinderen prangende) vraag naar een ruimere woning met ruimere tuin, 

zullen ze anders Beetsterzwaag moeten verlaten. Deze groep vormt naast de 

‘senioren’/60 ++ groep een zeer voor de hand liggende doelgroep om rekening mee 

te houden in de woningplannen. 

Toekomst van Beetsterzwaag 

De grote vraag is voor Beetsterzwaag richting de toekomst, ontwikkelen we een 

seniorendorp of houden we Beetsterzwaag leefbaar met een gezonde mix van oud 

en jong. De jeugd kan dan blijven wonen in het Prachtige Beetsterzwaag waar ze zijn 

opgegroeid. 

Daarnaast vragen wij aandacht om oog te hebben voor het bestaande groen en het 

vergroten van de biodiversiteit bij de ontwikkeling van nieuwe woonplannen. 

Wij hebben alle raadspartijen inmiddels nogmaals gevraagd om bovenstaande in 

overweging te nemen bij het vaststellen van de kaders voor de ontwikkeling van de 

vrijkomende inbreidingslokaties. 

( Ingekorte versie) namens Tom van der Meulen 
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Ingekomen stuk: 

Kerkhof Beetsterzwaag. 

Hebt u ons kerkhof bij de St. Martenskerk (“Dorpskerk”) wel eens bezocht, 

bijvoorbeeld tijdens één van de rondleidingen? Een aanrader! Want het is een plek 

met veel historie en historische grafmonumenten. We proberen het unieke van deze 

plaats zo goed mogelijk in stand te houden. 

Maar weet u ook dat er nu nog regelmatig iemand wordt begraven? Dus het kerkhof 

is ook nog steeds “bij de tijd”. En er zijn ook nog steeds graven beschikbaar. Er is 

zelfs een mogelijkheid om nu al een graf uit te zoeken en te reserveren voor in de 

(hopelijk verre) toekomst. 

Geïnteresseerd of meer informatie gewenst? Dan kunt u contact opnemen met ons 

via kerkhof@viapacis.nl. 
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KERSTFAIR  

HOOFDSTRAAT  

BEETSTERZWAAG  

 

GROOT AANBOD VAN VERSCHILLENDE KERST- EN 

WINTERSPULLEN  
  

  

GEORGANISEERD DOOR:  

ONDERNEMERSVERENIGING BEETSTERZWAAG – OLTERTERP   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

WOENSDAG 7 DECEMBER   

VAN 13.30 UUR TOT 21.00 UUR   
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Cultuurtips Cultbee november en december 2022 Beetsterzwaag.  

 

= Zondag 20 nov. - 15.00uur – Uitvoering door Toonkunstkoor Heerenveen van Oratorium 

Paulus van Mendelssohn met de beroemde solisten Johannette Zomer (sopraan), Falco van 

Loon (tenor) en Frans Fiselier (bas), Falco van Loon en het Promenade Orkest. Kaarten €27,50 

voorverkoop verkrijgbaar bij boekhandel Binnert Overdiep, de koorleden en via 

de website .  Kaarten aan de zaal kosten € 31,-. In Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, 

Heerenveen. 

 

Zaterdag 26 nov. – 20.00 uur - Jubileumconcert met pianist Cor Bakker 

door fanfareorkest Euterpe. Het thema is musical muziek. De entree is € 15,- per persoon, 

inclusief een consumptie. Kaartjes reserveren per email of 06 10835022. Kaarten zijn ook te 

koop bij DA drogisterij Ans, Hoofdstraat 36 in Beetsterzwaag. In de Ontmoetingskerk, Achter de 

Hiemen 41, ingang Vlaslaan, Beetsterzwaag. 

 

= Zondag 27 nov - 15:00 - Concert door De Nije Symfony. Programma Verbinding & Troost met 

Shostakovich (vijfde Symfonie) en Mozart (Requiem). Kaarten 20 euro, verkoop online. In 

Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EZ Heerenveen 

 

= t/m 27 nov. - Tentoonstelling en boek Eja Siepman van den Berg “Tussen traditie en essentie 

- Het beeldend universum van Eja Siepman van den Berg”. in Projectruimte-Hoofdstraat17, 

Beetsterzwaag. 

 

= t/m 11 dec. -  elke vrijdag t/m zondag van 13 tot 17 uur - ART 

Super kunstverkooptentoonstelling: jaarlijkse kunstexpositie waaraan dit jaar 54 kunstenaars 

deelnemen. Er wordt klein werk tegen betaalbare prijzen tentoongesteld. Het aanbod is zeer 

divers: naast schilderijen en keramiek zijn er sieraden, foto’s en beelden en voorwerpen van 

steen, hout, glas. U kunt het kunstwerk van uw keuze meteen meenemen. Net als in de 

supermarkt wordt de leeggekomen plaats opgevuld met ander werk. De opening zal verricht 

worden door Tryater acteur Joop Wittermans op zaterdag 22 oktober om 15.00 uur. Entree 

gratis. In Witte Kerk Hemrik. 
    

   

  

   

https://cultbee.email-provider.eu/link/u5zhva4rar/9ljvfesflw/kbbi7aqyd3/lufm4rjucx/qbuixzqjfl
https://cultbee.email-provider.eu/link/u5zhva4rar/9ljvfesflw/puaciguywt/lufm4rjucx/qbuixzqjfl
https://cultbee.email-provider.eu/link/u5zhva4rar/9ljvfesflw/fqs9ldodvo/lufm4rjucx/qbuixzqjfl
https://cultbee.email-provider.eu/link/u5zhva4rar/9ljvfesflw/94rmwsm8k2/lufm4rjucx/qbuixzqjfl
https://cultbee.email-provider.eu/link/u5zhva4rar/9ljvfesflw/ucqlbz4xgs/lufm4rjucx/qbuixzqjfl
https://cultbee.email-provider.eu/link/u5zhva4rar/9ljvfesflw/wbvny0aedd/lufm4rjucx/qbuixzqjfl
https://cultbee.email-provider.eu/link/u5zhva4rar/9ljvfesflw/pebfltmh46/lufm4rjucx/qbuixzqjfl
https://cultbee.email-provider.eu/link/u5zhva4rar/9ljvfesflw/hpka2ypioa/lufm4rjucx/qbuixzqjfl
https://cultbee.email-provider.eu/link/u5zhva4rar/9ljvfesflw/hc19kba82f/lufm4rjucx/qbuixzqjfl
https://cultbee.email-provider.eu/link/u5zhva4rar/9ljvfesflw/gnxj8twxxl/lufm4rjucx/qbuixzqjfl
https://cultbee.email-provider.eu/link/u5zhva4rar/9ljvfesflw/m3dmbae1db/lufm4rjucx/qbuixzqjfl
https://cultbee.email-provider.eu/link/u5zhva4rar/9ljvfesflw/m3dmbae1db/lufm4rjucx/qbuixzqjfl
https://cultbee.email-provider.eu/link/u5zhva4rar/9ljvfesflw/5unigsdebi/lufm4rjucx/qbuixzqjfl
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Vooruitkijken > 
> Winterconcert op 17 dec. om 14:00 uur 
 

Winterconcert door Trio Légende, bestaande uit de 
professionele musici Olivier Patey (klarinet), Joris van 
den Berg (cello) en Martijn Willers (piano). Zij brengen 

een prachtig romantisch programma, waarin sonates en 
trio’s van Beethoven (Gassenhauer trio), en Brahms 

(klarinet-trio) zullen klinken. Olivier Patey en Joris van 
den Berg spelen in het Koninklijk Concertgebouworkest 

Amsterdam. Martijn Willers is een veelzijdige 
Nederlandse pianist. In Ontmoetingskerk, 

Beetsterzwaag. 

 
De online kaartverkoop is gestart bij Eventbrite! 
  

   

 

  

 

  

Voor in de agenda 2023:  

• zaterdag 7 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst in de Buorskip van 15.00 – 17.00 uur 

• woensdag 19 april: Algemene Ledenvergadering in de Buorskip  

• donderdag 27 april: Koningsdag  

• donderdag 4 mei: dodenherdenking  

  

Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp  

  
Bestuur en redactie nieuwsbrief:  

  

Liesbeth de Boer, voorzitter  
Berend Vis, penningmeester  
Foekje Koopmans, secretaris  
Helga Zuidema  
Erik Siepel  

  

  

  

https://cultbee.email-provider.eu/link/u5zhva4rar/9ljvfesflw/q3mvfsclez/lufm4rjucx/qbuixzqjfl
https://cultbee.email-provider.eu/link/u5zhva4rar/9ljvfesflw/56rnpmscb2/lufm4rjucx/qbuixzqjfl
https://cultbee.email-provider.eu/link/u5zhva4rar/9ljvfesflw/ook2dgohyv/lufm4rjucx/qbuixzqjfl
https://cultbee.email-provider.eu/link/u5zhva4rar/9ljvfesflw/gadqomrc07/lufm4rjucx/qbuixzqjfl

