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Voorwoord:  
 
De tijd lijkt wel te vliegen. Maar mogelijk ligt dat aan de leeftijd. We zitten volop in de lente. Al 

slingeren de temperaturen en weersomstandigheden tussen zomers en winters. En zo gaat het 

gevoelsmatig ook met de agenda van Plaatselijk Belang. We hebben de ALV al weer achter de rug en 

twee bijeenkomsten met dorpsbewoners over verkeersaangelegenheden. En we gaan op naar 

overleggen met gemeente en andere verenigingen plaatselijk belang. Daarnaast hebben we weer 

kunnen genieten van een mooie Koningsoptocht en stil gestaan bij de overledenen uit de oorlog. En 

dat brengt mij erbij stil te staan bij de frequentie van deze nieuwbrief. Tot begin dit jaar kwam die 4x 

per jaar uit. Echter door het wegvallen van ons bestuurslid met communicatie in portefeuille hebben 

wij de nieuwsbrief als voltallig bestuur opgepakt, naast de gewone werkzaamheden. Dat heeft ons 

doen besluiten de frequente voorlopig terug te brengen naar 3x per jaar. Dit hebben we echter niet 

helder gecommuniceerd, waardoor er bij sommige mensen/commissies, verenigingen ongemak 

ontstond. Dat spijt ons zeer. Vandaar dat we nu al vast aangeven dat na deze mei- editie er nog in het 

najaar een uitgave komt. Dit zal zijn in november. Ondertussen beraden wij ons op onze 

communicatie en bijbehorende uitingen als bijvoorbeeld de website. Hier hoort u meer over.  

Maar eerst wacht ons het vervolg van het voorjaar en de zomer. Met allerlei evenementen en 

gebeurtenissen. Ik zou zeggen houd het in de gaten en geniet. 

 

Erik de Groot 

  

Algemeen 
      

ALV 17 april 2019 
 

De opkomst betrof dit keer een 20 personen. Het bestuur legde verantwoording af aan de leden 

middels het verslag van de jaarvergadering van 2018, het jaarverslag en financieel verslag over 2018. 

Het bestuur werd door de kascommissie en door de vergadering decharge verleend. Vervolgens werd 

het meer jaren plan en het programma voor 2019, incl. begroting gepresenteerd. Hier kwamen geen 

aanvullingen op, dus gaan wij als bestuur het komende jaar hiermee aan het werk. Wat het budget 

voor 2019 betreft, het streven is om meer nieuwe leden te werven via de bekende 

communicatiemiddelen, zoals de website, die een nieuw leven zal worden ingeblazen.  

Tom van der Meulen gaf een toelichting op de verkeerssituatie kruising Gerdyksterwei en kruising 

Witte Huis aan de hand van een beeldpresentatie. Er werden vragen vanuit de aanwezige leden 

gesteld i.v.m. de snelheid vanaf kruising Poostweg naar afslag Olterterp. Volgens Tom ligt het in de 

verwachting dat dit voor eind 2019 een 60 km weg gaat worden en dat het verkeer van rechts 

voorrang heeft. 

Het project Groene Lanen blijkt langer tijd nodig te hebben. Er is wel een evaluatie geweest, maar 

gemeente wil zelf meer regie houden. 

Aan het einde van het officiële programma werd afscheid genomen van drie bestuursleden. Yvonne 

Halman, is zoals bekend inmiddels verhuisd naar het groene hart en zij was speciaal overgekomen 

voor de ALV. Zij werd hartelijk bedankt voor hetgeen zij heeft gedaan voor PB. Eerder was Daisy 

Reitsma- de Zwet langs gekomen om informeel afscheid te nemen. Gezinsuitbreiding en werk maken 

dat zij andere prioriteiten moet stellen. Ook naar Daisy gaat onze hartelijke dank uit. En tot slot Tom 

van der Meulen. Na 7 jaar bestuurslidmaatschap geeft hij zijn zetel op i.v.m. zijn drukke 

werkzaamheden. Hij blijft wel beschikbaar voor commissies of werkgroepen , zo verzekerde hij ons. 

En dat was niet aan dovemans oren gericht. Ook Tom kreeg een stevig applaus en een attentie voor 

zijn grote inzet en betrokkenheid. 
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Kennismaking met Talant, gastspreker mw. J. van Leeuwen, directeur. 

Mevrouw van Leeuwen had een presentatie verzorgd maar komt in overleg met de aanwezigen tot 
meer interactieve aanpak. Zij vertelt dat de OmZwaai een kliniek is voor mensen met een beperking 
waar patiënten uit het hele noorden komen en dat Reik niet langer gehuisvest is op het terrein van 
Talant. De cliënten die meer intensieve aandacht behoeven komen aan de achterkant van het terrein. 
Cliënten uit sociowoningen in het dorp komen ook op het terrein wonen. Aan de kant van het Merkelan 
komt een dagbesteding en een winkeltje. Het zusterhuis wordt binnen een jaar gesloopt. Er wordt 
gezocht om tijdelijk aan de Hoofdstraat een winkeltje onder te brengen. Vanuit de zaal wordt 
aangegeven dat bewoners van Uleflecht en omliggende straten bang zijn voor sommige cliënten, die 
op straat lopen. Er is behoefte aan meer informatie vanuit Talant. Dit wordt bevestigd door een 
bewoner van de Merkelan. Mevrouw van Leeuwen zegt toe hier extra aandacht voor te zullen hebben.  

Na een open, prettige en interactieve uitwisseling werd na ruim drie kwartier de bijeenkomst gesloten 
met een hartelijk dank aan het adres van mevrouw Van Leeuwen. 

 

Van Lyndenlaan 

Korte weergave met resultaten: 

Door een bewoner werd bij PB aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie aan de Van Lyndenlaan. 

PB heeft vervolgens een mimi-buurtonderzoek gehouden en de bewoners van de Van 

Lyndenlaan/Pastorielaan. Een stuk Kerkepad-Oost en een stuk Hoofstraat uitgenodigd voor een 

overleg op 14 maart. Tijdens deze bijeenkomst, waar ook iemand van de gemeente bij was, werden 

knelpunten en eventuele oplossingen geïnventariseerd, Kort daarna ging het bestuur in overleg met 

de gemeente over de uitkomsten van deze bijeenkomst. Van beide overleggen werd verlag gemaakt 

welke werden gedeeld met de deelnemers. Op 25 april was er weer een overleg. Hierin werd met de 

deelnemers kortgesloten wat voor elke deelvraag de visie van de gemeente was, welke oplossing 

nagestreefd werd en wie welke rol op zich zou nemen. De uitkomsten werden door de aanwezigen 

gedeeld en zowel bewoners als gemeente zullen een aantal zaken oppakken. Maar ook worden een 

aantal vermeende problemen bij nader inzien toch anders gezien en volgt daar geen actie op. Voor 

het bestuur van PB een goede en leerzame ervaring hoe de buurt te helpen zelf met oplossingen te 

komen en gemeente en dorpsbewoners bij elkaar te brengen.   

De Gemeenschap     
Jongeren    

Op 5 april vond in de Bourskip de eerste filmavond plaats, georganiseerd door een groepje 

enthousiaste jongeren tussen de 11 en 13 jaar. De groep werd hierbij ondersteund door Sietsche 

Nieuwenhuis vanuit Plaatselijk Belang en Otto Veenstra vanuit Timpaan Welzijn. Het bepalen van de 

film, het samenstellen van de avond, en de uitnodiging is echter geheel door de jongeren zelf opgezet. 

Hoewel we zijn gestart met een klein groepje jongeren, smaakt de avond naar meer en staat de  

volgende filmavond al in de planning. Ook zijn er misschien plannen voor een gezamenlijke 

zwempartij in de zomer. Mochten er jongeren tussen de 11 en 15 zijn die graag aansluiten bij deze 

groep, dan zijn ze van harte welkom.   

JOP  

Op 10 april is de nieuwe JOP geplaatst. Een aangename vervanging van het oude uitgebrande 

exemplaar! De jongeren hebben samen met twee graffiti kunstenaars een prachtig ontwerp gemaakt 

voor de panelen, welke in de komende weken zal worden aangebracht. De speeltuinvereniging heeft 

aangegeven in het verleden nauw betrokken te zijn geweest bij de vorige JOP. Zij hebben destijds 

onder andere zorg gedragen voor toezicht op onderhoud en omgeving en willen dit ook graag nu weer 

op zich nemen. Dit wordt zeer gewaardeerd. Uiteraard zullen de jongeren zelf ook zorg moeten 

dragen voor het geheel. Zij denken nu al mee in bijv. de wensen voor een bijzondere afvalbak (korf) 

dichtbij de JOP. 
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De officiële opening wordt eind juni verricht door de wethouder Anko Postma. Hierbij zullen de 

graffitikunstenaars een creatieve workshop verzorgen voor de jeugd. Wij zijn op dit moment samen 

met de gemeente bezig met de organisatie van de opening. 

foto 

Project ouderenhuisvesting 

Op 14 maart was er een goed bezochte bijeenkomst van de initiatiefgroep ouderenhuisvesting. Waar 

er op 50 belangstellenden was gerekend kwamen er ongeveer 200. Onder de bezoekers ook 

bestuursleden van Plaatselijk Belang. Met aandacht en waardering hebben wij de avond bijgewoond. 

Nadien is er door de initiatiefnemers contact gezocht om te peilen hoe Plaatselijk Belang tegenover dit 

initiatief staat en in hoeverre er samen te werken valt. Voorop staat dat het bestuur van Plaatselijk 

Belang sympathiek staat tegenover dit initiatief. Echter zij ziet voor zichzelf geen nadere rol 

weggelegd. Plaatselijk Belang  wil ruimte laten voor andere opties en initiatieven en niet éénzijdig op 

dit initiatief gericht zijn. De komende tijd zal in nader overleg worden gezocht hoe wederzijds steun 

verleend kan worden.   

Ronde Tafel Ontmoeting met Talant  

In maart heeft Plaatselijk Belang voor het eerst deelgenomen aan “ronde tafel” bespreking met en bij 
Talant. Ook hadden enkele ondernemers en de gemeente gehoor gegeven aan deze uitnodiging.  

Bij Talant, locatie de Wissel, is de laatste jaren een hoop gebeurd, soms niet altijd even duidelijk voor 
de bewoners en ondernemers in Beetsterzwaag. Vooral de samenwerking en communicatie tussen de 
Plus en Talant zal direct geoptimaliseerd worden met rondleidingen bij Talant voor medewerkers van 
de Plus waardoor er een betere bereikbaarheid komt en gekeken wordt naar de mogelijkheid van 
arbeidsplaatsen voor cliënten van Talant bij de Plus. Ondanks de periodieke nieuwsbrief van Talant,  
die digitaal verstuurd wordt en vooral algemeen en gericht is naar haar bewoners en haar directe 
verwanten met leuke wetenswaardigheden van de organisatie zal Talant kijken hoe de communicatie 
betreffende de plannen en voorderingen rond de Wissel naar de inwoners van Beetsterzwaag 
duidelijker gemaakt kan worden. De eerste stap is in ieder geval gemaakt met een bereikbaarheid van 
7 X 24. Overdag kan 06-25068878 gebeld worden, direct met locatie de Wissel en in het weekend en 
’s-avonds het algemene nummer van Talant 088- 2444279.  

foto 

                                                                                                                                        

Oproep nieuwe bestuurs- of commissieleden PB Beetsterzwaag/Olterterp. 

 
Wij zoeken nieuwe (kandidaat) bestuurs-of commissieleden die o.a. affiniteit en/of ervaring hebben 
met sociale media. Verder is er behoefte aan het opzetten van kleine werk-/projectgroepen om samen 
met de bestaande bestuursleden invulling te geven aan zaken die voor Beetsterzwaag/Olterterp van 
belang zijn. Ben je ergens goed in en wil je je bijdrage leveren, neem dan contact op met het bestuur 
via de e-mail 
 

 

Verenigingen Plaatselijk Belang 

De gemeente heeft een ontwikkelagenda opgesteld voor haar beleid voor de komende jaren. Deze 

ontwikkelagenda gaat nog langs de raad en adviesorganen. Interessant is hoe de gemeente een 

steeds sterkere rol ziet voor de verenigingen Plaatselijk Belang binnen de gemeente. De vraag is of 

deze verenigingen zo’n rol aan willen en aankunnen. Om als verenigingen hierop voorbereid te zijn 

hebben 13 verenigingen plaatselijk belang binnen de gemeente elkaar op uitnodiging van PB 

Beetsterzwaag-Olterterp  getroffen op.. maart in de Buorskip. Het was een geanimeerde bijeenkomst 
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met veel herkenning van dezelfde vragen en knelpunten, maar ook een boeiend verschil in aanpak en 

oplossingen. Deze bijeenkomst krijgt in het najaar een vervolg. 

Mededelingen van verenigingen  
Plaatselijk Belang stelt verenigingen en stichtingen uit Beetsterzwaag en Olterterp in de gelegenheid 

een korte mededeling in haar nieuwsbrieven op te laten nemen tegen de bescheiden bijdrage van 

€12,50. De nieuwsbrief wordt verspreid onder alle inwoners. Uw tekstbijdrage kunt u sturen naar ons 

email-adres. 

 

 

Manege Onder de Linde in Beetsterzwaag zoekt vrijwilligers.  

Wilt u onze ruiters laten stralen ?   

Bij de manege werkt een enthousiast team van ruim 60 vrijwilligers. Door het groeiend aantal ruiters is 

er behoefte aan extra vrijwilligers die onze ruiters met een beperking willen begeleiden bij hun 

wekelijkse paardrijlessen.   

De lessen worden overdag gegeven en kunnen zowel therapeutisch als recreatief zijn. Vrijwilligers 

helpen bij het op- en afzadelen en begeleiden van de ruiters en pony’s bij de les. Elke ruiter heeft één 

of meer begeleiders nodig.  Gemiddeld kost het het u 3-4 uur per week. En hiermee maakt u onze 

ruiters ongelooflijk blij!   

Het doen van vrijwilligerswerk bij Manege Onder de Linde is dankbaar werk en zorgt voor veel plezier. 

Om u een indruk te geven van onze manege : www.manegeonderdelinde.nl .   

 Interesse om ons team te komen versterken?  

Neem dan contact met ons op via 0512-389297 of mail naar bedrijfsleider@manegeonderdelinde.nl  

We maken graag een afspraak met u om de mogelijkheden en werkzaamheden verder te bespreken!   

 

Zalencentrum “De Buorskip” op zoek naar nieuwe beheerder.  
  
De beheerders van het Zalencentrum “de Buorskip” te Beetsterzwaag,  Ymko en 
Lutske De Graaf, vinden het na 10 jaar tijd om het stokje over dragen. Het 
stichtingsbestuur zal dus op zoek gaan naar opvolging van de uitbaters van het 
zalencentrum. Totdat opvolging is gevonden en geregeld zullen Ymko en Lutske de 
Graaf hun werkzaamheden voortzetten en zorgen voor een optimale voortgang en 
overdracht. Op zeer korte termijn zal het stichtingsbestuur de procedure starten om de 
meest geschikte kandidaat voor opvolging te vinden. Eventuele belangstelling kan 
worden gemeld aan bestuur@debuorskip.nl 
  
Met vriendelijke groet, 

Gerrit Kunnen, secretaris stichting de Buorskip 

 

Rondleiding door de Tropische Kas Beetsterzwaag  

Op zondag 26 mei 2019 is er in het historische kassencomplex van de Tropische Kas te 
Beetsterzwaag een rondleiding voor liefhebbers van bijzondere planten en historie.  De Tropische Kas 
ligt in de overtuin van het Lycklamahûs, tegenover Hoofdstraat 80 in Beetsterzwaag. Het is een 

about:blank
about:blank
about:blank
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idyllisch plekje met een weelderige verzameling tropische planten in de Tropische Kas, een 
Druivenkas uit 1869 (150 jaar oud!), prachtige borders, 2 oranjerieën, en een grote verzameling 
kuipplanten.  In de tijd dat de kas behoorde tot de bezittingen van de Lycklama’s werden in de 
Tropische Kas orchideeën gekweekt. Deze werden gebruikt om als relatiegeschenk aan vrienden te 
geven. Ook nu nog is er een verzameling prachtige orchideeën.  

De rondleiding start om 13.00 uur en eindigt rond 14.30 uur. Tijdens deze rondleiding wordt onder 
anderen stil gestaan bij de geschiedenis van het complex, de vele bijzondere (tropische) planten, de 
citrusbomen, de hele oude kastanjeboom en haar geschiedenis, en kan de rust en stilte worden 
geproefd die van deze plek uitgaat.  Deelname: € 5,00 per persoon, inclusief koffie / thee.  

Datum: zondag 26 mei 2019 Locatie: Tropische Kas, tegenover Hoofdstraat 80, Beetsterzwaag, 9244 
CP Tijdstip: 13.00 uur-14.30 uur  

 Informatie: Fetje Wilpstra E: contact@tropischekas.nl I: www.tropischekas.nl M: 06-51432893 

 

KUNSTFESTIVAL 

Het tweedaagse kunstfestival in Beetsterzwaag, dit jaar op 22 en 23 juni van 11:00-17:00 uur, kent 

maar één vastigheid: het decor. De Hoofdstraat met links en rechts de overtuinen is onze 

expositieruimte. De reuring wijst de route.  

 

Het thema Natuur staat centraal, we zetten het thema neer in de breedste zin van het woord. Dus met 

schilderijen- en beeldenexposities, in gedichten, met performances en dans. Maar ook met nieuwe 

kunstuitingen als fotografie en film. 

 

Namens Stichting Kunst promotie Beetsterzwaag, 

Hendrika Lageveen 

 

 
foto 
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Voedselbos 

Graag delen wij jullie hierbij mee dat wij met de Bijenbrigade mooie stappen kunnen zetten in het 

dorp, waaronder het realiseren van nieuwe bij vriendelijke en eetbare stroken op NL Doet 

https://www.nldoet.nl/klus/kom-actie-voor-de-wilde-bij 

  

En we willen bij alle drie scholen een hommelproject starten mmv de Bijenlector Arjen 

Strijkstra en Van Hall. Raming is juni 2019. Hierbij kunnen we zeker ook de hulp van 

vrijwilligers/ouders bij gebruiken. Oproep volgt via de scholen. 

  

Ook willen we een Voedselbos gaan realiseren in het bos aan de Achterwei in Olterterp (tussen weide 

bij huis Bethlehem en weide aan de Van Harinxmaweg). Hiervoor willen we graag een oproep doen 

via jullie facebookpagina, we hebben namelijk meer vrijwilligers nodig. 

 Boswachters gezocht. 

• Beste dorpsgenoot (Beetsterzwaag/Olterterp), voor de bijen, de biodiversiteit en de verbinding 
onderling willen we graag een voedselbos opstarten. Lijkt het je interessant om mee te 
denken en/of mee te werken, meld je aan via welkom@magnolia-tuinontwerp.nl. Met een 
werkgroep moeten we dit jaar wel een paar mooie stappen kunnen zetten! Vrgr Nienke 

Tuindersvereniging Út ein heeft weer volkstuinen beschikbaar 

• Aan de Helomareed in Beetsterzwaag ligt het prachtige volkstuinencomplex van 

volkstuindersvereniging Út ein. De circa zeventig tuinen van 100 m2 worden bewerkt door 

enthousiaste tuinders die in leeftijd variëren van twintig tot tachtig jaar. In de berging op het 

complex is het noodzakelijke gereedschap aanwezig en medetuinders geven graag tips en 

adviezen. Deze herfst zijn er een paar tuinen vrijgekomen. Als je belangstelling hebt kan je op 

de website kijken: www.volkstuinbeetsterzwaag.nl of contact opnemen met Jochem Knol, 

jochem.knol@live.nl of 06-53795014. 

 

Vooraankondiging "Schreuderreisje" 

 
Op vijf september 2019 wordt er weer de traditionele Seniorentocht voor zestigplussers 
georganiseerd. Het wordt dit jaar een dagtocht naar Sneek en omgeving. De prijs hiervoor is €50 
Begin augustus krijgt u een brief in de bus met meer informatie. De kaartverkoop vindt op 16 augustus 
plaats van 10.00 uur tot 11.00 uur in de "Buorskip". 
Na zich jarenlang verdienstelijk te hebben gemaakt treden Theo Schroor en Dieneke Nieuwenhuis af 
als voorzitter en secretaris. Hun plaatsen zijn ingenomen door Antsje de Boer en Frits Adema. Akky 
de Koe (penningmeester) en Marijke Dolstra blijven bestuurslid. 
 
Met vriendelijke groeten. 
 

about:blank
about:blank
about:blank
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