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Voorwoord
Sinds een paar weken hebben we een 
groot deel van onze bewegingsruimte 
in het maatschappelijke domein terug, 
nu het Corona virus langzaam minder 
knellend is. Het heeft ons de laatste 
maanden behoorlijk parten gespeeld 
in de mogelijkheden om initiatieven 
te ontwikkelen en ontmoetingen te 
plannen. Daarom zijn we blij dat we nu 
wel weer bij elkaar kunnen komen. Het 
enthousiasme moet weer terugkomen, 
echter dat kunnen we niet alleen en 
zouden dit dan ook graag samen met 
de buurverenigingen willen opzetten. 
Er zit veel meer energie in ons mooie 
dorp dan we weten. Hetzelfde geldt 
voor de samenwerking met de Onder-
nemersvereniging. We zijn met hen 
in gesprek om energie te bundelen. 
Dat gaat hopelijk binnenkort concrete 
vormen krijgen. Dat lijkt ons goed voor 
alle burgers en ondernemers van Beet-

sterzwaag en Olterterp, want samen 
kunnen we meer tot stand brengen.
In augustus 2021 waren we heel blij 
met de drie nieuwe bestuursleden. 
Tijdens onze ontmoeting met Burge-
meester en Wethouders en het bestuur 
van PB is van beide kanten de zorg uit-
gesproken rondom de beschikbaarheid 
van vrijwilligers. Ook andere verenigin-
gen hebben moeite om bestuur te be-
mensen. De realiteit blijkt weerbarstig, 
door ziekte en persoonlijke omstan-
digheden hebben we ook wij wederom 
nieuw bloed in ons bestuur nodig. Is 
er iemand van u die op projectbasis 
kortdurend de handen met ons ineen 
wil slaan? We hebben behoefte aan 
meedenkers en meedoeners.
Wij wensen u veel leesplezier met deze 
nieuwsbrief, waarin weer leuke berich-
ten met u worden gedeeld.

Liesbeth de Boer, voorzitter

Sweachsters 
omarmen Oekraïners
Pas twee weken geleden nam André deel 
aan een beginnende facebookgroep, 
Oekraïne Vluchtelingen NL. Hij kwam 
in contact met één van de beheerders, 
iemand uit Drachten. Er zou een bus 
vanuit Rhenen vertrekken met goederen 
naar de Oekraïense grens en terugkomen 
met Oekraïense vluchtelingen. Drie dagen 
later stond er, vrijdag 4 maart in de vroege 
ochtend om 05.00 uur, een dubbeldeks 
bus voor onze deur. Vluchtelingen stapten 
uit. Omrôp Fryslân deed verslag. Terwijl 
de eerste vluchtelingen in een diepe slaap 
gingen in onze tijdelijk voor hen ingerichte 
praktijkruimte aan huis, werd Friesland 
wakker in een nieuwe situatie: de hulp aan 
mede-Europeanen, uit een oorlogsgebied 
‘in de regio’, was begonnen.
Over een periode van inmiddels twee we-
ken bieden we vluchtelingen die van ons 
horen een verzekerd adres, al bij aanvang 

Oproep nieuwe bestuursleden
Wij zijn naarstig op zoek naar in ieder geval twee nieuw bestuursleden. 
Er is tot nu niemand gevonden die de functie van penningmeester op zich kan nemen. 
Petra Stam heeft aangegeven afscheid te nemen bij de aankomende ALV. 
Foekje Koopmans, secretaris stopt 2023 tevens met haar werkzaamheden. Het zou 
prachtig zijn als er op korte termijn een nieuwe penningmeester en secretaris kunnen 
worden ingewerkt, zodat wij met een gerust hart de betreffende werkzaamheden 
kunnen overdragen. 
U kunt zich aanmelden via ons e-mailadres: pbbeetsterzwaagolterterp@gmail.com



van hun 1500 km lange reis. 
We herverdeelden de beschikbare slaap-
kamers in huis om ruimte te maken voor 
de eerste vluchtelingen, en onze kinderen 
Lente en Fardo besloten daarvoor samen 
op één slaapkamer te gaan liggen. Maar 
de opvang van meer vluchtelingen was 
daarmee nog niet geregeld.

Hoe een gedachte om spontaan hulp te 
bieden zo in een brede dorpsactiviteit kon 
veranderen, verwondert ons nog iedere 
dag. Van een verzoek tot opvang binnen 
de eigen Nin Jutsu groep, tot de TOSS-app 
van de tennisvereniging, de buurt-app ‘Oud 
Zuid’ en de Boslaan, tot de opname van 
het verzoek op de site van v.v. de Sweach: 
de medewerking kwam uit alle hoeken.

Inmiddels zijn er met zeven adressen 25 
mensen opgevangen, waarvan de helft 
kinderen. Bij ons in huis hebben Andrej, 
Svetlana en hun dochter Dariya, zich 
met hun enorme inzet aangepast aan de 
situatie, dat bij ons nieuwe gezinnen in de 
praktijkruimte aan huis worden opgevan-

gen. Het zijn gezinnen, soms compleet 
maar vaak ook alleen de vrouw met haar 
kinderen, die hun eerste nacht in Neder-
land ingaan, een douche kunnen nemen, 
wat kunnen eten en een lange nacht 
kunnen maken. Andrej en Svetlana zijn 
eigenlijk een soort gastheer en gastvrouw 
door wie nieuwkomers in hun moedertaal 
worden verwelkomd, en waarbij Dariya ons 
helpt met het vertalen naar het Engels. 
Na een dag of twee bijkomen hebben wij 
dan wel het juiste gezin kunnen vinden om 
ze elders in ons dorp onder te brengen. 
Dan kan ook daar weer een Oekraïense 
vlag uit!

We voelen ons van alle kanten gedragen 
door de mensen om ons heen, en de aan-
gemaakte groeps-app bruist ervan. 
Spontaan ontstaan er bij de betrokkenen 
nieuwe ideeën om de opvang voor alle 
Oekraïners zo aangenaam mogelijk te 
maken: kleding wordt aangeboden, duimen 
gaan omhoog, eten wordt bij de deur 
afgegeven, overleg vindt plaats tussen de 
gastgezinnen, fietsen worden voor gebruik 

aangeboden, het organiseren van werk 
voor de ouders en school voor de kinderen 
is gaande, een stichting is versneld in de 
maak om latere activiteiten in Opsterland 
te kunnen bekostigen, en de Oekraïense 
kinderen en hun ouders doen al mee aan 
de sportactiviteiten in het dorp in aangele-
verde sportkleding. 

Op de achtergrond richt de gemeente 
langdurig verblijf verder in. En ook vanuit 
elders in Nederland of ook Polen is hulp 
paraat: als een gezin via ons twee weken 
oude netwerk van internationale contacten, 
ons dorp als einddoel heeft staan, wordt 
zonder pardon een vriend of vriendin met 
auto en beschikbare tijd ingezet voor een 
rit naar ons Beetsterzwaag om de vermoei-
de vluchtelingen bij ons huis af te zetten.
 
We gaan nu een lente tegemoet waar de 
winterkleding die tijdens de heenreis door 
de Oekraïners werd gedragen plaats zal 
gaan maken voor sport- en zomerkleding: 
weer een nieuwe uitdaging. 
We hopen dat de ouders en hun kinderen 
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Koningsdag 2022

Na twee jaar een aangepaste versie van 
Koningsdag te hebben gevierd, is het dan 
dit jaar eindelijk weer tijd voor een ‘ouder-
wetse’ Koningsdag. Een ‘ouderwetse’ Ko-
ningsdag met een nieuwerwets jasje, want 
er zal dit jaar wel een wijziging zijn in het 
programma. We starten zoals gebruikelijk 
met een wekronde door de herauten. Zo 
kunnen we ons allemaal op tijd klaarmaken 
voor de start van de ochtend optocht. Voor 
de optocht hebben we al een aantal veel 
belovende aanmeldingen voor wagens en 
groepen, maar wil jij nou ook kans maken 
op de Publiekprijs of natuurlijk gewoon 
‘even’ jouw minute of fame pakken? Geef 
je dan snel op via www.koningsdagbeet-
sterzwaag.nl

Na de optocht is het tijd om je slag te slaan 
op de vrijmarkt of bij één van de markt-
kraampjes aan de Vlaslaan. Welke schat 
weet jij dit jaar te bemachtigen? 
Dan komen we bij één van de wijzigingen. 
Dit jaar zal er geen Priuwerij georganiseerd 
worden, maar we komen natuurlijk met een 
alternatief. 

Op het Tiny Mulder-plein staan foodtrucks 
klaar om jullie te voorzien van een hapje of 
drankje. 

Begint het bij jou ook alweer te kriebelen? 
En dan zijn we nog maar op het helft van 
het programma, want de Kinderspelen, 
avond optocht en feest in de Buorskip 
staan natuurlijk ook gewoon weer op het 
programma. 
Wil jij op de hoogte blijven van het pro-
gramma of je nog aanmelden voor de 
optocht of natuurlijk de straatversiering? 
Houd dan onze website www.koningsdag-
beetsterzwaag.nl in de gaten. Laten we er 
samen een ouderwets gezellige Konings-
dag van maken. 

Wij zijn er klaar voor, jullie ook?

zich snel nog meer thuis zullen voelen in 
ons dorp, waar ze mogelijk voor maanden 
zullen verblijven. Al die tijd zullen ze in 
onzekerheid leven over het verloop van de 
gebeurtenissen, nu de oorlog nog gaande 
is. Met de dagelijkse hulp van onze kant 
wordt het voor hen hopelijk een beetje 
draaglijker.

Wij zijn, in al deze hectiek, dankbaar 
voor hoe onze dorpsgenoten dit initiatief 
hebben oppakt: een grote klus die alleen 
gezamenlijk kan worden dragen.

André en Marie-Janne Mintjes-Claassen



Starten met ondernemen tijdens de Coronapandemie?
Spannend? Zeker! Onmogelijk? Zeker niet!

Mijn naam is Daisy Reitsma-van der Zwet, 
30 jaar, getrouwd met Hessel, ‘grutske’ 
mem van een peuter, geboren in Hoorn 
maar al jaren een oprjochte import Fries en 
sinds 2015 inwoner van Beetsterzwaag!

Al sinds ik een klein meisje ben, weet ik 
dat ik ‘ooit’ een eigen bedrijf wilde starten. 
En na bijna 10 jaar in loondienst in de 
financiële wereld te hebben gewerkt, werd 
ik in 2018 zwanger. Een zwangerschap die 
eindigde in de geboorte van een prachtige 
dochter maar ook in een tijd lang ziek zijn. 
Na twee jaar ziek te zijn geweest en te 
hebben kunnen nadenken wat ik nou ‘echt’ 
wil, was het voor mij duidelijk. Ik wil werken 
met de leukste doelgroep die er bestaat 
namelijk: ouders&kinderen.
Hoe dan? Ik wist vanaf het begin dat ik een 
combinatie wilde hebben tussen ontspan-
nen van ouder&kind en coaching. 

En zo begon ik eind december 2020 
mijn eigen baby spa: Mevrouw Pollewop. 
Gevestigd aan de Vlaslaan en klaar om te 
spetteren! Helaas, na drie dagen kon ik de 
deuren weer sluiten door de lockdown. 

Maar… na drie pittige maanden was het in 
maart tijd voor een frisse herstart. 
En wat een succes!

Het afgelopen jaar hebben er honderden 
kindjes mogen genieten van een de cursus 
babymassage, baby yoga en natuurlijk het 
floaten. En bij elke sessie geniet ik nog 
heerlijk mee! 
Wil je meer lezen of gewoon stiekem 
meekijken? Check Mevrouw Pollewop dan 
op Facebook of via Instagram @mevrouw_
pollewop

Ondernemen tijdens de coronapandemie 
is op een creatieve manier op zoek gaan 
naar wat nog wel mag en mogelijk is. 
En creatief ondernemen vind ik het aller-
leukste wat er is!
En daarom ben ik sinds 1 januari 2022 ook 
actief als business coach voor dé 
ondernemende mem. 
Als ik business coach help ik ondernemen-
de moeders ‘flammen’ als ondernemer 
met hun onderneming. Want ondernemen 
als vrouw en helemaal als moeder is nou 
eenmaal écht anders dan ondernemen als 
man. 

Dus ben jij een ondernemende mem en 
moet 2022 het jaar worden waarin jij start 
met jouw onderneming of wil ‘flammen’ met 
jouw onderneming? 
Ik help je graag! 
Eerst even spieken? 
Check dan @flam.mem.go op Instagram, 
Flammemgo op Facebook of bezoek de 
website www.flammemgo.nl



Ondernemersvereniging
Het jaar 2022 is een bijzonder jaar voor ondernemersvereniging 
Beetsterzwaag – Olterterp. We vieren ons 50-jarig jubileum. 

Een mooie mijlpaal voor de vereniging, die 
op dit moment een kleine 60 leden telt. In 
de loop van dit jaar organiseren we daarom 
een aantal feestelijke activiteiten. Het pro-
gramma is nog in ontwikkeling, omdat we 
eerst hebben gewacht op het verloop van 
de coronamaatregelen.  Maar we maken er 
een mooi jaar van en zullen zeker ook iets 
organiseren waar niet alleen de onderne-
mers, maar ook de inwoners van Beetster-
zwaag en Olterterp van kunnen genieten.

Als ondernemersvereniging zijn we niet 
vaak in beeld. Er wordt voornamelijk ‘onder 
de radar’ gewerkt aan de belangen van 
onze ondernemers in de breedste zin van 
het woord. Denk daarbij aan overleggen 
met vertegenwoordigers van de gemeente 
Opsterland, maar ook aan het versterken 
van de onderlinge samenwerking. 

Belangrijke onderwerpen die op dit 
moment binnen de vereniging spelen, zijn 
de geplande wijzigingen in een aantal 
parkeervoorzieningen in het dorp en het 
beter presenteren van Beetsterzwaag en 
Olterterp als aantrekkelijke plaatsen om in 
te winkelen en/of recreëren. 
Beide onderwerpen zijn van belang om ons 
gastvrije karakter tenminste te behouden 
maar liever nog te versterken.

Wel heel zichtbaar voor iedereen zijn o.a. 
het aankleden van de Hoofdstraat rond de 
feestdagen met lichtjes en kerstversiering 
en het mede organiseren van de jaarlijkse 
kerstfair. Helaas kon die de afgelopen twee 
edities vanwege corona geen doorgang 
vinden, maar we willen samen met de 
organisatie alles op alles zetten om in de-
cember van dit jaar weer een hele feestelij-
ke en gezellige kerstfair te organiseren.

Ondernemers die nog geen lid zijn van de 
vereniging, worden van harte uitgenodigd 
om een keer een vergadering of andere 
bijeenkomst bij te wonen. 
Oók ondernemers die geen winkel of 
horecagelegenheid in Beetsterzwaag of 
Olterterp hebben, maar andere activiteiten 
ontplooien of hun opdrachten hoofdzakelijk 
elders uitvoeren. 

Voor meer informatie kan een mail worden 
gestuurd naar ondernemersver.beetst.olt@
gmail.com Dan nemen we snel contact 
op en drinken we een kop koffie (of iets 
anders) in een van de prachtige zaken van 
onze leden.

De Business Manager.
Een fullservicebureau op het gebied van Marketing, Sales, Events en HR gerund door Marcel 
en Jitty Stuij.

‘Wij zijn er voor de ondernemer die volledig ontzorgd wil worden, met 
maar één aanspreekpunt. Zodat jij je kunt focussen op dat waar je 
goed in bent, het runnen van je bedrijf. 
Dus of je nu een nieuwe website nodig hebt, iemand die content voor 
je schrijft, een kleinschalig bedrijfsevenement voor je organiseert 
of advies geeft over een werknemer die niet goed functioneert. Wij 
regelen het voor je’.
Onze kracht is dat we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. 
Schakel je de Business Manager in, dan weet je dat het geregeld 
wordt. Heb je vandaag iets nodig? Dan is het vandaag geregeld. 
Laagdrempelig en persoonlijk. En kunnen we het niet zelf, dan 
besteden we het uit aan onze professionele en kwalitatief goede 
samenwerkingspartners.’

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs op ons kantoor aan 
de Vlaslaan 11a in Beetsterzwaag.



Projectplan 2021 -2023 Groenstroken Roekebosk
Achtergrond
De Roekebosk is een besloten wijkje wat ruim 40 jaar geleden is ontstaan. 
De gezellige buurt heeft een aantal mooie groenstroken, die van oorsprong zijn ontwikkeld vanuit 
een parkachtige architectuur. Helaas zijn deze groenstroken de laatste jaren sterk verouderd en 
minder goed onderhouden. Sommige struiken zijn dood en op andere plekken groeien verschillende 
struiken door elkaar met uitlopers van niet oorspronkelijk geplaatste bomen/struiken. 
De gemeente heeft, mede door gebrek aan financiële middelen, weinig ruimte om meer te doen dan 
strikt noodzakelijk.

Projectplan
Een aantal bewoners (René Alkema, Aline Noordam en Sietsche Nieu-
wenhuis) hebben de wens tot verbetering omgezet in een projectplan. 
Het doel is om een aantal van de groenstroken op te knappen en daarbij 
de biodiversiteit te vergroten. Een belangrijk nevendoel is het verbinden 
van de buurt. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij persoonlijke 
wensen en mogelijkheden. Het project is in het najaar van 2020 gestart 
met een inventarisatie van de wensen uit de wijk. Daarbij zijn visies, wen-
sen en ondersteuningsmogelijkheden geïnventariseerd. 
Een kleine 80% van de inwoners heeft gereageerd. Meer dan de helft van 
de respondenten was positief over eventuele aanpassing aan de groen-
stroken. Daarnaast waren er neutrale reacties en mensen die de huidige 
situatie prima vinden.

Uitgaande van deze uitkomst is het plan opgevat om gefaseerd te werken 
en te starten met een centraal deel van de groenstroken. Dit deel is beeld-
bepalend bij de het binnenkomen van de wijk en het meest toe aan een 
opknapbeurt. Na onze ervaringen met dit deel, bepalen we samen met de 
buurt eventuele vervolgstappen.

Financiële ondersteuning
Op basis van het projectplan is financiële ondersteuning aangevraagd bij 
de van Teyens Fundatie en Plaatselijk Belang Beetsterzwaag/Olterterp. 
Beide organisaties hebben een bijdrage toegezegd. Daarmee zijn we 
superblij!  Zo kan het eerste deel van het projectplan gerealiseerd worden. 
De gemeente heeft inmiddels de groenstroken opgeschoond. Hoveniers-
bedrijf de Wyldhof uit Joure heeft belangeloos een beplantingsplan ge-
maakt en de beplating tegen kostprijs geleverd. Ook willen we in dit veld 
graag gebruik maken van een bloemenmengsel via het project van Japke 
Weij ‘op de bres voor de bij’.

We gaan los…
De grond is nu nog zwart, maar de eerste boompjes staan er en in febru-
ari wordt gestart met de beplanting. Buren mogen een bijdrage leveren in 
onderhoud of aanschaf van planten, maar niets hoeft. Gewoon genieten of 
aanschuiven bij een georganiseerde (onderhouds) bijeenkomst is ook een 
prima optie. 
Mochten andere buurten gebruik willen maken van onze ervaringen om 
iets dergelijks zelf uit te voeren dan delen we natuurlijk graag.



Na een uitstel van 2 jaar i.v.m. Covid-19 
kan Elzer Producties nu dan eindelijk de 
productie “Oorlogswinter” doorgang laten 
vinden.
Het wordt een indrukwekkend spektakel 
op een prachtige locatie: De Sluisfabriek in 
Drachten.

U bent van harte welkom op een repetitie-
moment of bij de première van de voorstel-
ling op donderdag 7 april 2022.
Van harte aanbevolen. 
Dat verdient deze productie.

Namens de cast en het productieteam van 
de musical Oorlogswinter
Jelle Terwal
www.musicaloorlogswinter.nl

Het boek
Oorlogswinter is een in 1972 verschenen 
jeugdboek over de Tweede Wereldoorlog 
van de Nederlandse schrijver Jan Terlouw. 
De hoofdpersoon is Michiel een ongeveer 
15-jarige jongen die tijdens de hongerwin-
ter (1944-45) gaandeweg steeds verder 
betrokken raakt bij illegale activiteiten. 
Gaandeweg krijgt hij een enorme 
verantwoordelijkheid.

Bezoek de website voor de data en 
beschikbare plaatsen.

Musical “Oorlogswinter “ in De Sluisfabriek 
Drachten 7-9 april 2022
persbericht

DIVERSEN 

Een tip: om een melding te doen, met name van iets dat aandacht vraagt in het openbaar 
gebied is om gebruik te maken van de app van gemeente Opsterland. 
Meer informatie is te vinden op Melding doen | Gemeente Opsterland . 
Iedere inwoner kan zich hier zelf voor aanmelden en op deze manier eenvoudig een 
melding doen. 

Wist u dat wij het op prijs stellen om nieuwe inwoners persoonlijk te begroeten. 
Daarvoor verzoeken we u om, als u deze tegenkomt in uw buurt bij ons een melding te 
doen, zodat wij langs kunnen gaan. 

De Gemeente laat weten dat dit jaar de dorpsspiegels weer plaatsvinden. 
Een enquête die onder alle woonadressen verspreid wordt. 

Wist u dat: op de ALV een heel interessant thema met betrekking tot de leefbaarheid in 
de komende tijd voor Beetsterzwaag aan de orde komt? 
De heer Jan Hartog zal ons vertellen over de contouren van de nieuwe omgevings-en 
woonvisie, mede in samenhang met de toekomstige Lelylijn.

Alvast voor in de 

 

• De ALV 2022: 
   woensdag 20 april in de Buorskip

• 27 april: Koningsdag

• 4 mei: dodenherdenking

• 2 en 3 juli: Kunstweekend




