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Kansen voor Beetsterzwaag
krijgen vorm in De Finnebuorren

“Het voelt misschien vreemd om in deze 
tijd een nieuwsbrief te ontvangen over iets  
anders dan het coronavirus. Maar wij denken 
dat het belangrijk is om u te blijven informeren.  
Achter de schermen zijn wij druk bezig met de 
voorbereidingen om straks het kindcentrum 
te kunnen bouwen. Het kindcentrum is een  
gebouw met een school en kinder- 
opvang, maar wordt ook een  gebied van  
educatie, sport, spel en ontmoeting. Niet  
alleen in de gebouwen, maar ook in de ruimte er  
omheen. Het is mooi om te zien hoe de  
partijen elkaar vinden en hier samen nog meer 
waarde aan toevoegen. Inmiddels heeft het 
kindcentrum ook een naam gekregen. Hierover 
leest u meer in deze nieuwsbrief.”

Wethouder Anko Postma

Ontwikkelingen in het project Kansen 
voor Beetsterzwaag

In juli 2019 ontving u onze laatste nieuwsbrief. Op dat 
moment waren de twee scholen officieel samengevoegd 
tot één grote school. Ook is er een locatie aangewezen 
waar deze nieuwe school gebouwd gaat worden, namelijk 
op het oefenterrein van V.V. De Sweach. Verder is er ge-
sproken over de planning. Op zijn vroegst zou het nieuwe 
kindcentrum de tweede helft van 2021 gebouwd worden. 
We zijn op dit moment bijna een jaar verder en er is in de 
tussentijd veel gebeurd. 

Gebouw en omgeving
Zoals we al aankondigden zijn onderwijs en gemeente be-
zig geweest de eisen voor het gebouw en de omgeving 
in beeld te brengen. En zij niet alleen, ook Kinderwoud 
kinderopvang is hier nauw bij betrokken. 
Voor de ontwikkeling van het hele gebied zijn er verschil-
lende ideeën. De Buorskip houdt zich hier mee bezig, 
maar ook de stichting speelvoorzieningen Beetsterzwaag 
en de voetbalvereniging zien verbindingen als het gaat 
om sport en spel in het gebied. Zo heeft V.V. De Sweach 
een toekomstvisie opgesteld en zijn zij nauw betrokken 
bij het Lokaal Sportakkoord.

Financiële dekking sportkantine
Er zijn door V.V. De Sweach regelmatig gesprekken ge-
voerd over de mogelijkheden van verbouw of nieuwbouw 



van de voetbalkantine en kleedruimtes. De kosten voor de 
eerste plannen waren te hoog om de financiering rond te 
krijgen. Vervolgens zijn de voetbalvereniging en Comprix in 
gesprek gegaan om te kijken of de plannen aangepast kon-
den worden en of dit zou helpen om het wel financieel te 
dekken. Dit proces is nog niet helemaal afgerond, maar het 
gaat de goede kant op.

Uitslag prijsvraag naam 
gebiedsontwikkeling

In de laatste nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij op 
zoek waren naar een naam voor de gebiedsontwikkeling. 
We hebben hiervoor een prijsvraag uitgezet. Hoewel er een 
aantal mooie suggesties zijn ingestuurd, kon de jury het 
niet eens worden. De prijs is daarom verdeeld over alle 
deelnemers. De jury, bestaande uit vertegenwoordigers van 
De Finne, De Buorskip en V.V. De Sweach, zijn in beraad 
gegaan en hebben zelf een naam gekozen. De gebieds-
ontwikkeling heeft de naam ‘De Finnebuorren’ gekregen.

De Finnebuorren
Finnebuorren is een samenstelling van ‘finne’ en ‘buorren’. 
Finne is een stuk weiland bij de boerderij, waar het jongvee 

graast. De school heeft die naam gekregen: ‘De Finne’. De 
jongste inwoners van het dorp gaan daar aan hun school-
opleiding beginnen. De nieuwe school wordt dichtbij De 
Buorskip gebouwd, op het terrein van de voormalige boer-
derij. ‘Buorskip’ staat voor buurtschap, waar de mensen om 
elkaar denken en elkaar ontmoeten. Vroeger had de buurt-
schap regels, bijvoorbeeld bij een geboorte of overlijden. 
De buren waren de aangewezen personen om bijvoorbeeld 
de begrafenis te organiseren. Dat is allemaal verleden tijd.  
Buorren betekent buurt. Op het grondgebied van de  
vroegere boerderij worden nu voorzieningen getroffen 
waar de buurt gebruik van kan maken: de school, de voet-
balvereniging, het dorpshuis met zijn voorzieningen als  
ontmoetingsplaats voor jong en oud en de bibliotheek. 

“De Finnebuorren: een 
ontmoetingsplaats voor jong en oud met 
verschillende voorzieningen”

De Finnebuorren is dus een toepasselijke naam voor het 
hele gebeuren aan de Vlaslaan. Bijkomstig is, dat zowel de 
Vlaslaan, als Achter de Hiemen, De Bou, De Kampen, De 
Greide en de Bommegaarde namen zijn die mooi aansluiten 
op De Finne en De Finnebuorren. Namen die allemaal her-
inneren aan het boerenbedrijf van vroeger.

Het dorpshuis als spil voor verschillende 
partijen

Op dit moment is het voor De Buorskip nog wachten op 
‘groen licht’ dat er een akkoord is van de school, voetbal-
vereniging en gemeente over gezamenlijke nieuwbouw van 
de benodigde accommodaties.

Gezamenlijk investeren in duurzame energie
Na het startsein zullen alle betrokken partijen op basis 
van regulier overleg gaan bekijken en afstemmen wat wij 
voor elkaar kunnen betekenen en elkaar kunnen versterken. 
Denk bijvoorbeeld aan het efficiënt gebruik maken van 
elkaars faciliteiten. Maar ook hoe wij gezamenlijk op 
kunnen trekken met energieverbruik en –besparing en 
door gezamenlijk te investeren. Ook willen wij kijken of de 
nieuwste energie technieken mogelijk zijn, om het milieu zo 
weinig mogelijk te belasten. 



We krijgen straks een prachtig mooi gebied waarin het 
dorpshuis perfect past als spil voor de verschillende 
partijen als school, kinderdagopvang, voetbalvereniging, 
kerk en natuurlijk ook de partijen die al in het dorpshuis 
gehuisvest zijn, zoals de bibliotheek en ‘It Klaverblêd’.

Stichting De Buorskip
bestuur@debuorskip.nl
06-11290192

De Finne en Kinderwoud pakken 
samenwerking verder op

Kindcentrum De Finne is op dit moment een half jaar oud. 
Een periode waarin flinke stappen zijn gemaakt voor het 
ontwikkelen van een nieuw onderwijsconcept. Dit gebeurt 
deels samen met andere partijen, maar vooral met Kinder-
woud. De komende jaren zullen wij dit verder uitwerken tot 
een volledig Integraal Kindcentrum. 

Gezamenlijk gebruik ruimtes 
De peuteropvang en de jongste kleuters delen nu al 
dezelfde ruimtes en ervaren zo de doorgaande lijn van 0 tot 
4,5 jaar. Ook in de nieuwbouw zal deze onderbouwafdeling 
een eigen onderdeel binnen de school worden van waaruit 
kinderen flexibel doorstromen. Eerst naar de middenbouw 
en vervolgens de bovenbouwafdeling met de oudste 
kinderen. 
Hieraan wordt de buitenschoolse opvang gekoppeld zodat 
er gebruik kan worden gemaakt van dezelfde ruimtes. Denk 
bijvoorbeeld aan een complete keuken waar met kinderen 
gekookt kan worden met groentes uit de eigen groentetuin 

en kas. Maar denk ook aan theater, dans en muziek-
ervaringen waarvoor dezelfde ruimtes en apparatuur 
gebruikt kunnen worden, zowel onder schooltijd als na 
schooltijd.

Een speelpark voor de kinderen van 
Beetsterzwaag
Ook buiten het gebouw gaan school en opvang samen-
werken door één groot speelpark aan te leggen voor de 
kinderen van Beetsterzwaag. Hierbij sluiten nog meer  
partijen aan, zoals V.V.  De Sweach en Stichting Speeltuinen 
Beetsterzwaag. Op deze manier ontwikkelen we gezamen-
lijk een geweldige locatie waar alle kinderen van Beetster-
zwaag kunnen groeien en bloeien.

Kindcentrum De Finne
directie@kcdefinne.nl
tel. 0512 - 382 290
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Jongeren gezocht: meedenken over een 
nieuwe speelvoorziening voor de jeugd 
vanaf 12 jaar

Stichting speeltuinen Beetsterzwaag heeft vier speeltuinen 
onder haar hoede. Daarnaast worden het JOPhok, het pan-
naveld en de skatebaan beheerd door de stichting. Omdat 
het kindcentrum wordt gebouwd, worden sommige toe-
stellen aan de Vlaslaan verwijderd of verplaatst. 

Skatebaan wordt verwijderd
Het pannaveld wordt verplaatst naar It Merkelân, waar 
het ook zal blijven. De skatebaan zal worden verwijderd, 
omdat het niet in de ruimte past samen met het nieuwe 
kindcentrum. 

Oproep aan oudere jeugd
Omdat hiermee een onderdeel voor de oudere jeugd ver-
dwijnt, wil de stichting voor deze groep iets terugplaatsen. 
Wat dit precies is en op welke locatie is nog niet bekend. 
Wij willen graag in contact komen met jongeren vanaf 12 
jaar, om uit te zoeken wat hun wensen en behoeften hier-
in zijn. Houdt hiervoor onze facebookpagina in de gaten: 
www.facebook.com/speeltuinenbeetsterzwaag. Hier 
zullen wij op korte termijn een oproep doen aan de oudere 
jeugd. 

Stichting speeltuinen Beetsterzwaag
L. Venema
tel. 06  - 40468053

Een website van vraag en aanbod:
www.kansenvoorbeetsterzwaag.nl

Tijdens één van onze bijeenkomsten vorig jaar is aangege-
ven dat er behoefte is om vraag en aanbod binnen Beet-
sterzwaag met elkaar te delen. Denk bijvoorbeeld aan het 
zoeken naar vergaderruimtes of huisvesting. Of het aan-
bieden van materiaal of vrijwilligers. Er is al zoveel in Beet-
sterzwaag. Dit is een mooie kans om gebruik te maken van
elkaars faciliteiten, kennis en netwerk. 

Als deelnemer van de website kunt u berichten plaatsen 
en op berichten reageren. Zo kunt u elkaar ook digitaal 
makkelijk vinden. Wilt u zich aansluiten bij de website? Of 
heeft u vragen en/of suggesties? U kunt ons mailen op 
kansenvoorbeetsterzwaag@opsterland.nl. 
Deelname is gratis.

Voor vragen over dit project kunt u mailen naar: 
kansenvoorbeetsterzwaag@opsterland.nl. 
Of neem contact op met Ilse Blaauw (projectleider) 
op telefoonnummer 0512  – 386 412


