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Doordat een aantal bestuursleden zijn
vertrokken en/of gestopt en er in de
nabije toekomst nog een paar gaan
stoppen, doen we hierbij weer een oproep doen voor het werven van nieuwe
bestuursleden!!

Op 31 augustus hebben wij onze Algemene Leden Vergadering gehouden, welke
eigenlijk in april al had moeten plaatsvinden, maar ja, zoals wel bekend, gooide
ook hier corona al onze activiteiten in het
Ontmoeting
honderd. Daarbij kwam ook nog bij dat
in School Lyndensteyn.
onze voorzitter Bas Daanje had aangegeven niet meer beschikbaar te zijn met
ingang van 1 september, dit i.v.m. verhuizing buiten Opsterland. Jammer, maar ja
zo gaan dingen soms.
Ook Sietsche Nieuwenhuis had aangeONTMOETING OP 4 NOVEMBER 2021
geven om na de termijn van drie jaar te
IN SCHOOL LYNDENSTEYN.
willen stoppen, mede door drukke werkInloop vanaf 19.30, programma vanaf
zaamheden, wat wij natuurlijk respecteren.
20.00 uur.
Door een flyeractie in de beide dorpen te
houden, hebben zich drie nieuwe bestuursEr zal een inleidend praatje worden
leden aangemeld, waar wij zeer content
gehouden, waarna er een rondleiding zal
mee zijn (zie voorstelrondje). Er is tot nu
worden verzorgd. Er is de gelegenheid
toe niet een nieuwe voorzitter benoemd,
om vragen te stellen onder het genot van
we hopen dit in de volgende bestuursverkoffie officiu
en wat lekkers.
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In mijn vrijetijd wandel ik graag door de
bossen, zwem ik en brei ik baby en
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Stad-Groningse, voor de liefde verhuisd
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Naast deze, soms meer dan, fulltime baan

verschillende bezigheden: lezen, wandelen, zingen (tegenwoordig bij Sjongerij in
Beetsterzwaag, tevens voorzitter) en zodra
het kan op reis. Liefst in de wintermaanden
met de rugzak richting Azië.  
In Beetsterzwaag voelde ik me al heel
snel thuis.
Ik vond er een dorp met ‘stadse allures’
klein genoeg om mensen te kennen groot
genoeg om veel te bieden aan mij als
inwoner.
Zo’n mooi en veelzijdig dorp moeten we
behouden en blijven ontwikkelen, op verschillende vlakken.
Dat was voor mij een reden om te
reageren op de oproep vanuit Plaatselijk
Belang. Een dorp (incl. Olterterp) met zoveel mogelijkheden, daar zet ik me graag
voor in! Belangrijke waarden zijn daarbij
voor mij Verbinding & Inclusie.

Bestuur en redactie nieuwsbrief:
Petra Stam
Foekje Koopmans
Liesbeth de Boer
Mieke de Lange
Helga Zuidema
Harm Vellema

Mail:
pbbeetsterzwaag/olterterp@gmail.com

Harm Vellema:

Ik ben geboren in Holwerd. Daarna al vrij
vroeg verhuisd naar Dokkum. Daar de
Havo gedaan en in Zwolle de Grafische
MTS, daarna naar Amsterdam gegaan
om de kunstacademie aldaar te volgen
(opleiding grafisch vormgever en event
organisatie gedaan), waarna ik een tijd
voor Roorda reclame Amsterdam en KIKA
heb gewerkt, maar binnen zitten is voor
mij een straf. Dik 30 jaar geleden voor het
pracht vak rij instructeur gekozen wat ik
nog steeds met veel plezier doe. Mijn inmiddels, nu vrouw ontmoet, die werkzaam
is in Beetsterzwaag in de zorg. Ik heb zelf
drie kinderen ( 2 dochters en één zoon ),
zeven kleinkinderen, waarvan de jongste
net geboren is en drie geweldige bonuskinderen. We mogen ontzettend graag in
Beetsterzwaag wonen en ik wil graag iets
kunnen betekenen voor de inwoners van
beide dorpen.
De jongeren tot 25 jaar en dan met name
meer evenementen en ondernemers meer
samenbrengen, denk daarbij aan werk
aan elkaar uitbesteden in de gemeente
Opsterland.

Stand van zaken “Koningshof”
(Het bouwen van woningen op het terrein van “De Trime”)
In de laatste vergadering van Plaatselijke
Belang en in de vorige nieuwsbrief van
Plaatselijk Belang heeft het bestuur van de
stichting “Koningshof” aandacht gevraagd
voor de problematiek met betrekking tot
de huisvesting in Nederland.
Nederland, maar ook Beetsterzwaag heeft
twee grote problemen, die nauw met elkaar te maken. Te weten: er zijn te weinig
betaalbare huur-en koopwoningen voor
jongeren en te weinig passende woonvormen voor ouderen. Het gevolg van
dat laatste is dat ouderen vaak noodge-

dwongen langer in een te grote gezinswoning blijven wonen, hetgeen de mogelijkheid voor het vinden van passende
woningen voor jongeren weer belemmert.
De stichting probeert met haar initiatief,
gestart in 2018, het creëren van een
passende woonvorm voor ouderen c.q.
meerdere generaties, hierop in te spelen.
Bij de presentatie van dit initiatief aan de
inwoners van Beetsterzwaag/Olterterp
was hiervoor grote belangstelling en vele
inwoners hebben zich geregistreerd als
belangstellende.
Hoewel de gemeente bij de presentatie
van de plannen niet direct stond te juichen
in het najaar van 2020 kreeg de stichting
bij haar presentatie van de stedenbouwkundige invulling in het voorjaar daaropvolgend een positievere reactie.
In mei van dit jaar hebben we een principeverzoek ingediend met een uitgewerkte
stedenbouwkundige invulling.
Bij schrijven van het college van burgemeester en wethouders 19 juli jl. heeft het
college als volgt positief gereageerd:
“Wij hebben uw verzoek beoordeeld en
komen tot de conclusie dat wij in principe
medewerking kunnen verlenen aan uw
plan om 26 woningen te realiseren op het
aangegeven perceel in Beetsterzwaag”.
Het vorenstaande wel onder diverse
voorwaarden en na herziening van het
bestemmingsplan, waar de stichting zelf
voor de uitvoering zorg moet dragen (de
terugtredende overheid).
Hoe nu verder:
Met dit resultaat is het bestuur samen
met haar professionele ondersteuning en
beoogd bouwer aan de slag gegaan om
nadere invulling te geven aan de
planvorming.
Eind oktober/begin november wordt voor
de tot 1 oktober jl. geregistreerde belangstellenden een bijeenkomst gehouden.
Hierin zal een toelichting worden gegeven
op de diverse aspecten van het plan zoals
de stedenbouwkundige opzet, de voorlopige ontwerpen van de te bouwen woningen
de doorberekening van de kosten en een
indicatie van de bouwprijzen. Ook zal
dan informatie worden verstrekt over de
voorgenomen wijze van toedeling van
de woningen aan de definitieve belangstellenden. Gelet op het beperkt aantal
te bouwen woningen zal dit zorgvuldig
moeten gebeuren.

De geregistreerde personen kunnen zich
daarna definitief aanmelden als serieuze
belangstellende tegen betaling van een
nader te bepalen vergoeding. (Dit bedrag
zal worden gebruikt voor de te maken
ontwikkelingskosten van het plan). De
serieuze belangstellenden zullen worden
geïnformeerd over de verdere invulling van
het plan en de woningtypes.
Het is de bedoeling dat aan het einde van
het jaar, begin 2022 een verkoopbrochure
naar de geregistreerde belangstellenden
gaat. Bij voldoende definitieve belangstelling zal dan tot verder uitwerking overgegaan worden.
Dit zal de nodige tijd en inzet van het
bestuur vragen omdat de gehele planontwikkeling, het maken van een conceptbestemmingsplanwijziging, de goedkeuring
van het college en de gemeenteraad, het
bouwrijp maken van de grond door de
gemeente bij de stichting is neergelegd.
De eerste spade in de grond zal helaas,
gelet op de nog te nemen stappen, zeker
niet voor 2023 plaatsvinden.
Wilt u op de hoogte blijven dan verwijzen wij u graag naar de site van de
stichting: www.stichtingkoningshof.nl

Gemeentegids
In de gemeentegids ontbreekt de
vermelding van Plaatselijk Belang.
Waar het verkeerd is gegaan kunnen
we niet achterhalen, is inmiddels recht
gezet.
Suggestie was om een inlegvel in de
resterende oplage doen, echter dit was
niet haalbaar, ook gezien de kosten.
Foekje Koopmans, secretaris

Alvast voor in de agenda 2022
• Woensdag 20 april 2022
		 - ALV 2022

Voedselbos
Beetsterzwaag-Olterterp
Voor de biodiversiteit in onze bossen van
zowel planten soorten als bijensoorten
richten wij dit Voedselbos op. De plannen
zijn in 2021 concreet geworden.
Het voedselbos is te vinden aan het pad
van Harinxmaweg 13, De Horst.
Je moet dan een stukje lopen naar het
voedselbos. Het is achter de slagboom
aan de linker kant (meerdere publicaties
over het voedselbos te vinden in de lokale
media), zie ook facebook en instagram @
voedselbosbeetsterzwaag.

Het oude bosperceel is al ongeveer 100
jaar begroeid. De bodem is onbewerkt.
Er komen zeldzame oude planten soorten
voor. (inventarisatie met een nulmeting)
Ons uitgangspunt is permacultuur en
kringlopen van bodem-plant- dier (Wood
Wide Web). We maken gebruik van schaduw van bomen en de dode bomen als
woning van bijen, van bestaande soorten
(bijvoorbeeld bramen als bescherming
tegen vraat van reeën en als nestgelegenheid van vogels, verstopplek van voedsel
van eekhoorns).
Naast opbrengst van groenten, kruiden en
fruit willen we ook educatief bezig zijn en
zoveel mogelijk samenwerken met
dorpsbewoners, horeca en ondernemers.
Wij zoeken vrijwilligers, mensen met
kennis van planten/ moestuin.
En donatie van stekken/ zaailingen van
zwarte bessen, kruisbessen, framboos,
aardbeien en kruiden.
Dit kan dan geplant worden in november.
Contactpersoon: Japke Weij ( j_weij@
hotmail.com).
Namens Het team, Mieke Noordstrand

De PlusBus zoekt
vrijwilligers!
Stichting Sociaal Cultureel Vervoer Opsterland (de PlusBus) is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk met als
doel het tegen een redelijk tarief verzorgen
van sociaal vervoer voor haar donateurs
binnen met name de gemeente Opsterland
en indien gewenst ook daarbuiten. Onder
sociaal vervoer valt onder andere het
bezoek aan ziekenhuis, arts of dagopvang.
Ook het bezoeken van familie of vrienden
wordt door ons verzorgd.
De organisatie bestaat al ruim vijftien jaar
en wordt al sinds het begin volledig gerund
door vrijwilligers.
Het zijn onze enthousiaste vrijwilligers die
het hart van de organisatie vormen en alle
werkzaamheden verzorgen.

De PlusBus is naarstig op zoek naar
vrijwilligers voor de functies van chauffeur en planner. Chauffeurs dienen
bij voorkeur minimaal twee keer per
maand beschikbaar te zijn. De functie
van planner bestaat uit het één keer
per maand gedurende een week telefonisch aannemen van de ritten en het
maken van de planning daarvan tijdens
werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur.
Als u meer informatie wenst over de functies van chauffeur en planner kunt u per
mail (info@pakdeplusbus.nl )of telefonisch
contact opnemen met onze secretaris (tel.
nr. 0513 – 463351) of onze hoofdcoördinator (tel. nr. 0513 – 465657).
Wij geven u graag uitleg over de verschillende mogelijkheden.

Zing je mee?
Ruim 20 enthousiaste leden van Sjongerij
kunnen niet wachten om vanaf november de
repetities weer te hervatten. Eindelijk weer
zingen na een lange corona-stop.
En gelukkig staat er in oktober al twee keer
een ‘warming-up’ op het programma (een
korte, alternatieve repetitie op afwijkende
avond om de stemmen even weer op te warmen).

Koor, popkoor, zanggroep....? Sjongerij is niet eenvoudig te duiden.

Door het brede repertoire (ABBA, Pink, Enya, U2, the Turtles etc.) voelen de meeste mensen
zich snel thuis. De groep is gemengd en er wordt gezongen in 4 stempartijen.
Iedere woensdagavond wordt van 20.00 - 22.00 uur gerepeteerd in de Buorskip o.l.v. dirigente
Diede Drijfhout. Enkele keren per jaar wordt opgetreden in de regio.
Vrijwel iedereen kan zingen, enthousiasme en plezier staat bij Sjongerij voorop.

Zing JIJ met ons mee?

We hebben weer ruimte voor nieuwe leden. Je bent van harte welkom om mee te doen bij een
‘warming-up’ of een reguliere repetitie.

Meer weten?

Mail naar: sjongerij@gmail.com of volg ons op Facebook.

Ontmoeting
in School Lyndensteyn.

ONTMOETING OP 4 NOVEMBER 2021
IN SCHOOL LYNDENSTEYN.
Inloop vanaf 19.30, programma vanaf
20.00 uur.
Er zal een inleidend praatje worden gehouden, waarna er een rondleiding zal worden
verzorgd. Er is de gelegenheid om vragen te
stellen onder het genot van koffie en wat lekkers. Na afloop is er nog tijd voor een drankje
en een hapje.
U kunt zich voor deze Ontmoeting aanmelden
via ons e-mail adres:
info@pb-beetsterzwaag-olterterp.nl

