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U kunt stemmen op de gemeentelijke afdelingen van 
partijen die uit Den Haag komen. U kunt stemmen op 
partijen die proberen anderen zwart te maken. Óf 
u stemt op mensen die doorzetten (ook als het even 
tegen zit)’ In de afgelopen vier jaar drukte Opsterlands 
Belang, als grootste partij in de gemeenteraad een 
helder stempel op het beleid in Opsterland. We hebben 
hard gewerkt en veel in gang gezet. 

Doorzetten
Ondanks de crisis, ondanks de magere jaren, is 
Opsterlands Belang er samen met de coalitiepartijen en 
veel oppositiepartijen in geslaagd om te investeren in 
de toekomst. Ook projecten die waren vastgelopen, zijn 
door onze nieuwe wethouder, Piet van Dijk, weer nieuw 
leven ingeblazen. Denk maar aan centrum Oost en de 
Skâns in Gorredijk. Aan Dúnsân in Bakkeveen en aan 
het nieuwe Multi Functioneel Centrum met brede school 
in Lippenhuizen. Aan al deze projecten wordt nu weer 
hard gewerkt en ze komen van de grond!

Dorpenbeleid
Er is veel meer gebeurd in de afgelopen jaren. 
Nieuwe scholen in Ureterp, Frieschepalen en Hemrik. In 
verschillende dorpen kregen bestaande schoolgebouwen 
een flinke up-date. In Gorredijk staat de bouw 
van twee nieuwe scholen in de startblokken. In veel 
dorpen kregen of krijgen de dorpshuizen een flinke 
opknapbeurt. Ondanks de slechte woningmarkt, 
zijn er toch nog nieuwe huizen gebouwd. Er staan 
concrete woningbouwplannen op stapel. De tien (!) 
starterswoningen in Frieschepalen komen eraan. En last 
but not least…, na jaren van strijd en doorzetten gaat 
het Polderhoofdkanaal open! Een geweldige impuls voor 
de toekomst van West Opsterland. Heeft Opsterlands 

Belang dat helemaal alleen gedaan? Nee natuurlijk niet, 
dat hebben we samen gedaan, samen met de mensen 
uit de dorpen, met steun van veel andere politici.

Maatwerk
Op sociaal gebied heeft Opsterlands Belang er voor 
gezorgd dat het kindpakket werd uitgebreid. We 
laten onze kinderen niet in de steek! Opsterland is 
in Nederland een voorbeeldgemeente als het om het 
Wmo-beleid gaat. In de zorg werken we vooral met 
maatwerk en dat gaat goed! Op initiatief van onze 
partij kwamen er volkstuintjes voor minima. Die werden 
een doorslaand succes. Zelfs zo succesvol dat andere 
gemeenten (bijvoorbeeld Apeldoorn) het Opsterlandse 
plan over namen.

Lage lasten
Er is nog veel meer op te noemen. Belangrijk is vooral, 
dat we dit allemaal hebben kunnen doen zonder de 
Onroerend Zaak belasting (OZB) extra te verhogen. In 
Opsterland liggen de lasten, als je het vergelijkt met het 
gemiddelde van de Nederlandse gemeenten, een flink 
stuk onder het gemiddelde.

De mensen van Opsterlands Belang staan voor een 
stabiel Opsterland. We willen een gemeente waar we 
ons allemaal thuis kunnen voelen. Wij verprutsen geen 
tijd met het zwart maken van anderen of het bouwen 
van luchtkastelen. Wij lopen niet aan de Haagse 
leiband. Wij zijn van en voor U. We zetten graag de 
schouders er weer onder. Als u wilt dat we doorgaan op 
deze manier, geef ons dan uw stem op 19 maart..

Met een vriendelijke groet van
de mensen van Opsterlands Belang

Mensen, mensen en nog eens mensen!

Voor U ligt een krant van mensen. Mensen die 
de dorpen dragen, mensen die Opsterlands 
Belang draagkracht geven. Mensen die samen 
de schouders er onder zetten

Door die stuwkracht groeide uw partij in 44 
jaar gestaag uit tot een stabiele steunpilaar in 
politiek Opsterland. 

Dit is een krant vol mensen die actief zijn in de 
samenleving, van mensen die Opsterland sterk 
maken. Mensen van arm tot rijk, van gelovig 
tot atheïst, links tot rechts, van jong tot oud. Al 
die mensen bij elkaar bouwen eendrachtig aan 
Opsterland en Opsterlands Belang. 

Mensen, mensen en nog eens mensen!

DE KRACHT VAN DICHTBIJ

DE KRANT VAN MENSEN
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Sikke Marinus uit Nij Beets heeft 
er bijna 12 jaar opzitten in de 
gemeenteraad. Ooit zei hij dat 8 of 
12 jaar genoeg moesten zijn. En nu 
wil hij toch door, waarom? ‘Omdat 
we als Opsterlands Belang een 
geweldig team hebben  waarin ik 
me thuis voel. Maar ook omdat ik 
de afgelopen vier jaar genoten heb. 
We hadden een hechte coalitie met 

CDA en CU. Het was een sterke en 
stabiele periode. Het was een genot 
om samen veel te bereiken.’

‘We hebben ook een goeie 
gemeenteraad,’gaat Sikke door.’We 
zitten elkaar geen vliegen af te 
vangen, maar proberen met zijn 
allen het beste voor de mensen 
in Opsterland te bereiken.’ Geen 

uitzonderingen? ‘Ja helaas wel, maar 
uitzonderingen bevestigen de regel.’

Dieptepunt
De grootste uitzondering en tegelij-
kertijd dieptepunt was hoe raadslid 
Hans de Jong in een kwaad daglicht 
werd gesteld. ‘De beschuldigingen 
bleken ongegrond. Het bleken niet 
meer dan losse flodders. Onder-
tussen hebben al die onterechte 
woorden in de kranten wel een mens 
beschadigd. Zo ga je niet met elkaar 
om. We hebben Hans de Jong nooit 
losgelaten en daar ben ik trots op.’ 
Meer woorden wil Sikke er niet vuil 
aan maken. ‘Ik kijk liever naar alle 
positieve zaken die we van de grond 
hebben getild.’

Schoppen in de grond
‘Toen ik 12 jaar geleden begon had 
ik mijn dromen,’vertelt de lijst-
trekker van Opsterlands Belang. ‘Ik 
wilde graag helpen problemen op te 
lossen. Het nieuwe multifunctionele 
centrum voor Lippenhuizen, was 
zo’n probleem. Dat zat op een dood 
spoor. Het dichte Polderhoofdkanaal 
bij Nij Beets was nog zo’n probleem. 

Iedereen sprak er over, beloofde van 
alles, maar deed niets. Beide zaken 
hebben we hoog op de agenda weten 
te krijgen. Dat het daarna nog zo 
lang zou duren, voordat de schoppen 
echt de grond in kunnen, had ik nooit 
verwacht. Eind goed, al goed, het is 
allemaal voor elkaar gekomen! Het 
raadswerk heeft me geleerd geduldig 
te zijn. De aanhouder wint’

Stabiele gemeenteraad
Wat zijn je ambities voor de komende 
vier jaar? ‘Opsterlands Belang gaat 
voor sterke dorpen. Daar wil ik 
graag tijd en energie in steken. Nu de 
Haagse partijen de gemeente opzadelt 
met nieuwe zorgtaken en bezuini-
gingen, is het een uitdaging om met 
zijn allen overeind te blijven. Daarom 
hebben we inventieve raadsleden 
nodig, die creatief denken. Mensen 
die willen opbouwen. Opsterland 
heeft behoefte aan een stabiele 
gemeenteraad, aan doorzetters. Daar 
wil ik graag aan bijdragen.’

Sikke Marinus - nummer 1- lijst 1

‘Opsterland heeft behoefte 
aan doorzetters’

Piet van Dijk, geboren en getogen 
in Beetsterzwaag, woont nu met 
zijn gezin in Nij Beets. Het is een 
afstand van slechts 7 kilometer. 
‘Ik heb er meer dan 30 jaren over 
gedaan,’ begint Piet zijn verhaal. 
In die 30 jaren liggen de Marine, 
de Tweede Kamer, het ministerie 
van Landbouw (politiek assistent 
minister), Zwolle (hoofd econo-
mische zaken) en de provincie 
Flevoland (Haagse lobbyist). ’In 
al die jaren ben ik niet alleen  
belangrijke ervaringen van elders 
rijker geworden, maar ben ik nog 
meer gaan waarderen wat hier in 
Opsterland is.’ 

‘Het landschap en onze cultuur zijn 
innig verbonden met elkaar,’stelt de 
wethouder van Opsterlands Belang. 
‘Je vindt dit nergens zo duidelijk. 
‘Inoar wat gunne en foar inoar yn it 
spier as it er op oan komt.’ Dat zijn 
belangrijke elementen, net als al 
die verschillende cultuurhistorische 
achtergronden van onze dorpen. Die 
historie moeten we blijven koesteren, 
want ze stellen ons in staat samen 
mooie resultaten te bereiken.’ 

Lippenhuizen
‘Ik heb er de afgelopen anderhalf 
jaar als wethouder volop van 
kunnen genieten. Als eerste kwam 
ik daarmee in Lippenhuizen in 
aanraking. De wens om daar een 
Multifunctionele accommodatie te 
realiseren was zo sterk, dat het dorp 
er samen met de gemeente verant-
woordelijk voor wilde zijn. Samen 
konden we de laatste brug daarvoor 
leggen. Voor de leefbaarheid van de 
dorpen zijn deze voorzieningen van 
levensbelang.’

Nij Beets, Bakkeveen, Tijnje
‘We hebben dezelfde drive in Nij 
Beets gezien bij het Polderhoofd-
kanaal. En ook in Bakkeveen zijn 
we op die manier aan het werk. 
Eindelijk, na zoveel jaren komt het 
project Dunsân van de grond. Er 
wordt geïnvesteerd en dat is nodig 
ook. Ik zie het straks ook in de Tynje 
gebeuren. Die MFA komt er. De 
ontwikkelkracht van de mensen in 
de Tynje is groot en ook zij willen 
verantwoordelijkheid nemen. Ik wil 
dat graag faciliteren, daar waar zij 
dat nodig hebben.’

Gorredijk
‘Dienstbaar zijn en samen met 
anderen regie voeren over een proces 
dat gericht is op resultaat. Dat is wat 
de gemeente in haar nieuwe rol moet 
doen en dat is een rol die bij me past. 
De ontwikkelkracht vanuit onze 
cultuurhistorie kan onze overheid, 
nog meer dan ze al doet, benutten. 
De ondernemers in Gorredijk 
hebben dat laten zien in het project 
Centrum Oost. Er wordt met volle 

vaart aan gewerkt.’ Piet van Dijk wil 
na de verkiezingen graag verder als 
wethouder. ‘Als u op Opsterlands 
Belang stemt wordt het mogelijk onze 
gezamenlijke kracht in te zetten voor 
onze toekomst.’

Wethouder Piet van Dijk - nummer 2 - lijst1                                                                  

‘Samen onze culturele kracht 
inzetten voor de toekomst’ 

Sikke Marinus die in zijn vrije tijd houtgraag klooft voor de houtkachel; ‘Van houtk-
loven word je warm, van een goede sfeer in de gemeenteraad ook’

Piet van Dijk betrekt in zijn vrije tijd graag zijn dochtertje bij het buitenwerk; ‘Lekker 
buiten aan de slag, dat is voor mij genieten. Even ontsnappen aan de hectiek van alle dag.’ 

foto Sietse de Boer

foto Sietse de Boer
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Marrianne Lok is niet bang voor 
de complexe taken die Den Haag 
overdoet aan de gemeenten. 
‘Opsterland een prachtige en 
krachtige gemeente. Een gemeente 
waar beleid word gemaakt voor de 
toekomst. Rijkstaken worden overge-
heveld naar gemeenten. Op zich is 
dit goed,wie staat er nu dichter bij 
de burger dan de gemeente.’ 

‘Zelfredzaamheid, mantelzorg, 
burenhulp. Woorden die we dagelijks 
lezen in de krant. Laten we niet 
vergeten dat al deze kreten voort-
komen uit bezuinigingsdrift. Den 
Haag voert enorme bezuinigingen 
door en de gemeente mag het 
opknappen. Eigenlijk bakken de 
regeringspartijen ons een rare poets.’

‘Daar doe ik het voor’
Ondanks het beetje geld wat 
Opsterland krijgt voor de nieuwe taken 
is Marrianne niet bang;’Opsterland 
gaat voor maatwerk. Dicht bij de 
burger. Daar waar het kan op eigen 
kracht,daar waar nodig een steun 
in de rug. Kort geleden hebben we 
het kindpakket aangenomen. Wij 
willen dat ieder kind gebruik moeten 
kunnen maken van de peuterspeel-
plaats, de bibliotheek ,een zwemdi-
ploma moet kunnen halen, de juiste 
schoolboeken krijgt en een computer 
met internetverbinding heeft. Met 
een motie van onze partij hebben 
we er het kindpakket uit weten te 
breiden De eerste levensbehoeften, 
een warme maaltijd, warme kleren, 
winterschoenen worden daar waar 
nodig is nu ook verstrekt. Het 
kindpakket is een garantstelling voor 
kinderen die dat nodig hebben. Ieder 
kind heeft recht op een eerlijke kans. 
En ja, daar doe ik het voor ! 

‘Daar ben ik trots op’
Raadswerk brengt niet alleen maar 
plezier en voldoening. ‘Afgelopen 
jaar heb ik me groen geërgerd aan 
raadsleden die er op uit zijn anderen 

te beschadigen. Onze Hans de Jong 
was daarbij het onterechte mikpunt. 
Dat heeft me geraakt, omdat ik 
zo niet met mensen om wil gaan. 
Opsterland moet juist een warme 
gemeente zijn, waar je elkaar met 
respect behandelt.’ Gelukkig zijn er 
ook veel positieve zaken. ‘Er wordt 
hard gewerkt aan het Polderhoofd-
kanaal, we hebben nieuwe scholen 
gebouwd en concrete plannen 
voor meer nieuwe scholen liggen 
klaar. Het centrum van Gorredijk 
wordt prachtig.  De dorpshuizen in 
bijvoorbeeld Terwispel, Jonkerslân, 
Luxwoude hebben een flinke opknap-
beurt gekregen of krijgen die. Dat 
doen de mensen uit de dorpen met 
steun van de gemeente. In Lippen-
huizen en Tijnje staan nieuwe multi 
functionele centra op stapel. We 
hebben flink wat kruispunten veiliger 
gemaakt en daar gaan we mee door. 
Het is allemaal teveel op te noemen. 
Opsterland is sterk, onze dorpen zijn 
sterk. Daar ben ik trots op. Ik gean 
der foar’

Marrianne Lok uit Tijnje - nummer 3 - lijst1 1

‘Ik gean der foar!’

Eindelijk is het bijna zover! Het 
bestemmingsplan buitengebied 
is op een haar naar klaar. Sinds 
2007 is de gemeente hier mee 
bezig geweest ‘Ook dit project is 
onder onze Opsterlands Belang 
wethouder Piet van Dijk in een 
stroomversnelling geraakt en bijna 
tot een goed einde gebracht.’Aan 
het woord is raadslid Dieko van 
der Harst  

Na de verkiezingen kan de nieuwe 
gemeenteraad het bestemmingsplan 
vast stellen.’Sinds mijn aantreden 
in de gemeenteraad in 2010 heb ik 
mij sterk gemaakt om dit bestem-
mingsplan zorgvuldig tot een goed 
einde te brengen, vertelt de in 
Ureterp geboren en getogen volks-
vertegenwoordiger.

Zorgvuldig
‘Zorgvuldig betekent voor mij dat 
zoveel mogelijk boeren, burgers en 
buitenlui de kans krijgen om op het 
bestemmingsplan te reageren en 
daar waar mogelijk veranderingen 
kunnen aanbrengen,’ gaat Dieko 
verder. ‘Hiervoor heb ik via de 
gemeenteraad kunnen “afdwingen” 

dat iedereen in het buitengebied van 
Opsterland persoonlijk een brief 
heeft gekregen. Er zijn gelukkig 
enkele honderden reacties gekomen 
tijdens de procedure van het nieuwe 
bestemmingsplan. Ik ben vele malen 
benaderd door boeren, burgers en 
buitenlui over het bestemmingsplan. 
Gelukkig zijn veel mensen goed 
geholpen bij de veranderingen die zij 
wilden maar zoals altijd, is niet alles 
mogelijk.’

Maatwerk 
Daarnaast is er extra onderzoek 
gedaan naar ons cultuur histo-
risch landschap en de natuur. Er 
zijn in de laatste versie heel veel 
verbeteringen aangebracht die ons 
mooie landschap en natuur beter 
beschermen, ook hiervoor geldt dat 
niet iedereen tevreden kan worden 
gesteld. Daarnaast zit er ook ruimte 
in voor de boeren in de extensieve 
(melk)veehouderij om mogelijk uit 
te breiden als zij dat willen. Voor de 
burgers en buitenlui biedt het bestem-
mingsplan ook vele mogelijkheden, 
maatwerk is hier het devies. 

Dienstbaar
‘Belangrijk in het geheel is dat de 
gemeente en haar ambtenaren ten 
dienste staan van de bewoners van 
het buitengebied. Dit betekent dat 
niet de regels moeten regeren maar 
de menselijke maat. Hierbij moet 
gedacht worden in mogelijkheden en 
kansen, mede daarom is maatwerk 
ook in dit bestemmingsplan 
belangrijk. De boerderij op de foto 
zou haar agrarische bestemming 

verliezen omdat er te weinig vee werd 
gehouden. De bewoners van deze 
boerderij hebben naast hun boerderij 
ook werk en daardoor minder vee dan 
een “full time” boer. Maar daarom 
zijn ze niet minder boer en moeten ze 
gewoon de agrarische bestemming 
houden, in dit geval is dat gelukkig 
gelukt.’

Dieko van der Harst - nummer 4 - lijst1                                                                  

‘Menselijk maat voorop in 
bestemmingsplan’ 

Marrianne Lok geniet graag van het groen om zich heen; ‘Opsterland heeft een 
prachtige natuur. Lekker in beweging door het bos, daar hou ik van.’

Dieko is een liefhebber van het Opsterlandse buitengebied; ‘In het bestemming-
splan buitengebied moet voldoende ruimte zitten voor alles en iedereen om ook in de 

toekomst te kunnen genieten van ons mooie Opsterland.’

Compagnonsfeart 52
9241 HJ Wijnjewoude
06 - 22 27 35 72
info@sietsedeboer.nl
www.sietsedeboer.nl

Hedzert de Boer bestiert samen met 
zijn vader een middelgroot instal-
latiebedrijf in Wijnjewoude. Het 
bedrijf telt 15 werknemers. Zijn 
drukke werkzaamheden zorgen 
ervoor, dat hij zijn voetbalaspiraties 
op een lager pitje zette. ‘Ik voetbal 
nu in het tweede.’ Hedzert is geboren 
en getogen in Wijnjewoude, hij is een 
echte dorpsman.’Het is belangrijk 
dat dorpen leefbaar blijven. Het 
is ook van belang dat er bedrijven 

in de dorpen blijven. Dat brengt 
leven in de brouwerij. Bedrijven 
helpen mee het verenigingsleven 
op peil te houden.’Daarmee doelt 
hij op de sponsoring. Installatiebe-
drijf De Boer sponsort ondermeer 
de voetbal, de tennis en het MFA. 
‘De gemeente moet een goed oog 
hebben voor de bedrijven in de eigen 
gemeente.’Hedzert is dan ook blij 
dat het aanbestedingsbeleid van de 
gemeente steeds meer op de eigen 

bedrijven is gericht. Waarom staat 
hij in deze krant? ‘Omdat Opster-
lands Belang zichtbaar is, omdat ze 
zich druk maken om de dorpen. Veel 
politici laten zich niet zien, dat is 
bij Opsterlands Belang heel anders.’ 
En die maairobot bij ODV, die voor 
een prachtig veld zorgt? ‘Ja precies, 
dat is een mooi voorbeeld van een 
burger met ideeën en een partij die 
dat oppakt. Dat is dus Opsterlands 
Belang!’ 

Gerrit Arends van Hoveniersbe-
drijf De Wyngeard in Langezwaag. 
Zoonlief heeft het bloeiende bedrijf, 
dat in de groeiperiode 5 werknemers 
telt, vorig jaar overgenomen. De 
in Drenthe geboren Gerrit en zijn 
vrouw Clara hebben het bedrijf van 
de grond af aan opgebouwd. Nu is 
er meer tijd voor andere dingen. 
Gerrit is voorzitter van het dorps-
huisbestuur en van de pas opgerichte 
dorpskrant. Tot dit jaar was hij 

jarenlang regisseur bij het dorps-
toneel. Ondanks zijn Drentse achter-
grond voelt hij zich helemaal thuis in 
het dorpsleven van Langezwaag. Dat 
telt niet voor de politiek. Van politiek 
moet Gerrit niet zoveel hebben. ´Dat 
gaat me allemaal veel te langzaam. 
In de politiek wordt veel gekletst en 
weinig gezegd.́ Waarom dan toch in 
de Opsterlands Belangkrant? ´Omdat 
ik affiniteit met deze partij heb. Jullie 
zijn mens tussen de mensen.́  Gerrit 

en Clara hebben in 2006 nagenoeg 
de hele gemeenteraad over de vloer 
gehad. ´We wilden een nieuwe loods 
bouwen en dat mocht eerst niet. Toen 
is de gemeenteraad hier geweest om 
alles te bekijken.́ En de loods? ´Die 
staat er!´ Hans de Jong van Opster-
lands Belang heeft daar een belang-
rijke rol bij gespeeld. ´Ik zei het toch, 
jullie staan tussen de mensen en daar 
gaat het om.́

Hedzert de Boer                                                                    

‘Bedrijven in dorpen zorgen voor leven’

Gerrit Arends                                                                    

´Jullie staan tussen de mensen´

foto Sietse de Boer

foto Sietse de Boer
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Marcel van Opzeeland oogt als een 
aaibare en vriendelijke politicus. 
Dat is hij ook, maar vergis je 
niet. De gedreven politicus is ook 
messcherp. Als het om gemeente-
lijke geldstromen gaat, zit hij als 
een bok op de haverkist. Als er 
landelijk of provinciaal ontwikke-

lingen zijn die Opsterland kunnen 
rakken, is Marcel altijd als de 
kippen bij.

Marcel maakte zich bijvoorbeeld 4 
jaar geleden als eerste druk tegen 
levensgevaarlijke CO2 opslag in de 
oude gasvelden onder Ureterp en 

tegen Mega-Electriciteitsmasten die 
men langs Ureterp wilde aanleggen. 

Tijdig, slim en effectief                                                                                                          
‘Ik  was al vroeg wat dieper in de 
vage kaartjes van de NAM (CO2 
opslag) en van Tennet (Hoogspan-
ningsleidingen) gedoken. Juist omdat 
de kaarten zo ‘vaag’ waren trokken 
ze mijn aandacht.’ Doordat hij 
vervolgens tijdig aan de bel trok en 
onder meer de provincie Fryslân ook 
wakker werd, kwam er zoveel protest 
tegen ondergrondse CO2 opslag, dat 
de initiatiefnemers eieren voor hun 
geld kozen. Ook werd er al snel voor 
een alternatief tracé gekozen voor 
de hoogspanningsleidingen. ‘Dat is 
precies wat we bij Opsterlands Belang 
verwachten van een raadslid: Op tijd, 
slim en effectief ervoor zorgen dat 
de belangen van de inwoners van 
Opsterland worden gediend, zonder 
dat we geld over de balk smijten,’ 
stelt de politicus uit Siegerswoude. 
Marcel is niet voor niets het finan-
ciële brein van de fractie van Opster-
lands Belang.

Ondemocratische gedrochten                                                                                            
‘Zonder belastingverhogingen 
kwamen er nieuwe sportvelden in 
Ureterp, werd het centrum in Ureterp 
voor veel geld opgeknapt en kwam er 
een MFC in Frieschepalen.’ Marcel is 
er trots op. Ook voor zaken die net zo 
belangrijk zijn, maar geen aandacht 
krijgen in de media (omdat ze te saai 
zijn) zet Marcel zich met passie in. 
Zo staat hij in Fryslân bekend als 
de politicus die zich met hand en 
tand verzet tegen de oprichting van 
Gemeenschappelijke Regelingen ‘Dit 
zijn ondemocratische gedrochten 
waarvoor de burger wel steeds meer 
mag betalen, maar geen invloed 
meer op heeft  Die constructies halen 
nu vaak de media  niet, maar straks 
wanneer het helemaal verkeerd gaat, 
zullen de kranten er vol van staan.’ 
Marcel is het type politicus dat zich 
nú druk maakt en niet pas wanneer 
het verkeerd is gegaan en de ellende 
in de media staat. Voorkomen is beter 
dan genezen.                                            
Het motto van Marcel? ‘ ‘Only dead 
fish follow the stream’
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‘Only dead fish follow the 
stream’

Verkeersveiligheid is de grootste 
drive voor Jaco de Jong uit 
Gorredijk, om de politiek in te 
stappen.‘Het lijkt zo vanzelf-
sprekend, dat mensen in een 
auto rijden. Dat is het niet, je 
zou het zelfs levensgevaarlijk 
kunnen noemen. Ons lichaam is 
niet gebouwd om een klap van 
een botsing te overleven. Wat de 
gemeentepolitiek daarmee heeft 
te maken? Heel veel en daarin 
wil ik graag wat betekenen voor 
Opsterland.’

Als wegbeheerder is de gemeente 
verantwoordelijk voor een veilige 
inrichting van de wegen. “Daar is 
nog heel wat te winnen,’stelt de jonge 
wegenbouwer uit Gorredijk. ‘Als 
ik naar de belijning van sommige 
wegen kijk, springen de tranen me 
soms in de ogen.’

Meer dan een bordje met 60
Jaco de Jong is verslaafd aan wegen, 
riolering en bruggen en aangren-
zende onderwerpen. ‘Het is mijn vak 
en mijn passie,’ zegt hij. ‘Onderhoud 
van wegen is vaak één van de eerste 
dingen waar gemeenten op bezui-

nigen. Dat is in Opsterland ook zo. Ik 
snap ook wel dat we het geld niet over 
de balk kunnen gooien, maar aan 
een goede belijning kunnen we wel 
wat doen. Dat fietsers zich op wegen 
zoals van Tijnje naar Nij Beets zich 
niet veilig voelen, snap ik helemaal. 
Daar moet  gauw wat aan gebeuren. 
Niet alleen een bordje met maximaal 
60 km plaatsen, maar de weg ook 
echt inrichten als 60 kilometerweg.’

Geen bakken met geld
In de visie Duurzaam Veilig is 
belijning juist een erg belangrijk 
thema.́ In de gemeente Opsterland 
is gekozen voor een goedkoop alter-
natief voor belijning; namelijk het 
weglaten van de slijtlaag aan weers-
zijden van de weg,́ weet Jaco. ´Dit 
omdat men gelooft dat het contrast 
tussen slijtlaag en onderlaag de 
weg smaller zou laten lijken. Niets 
is echter minder waar, de verf die 
gebruikt wordt voor de belijning 
reflecteert tien keer(wetenschappelijk 
bewijs) beter.́

Reflectie
´Goedkoop is duurkoop, zeker in het 
verkeer, stelt Jaco de Jong zonder 

omhaal.́ Het bijzondere is dat we in 
Opsterland een verffabriek hebben 
waar lichtgevende belijningverf 
wordt gemaakt.  Verffabriek Anker 
Stuy BV uit Terwispel heeft hiermee 
het landelijke nieuws gehaald. De 
oplossing is dus letterlijk dichtbij. 
Ik ga me de komende jaren hard 
maken voor eenduidige, duurzame 
en veilige wegen in Opsterland. 
Tijdens de campagne geeft Opster-

lands Belang reflectiebanden weg 
voor fietsers. Deze banden vergroten 
de zichtbaarheid. ´Daarmee los je de 
problemen niet op, maar daarmee 
geven we wel aan dat verkeersvei-
ligheid voor ons belangrijk is.́
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‘Ik wil een verkeersveilig 
Opsterland’ 

‘Marcel van Opzeeland rijdt voor zijn werk heel wat kilometers; ‘Er voor zorgen dat 
de belangen van de inwoners van Opsterland worden gediend, dat is mijn passie. Dat 
geldt ook voor de aanleg van fluisterasfalt op de hele A7, ook bij Luxwoude.’

‘Vraag Jaco naar verkeersveiligheid en zijn hart en mond stromen over. Staande voor 
de asfaltvrachtwagen van Willem Veenstra uit Tijnje;’ Dat fietsers zich op wegen zoals 
van Tijnje naar Nij Beets zich niet veilig voelen, snap ik helemaal. Dat moet anders’ 

De woningbouw ligt op zijn gat. 
Door de crisis staat de bouw van 
nieuwe huizen zo goed als stil. 
‘Voor de dorpen op ons platteland 
is dat een ramp. Minder nieuwe 
huizen, betekent minder mensen 
en minder mensen betekent minder 
kinderen. En ja, minder kinderen 
betekent minder scholen. We 
moeten er alles aan doen dit tij te 
keren,’stelt Hans de Jong.

‘Dat de woningbouw op zijn gat 
ligt is erg. Maar de gevolgen zijn 
nog veel erger. We zien de jeugd 
verdwijnen uit de dorpen, omdat er 
geen woningen voor hen zijn. We 
zien dat de woningbouwcorporaties 
bijna niets meer kunnen. Vele bouw- 
en timmerbedrijven gaan als gevolg 
van dit alles failliet. Vakmensen zijn 
werkeloos.’

Flexibiliteit
Hans de Jong schetst dit beeld niet 
om te somberen. ‘Ik zeg dit omdat 
we er met zijn allen tegenaan moeten 
gaan. De schouders moeten er onder. 
In onze ogen moet de gemeente 
zich veel flexibeler opstellen dan in 
het verleden.’ Wat kan de gemeente 
doen? ‘Bestemmingsplannen flexi-
beler maken, duurzaamheid stimu-
leren, niet langer alleen vanuit kavels 
denken, maar meer vanuit de vraag 
van projectontwikkelaars en bouwers, 
samen kijken naar mogelijkheden. 
Geen enkele bouwer of ondernemer 
zit te wachten op een gemeente die 
vastgeroest zit in oude patronen.’

Ureterp
Wethouder Piet van Dijk is toch 
bezig het roer om te gooien? ‘Ja, en 
daar ben ik erg mee ingenomen. Het 
bouwen van honderden woningen 
tegelijk zal voorlopig niet meer 
gebeuren. Daarom ben ik blij dat Piet 
ook oog heeft voor het kleine. Dat 
kleine kan ongelofelijk belangrijk 
zijn. Kijk maar naar Ureterp. Door 
heel slim de kavel van de voormalige 

smederij aan de Weibuorren terug te 
kopen van de woningbouwvereniging 
en door te verkopen aan een lokale 
ondernemer, wordt een vervelend 
probleem opgelost. Ureterp blij, de 
bouwondernemer blij en wij blij. 
Mooier kun je het toch niet maken!’

Langezwaag en Bakkeveen
Ook voor de invullocaties aan 
De Klamp in Langezwaag en de 
hoek Mjumsterwei/Tsjerkewâl 
in Bakkeveen worden plannen 
ontwikkeld. In beide dorpen laten 
de woningbouwcorporaties het 
even afweten. In Bakkeveen staan 
daardoor in het centrum een aantal 
verpauperde panden. In Langezwaag 
is zelfs een heus gat ontstaan. De 
oude woningen aan de Klamp zijn 
afgebroken, maar tot nieuwbouw is 
het niet gekomen.  Hans de Jong;‘Ik 
weet dat onze wethouder voor 
Langezwaag, samen met Elkien een 
oplossing aan het uitbroeden is. In 
Bakkeveen gaan plaatselijke onder-
nemers het probleem aanpakken, 
prachtig! We moeten echt alles 
aanpakken om uit de dip te komen.’
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‘Alles aanpakken om uit de 
dip te komen’

Jan Willem Russchen, recreatie-
ondernemer en eigenaar van De 
Wâldsang in Bakkeveen. Geboren 
in Oost-Stellingwerf, de taal nog 
sprekend met zijn familie, maar 
getogen in het mooie Bakkeveen. 
Samen met partner, Siska van der 
Mossel, runt hij al jarenlang met 
veel plezier de camping. 

‘De gemeentelijke politiek volg ik al 
jaren, maar is zeer intensief geworden 
toen de toeristenbelasting 4 jaar 
geleden op het programma stond,’ 
vertelt Jan Willem. ‘Destijds heb 
ik alle fracties bezocht en een goed 
beeld gekregen van de werkzaam-
heden van de gemeenteraad.’ Hij is 
actief in de Landinrichtingscom-
missie Koningsdiep, de gebiedscom-
missie N381 en in de ledenraad van 
de Rabobank Drachten-Ureterp. 
’Vanaf september 2013 ben ik steun-
fractielid van Opsterlands Belang.’

Stappen maken
Jan Willem kiest bewust en wil graag 
tijd vrijmaken voor de gemeente-
politiek. ‘Ik wil me inzetten voor 
de recreatie, het toerisme en de 
leefbaarheid in de dorpen. Ik vind 

het belangrijk dat er een goede 
balans is tussen de recreanten en de 
inwoners. Samen moeten we er voor 
zorgen dat er goede voorzieningen 
blijven bestaan in onze dorpen. Ik 
denk bijvoorbeeld aan zwembad 
Dúndelle waar nodig moet worden 
geïnvesteerd in het peuterbad. Het 
onderhoud en de uitbreiding van fiets- 
en wandelpaden heeft mijn volledige 
aandacht. Ook moet er gekeken 
worden naar het ontwikkelen van 
een belevingspad voor wandelaars 
bij het Koningsdiep en de ontwik-
keling van een mountainbikeroute. 
De tijd is rijp om concrete stappen te 
maken in het Dúnsân-project en bij 
de hoek Mjumsterwei – Tsjerkewâl 
in Bakkeveen.’ 

Mooie kansen
De toeristische sector is ruim 
vertegenwoordigd in de gemeente 
Opsterland. ‘Ik denk hierbij aan 
campings, groepsaccommodaties, 
hotels, bed  & brochjes, horeca, 
waterrecreatie, maar ook aan de 
fietsers, wandelaars en ruiters. Door 
de opening van het Polderhoofd-
kanaal ontstaan er mooie kansen 
voor Nij Beets. In Wijnjewoude, bij 

klein Groningen, is momenteel een 
onderzoek gaande om het gebied 
met een plus te ontwikkelen. Ik vind 
dat de recreatie alle medewerking 
moet krijgen om de kwaliteit van 
de bedrijven op peil te houden. Dan 
blijven de toeristen komen en kunnen 
de voorzieningen in de dorpen blijven 
bestaan.’

Uitdaging 
Jan Willem weet als geen ander dat 
politiek meer is dan de ontwikkeling 
van het toerisme en de inzet voor de 
leefbaarheid van de dorpen. ‘Met de 
huidige bezuinigingen en de decen-
tralisaties is er veel werk te doen in 
de gemeentelijke politiek. Er moeten 
belangrijke keuzes worden gemaakt. 
Ik heb er zin in en ga de uitdaging 
graag aan!’
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‘De tijd is rijp om concrete 
stappen te maken’

‘Hans de Jong in zijn timmerwerkplaats; ‘Niemand zit te wachten op een gemeente die 
vastgeroest zit in oude patronen. Flexibiliteit is het toverwoord.’

Jan Willem Russchen op recreatiecentrum De Wâldsang in Bakkeveen; ‘Er moeten 
belangrijke keuzes worden gemaakt in de politiek. Ik heb er zin in en ga de uitdaging 
graag aan!’
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‘Wie herinnert zich het 
millennium probleem nog wat bij 
de jaarovergang naar 01-01-2000 
speelde? Grote probleem was dat 
men niet wist wat er ging gebeuren, 
of alle servers en pc’s nog wel 
zouden werken. Probleem was dat 
er een stokoude programmeercode 
aanwezig was in de systemen waar 

men al die tijd willens en wetens 
andere codes omheen gebakken 
had, zonder het probleem aan 
te passen. Dat was goedkoper 
immers.’Aan het woord is kandi-
daatsraadslid Francis Kroese uit 
Ureterp.

‘Dat is hetzelfde wat er de laatste 
decennia gebeurd door onze regering. 
Problemen verdoezelen met regels 
op regels op regels. Al op de lagere 
school in de jaren 70 leerde ik over 
het dreigende tekort aan fossiele 
brandstoffen na de eeuwwisseling, 
of het onhoudbaar zijn van de pensi-
oenen en zorgkosten als de na-oor-
logse kinderen de pensioengerech-
tigde leeftijd zouden bereiken.’

Belasting op belasting                                                                                                        
‘En nu zitten we er midden in. Wat 
deed de regering de laatste jaren en 
tot op de dag van vandaag? Vooruit-
schuiven en de problemen verdoe-
zelen door er nieuwe wetgeving en 
regels overheen te leggen. Regel op 
regel, belasting op belasting. Al met 
al kost het de burger meer en meer. 
We raken met zijn alleen steeds 
verder in de problemen. Brandstof is 
onbetaalbaar geworden, evenals de 
zorgkosten. De pensioenpotten raken 
leger. Weet u dat over 25 jaar twee 
werkenden, zes gepensioneerden 
moeten onderhouden? Dat betekent 
dat ze per persoon drie maandsala-
rissen in moeten leveren. Oftewel, 
onmogelijk.’

Zebrapad in Ureterp                                                                                                      
Francis Kroese is stellig: ‘Ik ben 
tegen overbodige regels die alleen 
maar geld kosten en geen oplossingen 
bieden. Als ik naar mijn eigen dorp 
Ureterp kijk, zie ik dat er maanden 
lang gesproken wordt over 60 km 
zones buiten het dorp, ook waar 
fietspaden zijn. Hiermee kan wat 
blikschade en dode hazen voorkomen 
worden misschien. Maar het echte 
probleem ligt in de dorpen zelf. 
Waar zijn de zebrapaden gebleven? 
Waarom hebben onze kinderen geen 
veilige plek om over te steken als ze 
naar school moeten? Kijken waar 
het echte probleem ligt. Niet zoeken 
naar regeltjes om de regels met een 
verkeerde uitkomst te maskeren. Daar 
sta ik voor en daar wil ik voor gaan 
als ik als raadslid verkozen wordt.’
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‘Geen regels voor de regels’

Willemijn Bruinig uit Gorredijk 
is een tijdje wat minder actief 
geweest in de politiek. Door weer 
hoog op de kandidatenlijst van 
Opsterlands Belang te staan, geeft 
ze aan dat ze nooit echt weg is 
geweest.’Het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan. Ik merk dat het me 
blijft interesseren welke politieke 
beslissingen genomen worden. En 
dan met name in onze gemeente.

‘’ De ‘zorg’ gaat mij aan mijn 
hart want daar heeft iedereen mee 
te maken; jong en oud,’vertelt 
Willemijn. ‘Zorg hebben betekent 
voor mij dat iemand zich erkent 
voelt en er mag zijn. Ook met lastige 
vragen of lastige buien. Dat geldt 
dus voor dat 17 jarige meisje dat 
net moeder is geworden of voor die 
29 jarige man die door een ongeluk 
gehandicapt is geworden. En voor 
die 70 jarige vrouw die niet meer 
thuis kan wonen omdat ze door haar 
dementie steeds weg wil lopen naar 
haar ouderlijke huis van vroeger.’

Waarom is dat nu belangrijk?
‘Er komen steeds meer taken ‘op het 
bordje’ van de gemeente. Binnenkort 

komt daar alle zorg voor jeugd tot 18 
jaar bij. Er moet meer gedaan worden, 
maar met minder geld. Dat betekent 
dat er steeds meer gekeken wordt 
naar wat mensen zelf nog kunnen 
en hoe we elkaar kunnen helpen 
als burgers. Dan kan de gemeente 
mensen blijven helpen die het ook 
echt nodig hebben. Maatwerk !’ 

‘Dus moet je kritisch blijven kijken 
maar wel met de juiste bril. Want 
iedereen weet dat als jezelf in een 
vervelende situatie komt, je ook 
geholpen wil worden.’

Hoe zou dat volgens jou het 
beste kunnen?
‘Door ‘naast’ mensen te gaan 
staan. Niet de zorg over nemen, 
maar (tijdelijk) ondersteunen of aan 
vullen. Maar ook door hulpverle-
nende organisaties eerder bij elkaar 
te brengen. Dan kunnen ze beter 
afspreken wie wat doet. Dan blijft “de 
vaart” erin, worden er geen dubbele 
dingen gedaan of wordt er niet steeds 
naar elkaar verwezen.  
Verder moeten we mensen bewust 
maken, dat we meer voor elkaar 
kunnen doen en minder de verant-

woordelijkheid bij de gemeente 
moeten leggen. Vrijwilligerswerk is 
niet alleen fijn voor de ander maar 
geeft ook jezelf een goed gevoel., 

En daarom kies je voor Opster-
lands Belang?
‘Ja, want deze partij wil ruimte voor 
kleine en grote zorgaanbieders in en 
rondom onze gemeente. En dat is ook 
weer goed voor de werkgelegenheid.’
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’Kritisch blijven kijken met 

de juiste bril’ 

Francis Kroese midden op de Weibuorren in Ureterp;´ Waar zijn de zebrapaden 
gebleven? Waarom hebben onze kinderen geen veilige plek om over te steken als ze 
naar school moeten?´

Willemijn Bruining bij Voltawerk in Gorredijk, de gebouwen waar thuiszorg, uitleen, 
consultatiebureau en zorg voor ouderen bij elkaar komen.

Daisy Put, moeder van 3 kinderen, 
eigenaresse van de succesvolle 
Kinderopvang Op ús Pleats in 
Gorredijk. Daisy in de politiek? 
‘Jazeker,’zegt ze vol overtuiging. 
‘Opsterland is een sterke gemeente, 
waar de invloed van Opsterlands 
Belang groot is. Ik hou van dichtbij, 
daarom deel ik mijn kennis en 

ideeën graag met de mensen van 
Opsterlands Belang. Zo kan ik 
helpen om Opsterland sterk te 
houden.’

‘De gemeente wordt steeds belang-
rijker, krijgt steeds meer taken. Het 
is belangrijk dat burgers daarin veel 
te zeggen hebben. Dat houdt in dat 

politiek en besturen begrijpelijk en 
beïnvloedbaar moet zijn voor de 
burgers. En dat is waar ik me voor 
wil inzetten,’vertelt de kersverse 
politica uit Gorredijk.

Hart op de tong
Daisy Put is steunfractielid van 
Opsterlands Belang en lid van het 
campagneteam. ‘Ik wil graag deel uit 
maken van een team dat betrokken 
is bij de mensen, bij de omgeving. 
Bij Opsterlands Belang heb ik dat 
gevonden. De mensen van deze partij 
praten niet in moeilijke vaktermen, 
maar hebben het hart op de tong. Het 
zijn gewone burgers, net als U en ik. 
Het mooie van Opsterlands Belang 
is dat iedereen er een plek in kan 
vinden. Van arm tot rijk, van jong 
tot oud, van links tot rechts, iedereen 
is er welkom. En dat moet naar mijn 
smaak de sfeer zijn in de politiek. 
Daar voel ik me thuis.’

Korte lijnen 
‘Ik ben een zorgmens,’vertelt Daisy. 
‘En juist in de zorg voor mensen 
verandert veel. Eigen verantwoorde-
lijkheid en eigen kracht krijgen een 
belangrijke plaats in de zorg. Maar 

waar heb je dan nog wel recht op? 
Mensen moeten niet in onzekerheid 
zitten en daar kan de gemeente veel 
aan doen. Mensen met een hulpvraag 
verdienen een passend en helder 
antwoord. Duidelijkheid voor de 
burgers, korte lijnen met resultaat. 
Daar moet de gemeente voor gaan!’

Goede voorbeeld 
‘Voorleven (het goede voorbeeld 
geven), betrokkenheid en positiviteit 
zijn de belangrijkste pijlers uit mijn 
pedagogisch beleid Op ús Pleats,’legt 
de eigenaresse van de Gorredijkster 
kinderopvang uit .‘Dat zou ik ook 
graag naar de politiek toe willen 
vertalen. Maar dat kan alleen als 
wij zelf het juiste voorbeeld geven, 
als we laten zien dat het beter kan. 
Dat moeten we als mensen samen 
tot werkelijkheid maken. Niet alleen 
wijzen naar de gemeente of naar 
de ‘anderen’ die het maar moeten 
doen. Nee, juist niet. Wel het goede 
voorbeeld geven en de schouders er 
onder zetten. Als we dat met zijn 
allen willen, dan komt het in de 
toekomst helemaal goed met onze 
gemeente.’ 
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‘Samen de schouders eronder!’

Gea de Vries wil het de komende 
vier jaar wat rustiger aan doen. ‘Ik 
doe bewust even een stapje terug, 
ik kies de komende jaren voor 
mijn gezin. Ik weet nu al dat ik het 
raadslidmaatschap ga missen, want 
het is ontzettend boeiend. Daarom 
stop ik ook niet helemaal. Als 
steunfractielid blijf ik me inzetten 
voor Opsterlands Belang.’

Waarom politiek zo boeiend is? ‘Ik 
heb de afgelopen vier jaar samen 
met mijn raadsgenoten beslissingen 
moeten nemen die cruciaal zijn voor 
het leven van ons als mens. Beslis-
singen die bijvoorbeeld gingen over 
de wet maatschappelijke onder-
steuning. De Wmo die er voor moet 
zorgen dat iedereen mee kan doen aan 
de maatschappij en zoveel mogelijk 
zelfstandig kan blijven wonen. En zo 
was er meer. Ik denk en beslis dan 
graag mee, zo zit ik nou eenmaal in 
elkaar.’

Kwetsbare burgers
‘De Wmo hoort bij één van de 
belangrijke onderwerpen waarbij 
goede voorbereiding voor een raads-
debat erg belangrijk is. Moeilijke 
en zware onderwerpen omdat ze 

voor velen van ons grote gevolgen 
kunnen hebben. Dit voelde voor mij 
als raadslid als een grote verant-
woordelijkheid. Dat betekende nog 
eens extra goed opletten, informatie 
bijeenkomsten bijwonen en veel 
lezen. Beslissingen die er genomen 
werden en worden over de steun aan 
onze kwetsbare burgers, zijn van 
cruciaal belang voor u en mij.’ 

Tastbaar resultaat
‘Gelukkig heb ik de afgelopen jaren 
ook mogen meewerken en denken 
aan zaken die letterlijk dicht bij mij 
staan. Dan kijk ik bijvoorbeeld naar 
het mooie multifunctionele centrum 
in mijn dorp Hemrik. Ik kan mij de 
eerste oriënterende gesprekken op de 
oude school nog goed voor de geest 
halen. Wat was ik trots en blij toen 
op 31 januari 2011 de eerste paal 
werd geslagen. Maar ook opluchting 
voor mijzelf en vele anderen toen in 
de loop van 2010 de Poostwei voor 
iedereen open bleef en niet alleen 
voor het bestemmingsverkeer.’ Voor 
Gea zijn dit leuke en tastbare resul-
taten van haar inspanningen als 
raadslid. 

Keuzes
Het leven bestaat uit het maken van 
keuzes. Gea de Vries; ‘Voor mij nu 
de tijd gekomen om heel bewust voor 
ons bedrijf en  mijn gezin te kiezen. 
De aankomende vier jaar zal ik mijn 
eigen meiden ondersteunen met 
onder andere school en sport. Wel zal 
ik regelmatig als steunfractielid de 
fractievergaderingen van mijn partij 
bezoeken. Ik zal er dan ook alles aan 

doen om uw mening via mijn fractie 
naar de raad te brengen.’
’

Gea de Vries - nummer 12 - lijst1                                                                  

‘Bewust even een stapje terug’ 

Daisy Put uitrustend in een opmerkelijke stoel;´ Van arm tot rijk, van jong tot oud, van 
links tot rechts, iedereen is welkom bij Opsterlands Belang. En dat moet naar mijn 
smaak de sfeer zijn in de politiek. Daar voel ik me thuis.´

Gea de Vries met haar dochters Anne Rixt en Bente Britt in de stal; ´We hadden 
het druk met de Wmo, die moet er voor zorgen dat iedereen mee kan doen aa n de 
maatschappij. Ik denk en beslis dan graag mee, zo zit ik nou eenmaal in elkaar.’
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Ymko de Graaf, 56 jaar. Samen 
met vrouw Lutske is hij de uitbater 
van het Buorskip in Beetster-
zwaag. Ze hadden 5 jaar geleden 
een goed lopend café in Drachtster 
Compagnie, vertrokken vervolgens 
naar Beetsterzwaag om het 
Buorskip nieuw leven in te blazen. 
‘Die overstap naar Beetsterzwaag 
is - na mijn huwelijk met Lutske 
- het beste besluit dat ik in mijn 
leven heb genomen. Daar heb ik 
nooit spijt van gehad. Het is hard 
werken, maar je krijgt er in de 
contacten met mensen zoveel voor 
terug.’

‘Dat contact met mensen geeft ons 
energie. En reken maar dat die nodig 
is,’vertelt Ymko.‘Ik kom hier om 
acht uur in de ochtend om de deur te 
openen en doe hem ook aan het eind 
van de avond weer dicht. Ik ben hier 
altijd. Lutske doet vooral het werk 
achter de schermen: de boekhouding, 
de inkoop, de mail. Ze is onmisbaar. 

Van viool tot Rock en Roll
Dat was een hele overstap, van 
een goed lopend bedrijf, naar 
een onzekerheid in een andere 
omgeving? 
“Dat lijkt zo, maar dat hebben we 
nooit zo ervaren. We wonen al 37 

jaar in Oud Beets en ik ben niet zo 
bang aangelegd. Ik hou niet van saai. 
En saai is het hier nooit. We kregen 
bijvoorbeeld onlangs een verzoek 
van een aantal mensen uit Zweden 
om hier een galafeest te mogen 
vieren. Dan loop ik dus in smoking 
door ons dorpshuis. Maar op een 
ander moment loop ik in mijn oude 
kleren het gras te maaien. Dat is 
precies waar ik van hou. Ik beweeg 
graag tussen de mensen. Ik sta voor 
iedereen open en voor elk idee. De 
klant is bij ons altijd koning Het gaat 
hier van viool tot Rock en Roll.’

Opsterlands Belang
Is er een relatie tussen de betrok-
kenheid bij OB en de manier waarop 
je het Buorskip runt? 
‘Ik ben een echte OB man,altijd 
geweest. En ja, als je uit gaat van de 
wens om je vooral tussen de mensen 
te bewegen en dienstbaar willen zijn 
dan is die vergelijking heel sterk. Dat 
is wat ik in de mensen  van Opster-
lands Belang zie en zoals wij zijn 
en doen. Elkaar ook wat gunnen is 
daarbij ook een belangrijke motivatie 
voor de dingen die we doen. Ik kies 

voor het samenwerkingsmodel. 
Daarmee bereik je het meest.’

Jongerenwerk
Wat is je achtergrond, was je niet ooit 
jongerenwerker?
‘Ja, en die achtergrond als jongeren-
werker komt goed van pas. Het is 
enige tijd geleden dat ik in contact 
kwam met een jongere die zich steeds 
bij de jongerenontmoetingsplaats 
hier naast het Buorskip op hield. 
Hij deed dingen die het daglicht niet 
kon verdragen. Wij zijn met hem in 
gesprek gegaan en uiteindelijk is hij 
voor ons van grote waarde geworden. 
Ik hoef hem maar te vragen en hij 
staat voor ons klaar. Wat het ook 
is. Of het nu om de goten gaat of 
het opruimen van rommel, hij doet 
het voor ons. Met al die gesprekken 
en onze contacten is hij een jongen 
geworden die voor ons van groot 
belang is en heel veel eigen verant-
woordelijkheid kan nemen. Noem 
het een bijvangst, maar het is schit-
terend om te zien hoe zo een jongen 
helemaal opbloeit.’ 

Ymko de Graaf - nummer 13 - lijst 1

‘Echte Opsterlands Belangman 
staat tussen de mensen’

Jan van Dalen uit Bakkeveen zet 
zich graag in voor de gemeenschap. 
De inwoners en bezoekers van 
Bakkeveen waarderen dit. Jan is van 
mening dat Bakkeveen een leefbaar 
dorp is en zeker ook moet blijven. 
Voor hem is het belangrijk dat de 
ontwikkeling van nieuwe initia-
tieven in balans is met het draagvlak 
van het dorp en omgeving. De vele 
activiteiten waar hij als vrijwilliger 
bij betrokken is zijn o.a.: de vlooien-
markt, de avond-4-daagse, de kerst-

wandeling, drie Provinciën Wandel-
tocht, dorpskrant de Slûswachter 
en www.bakkeveen.nl. Voor 2014 
staat de organisatie van de Drie 
Provinciën Fiets-3-daagse op het 
programma. Jan vindt het belangrijk 
dat ook de omliggende dorpen profijt 
van de activiteiten hebben. De lokale 
politiek boeit hem;  ‘Daar kun je 
nog invloed op hebben’. Door tijds-
gebrek lukt het hem niet om politiek 
actief te zijn. Dorpsgenoot Jan 
Willem Russchen, nummer 8 op de 

lijst van Opsterlands Belang, en Jan 
vinden de recreatie een belangrijke 
voorwaarde om het voorzieningen-
niveau van Bakkeveen en omgeving 
verder te ontwikkelen. Denk hierbij 
aan de supermarkt en het zwembad 
met een sterke regionale functie. Jan  
ondersteunt Jan Willem graag met 
raad en daad; ‘Hij is mijn spits voor 
de regio.’

Harm Meijer is de eigenaar van 
Administratie- en Advieskantoor 
Meijer uit Ureterp. Hij staat als 
nummer 23 op de kandidatenlijst 
van Opsterlands Belang. Doordat 
Harm met zowel bedrijven en 
particulieren contact heeft ,weet 
hij als geen ander wat er speelt bij 
mensen in Ureterp en omstreken.                                                                                                
Waarom Opsterlands Belang?                                                                                   
‘Opsterlands Belang is een partij 
voor iedereen. Het maakt niet uit 
welke partij je landelijk stemt. Wie 

hier woont, stemt lokaal. Immers je 
wilt dat hier in Opsterland gedaan 
wordt wat het beste is voor inwoners 
van Opsterland. Daar heb je mensen 
voor nodig die weten wat  belangrijk 
is voor Ureterp en de rest van 
Opsterland.’
Voorbeelden?                                                                                                                  
‘De sportvelden die verplaatst zijn, 
waardoor de sportclubs prachtige 
accommodaties hebben gekregen. Of 
toen men CO2 onder de Ureterper 
grond wilde stoppen. Als Marcel 

van Opzeeland niet direct actie had 
ondernomen, was dat plan niet in 
zo’n vroeg stadium gestopt. Het 
fietspad tussen Ureterp en De Feart 
is ook klaar, zoals beloofd. En zo 
kan ik nog wel even doorgaan.’                                                                                                                      
Dus de gemeente heeft 
flink met geld gesmeten? ’                                                                   
‘Dat is het mooie, Opsterland is 
nog steeds een financieel solide 
gemeente. We zijn een unieke verza-
meling dorpen die zonder poespas, 
goed worden bestuurd.’

Jan van Dalen- nummer 24 - lijst 1                                                                   

Vrijwilliger in hart en nieren  

Djurre Bolt, sinds september 1991 
tandarts in Gorredijk. Vanwege zijn 
zorgen over de veiligheid van de 
Hegedyk, klopte hij aan bij Opster-
lands Belang  ‘Ik belde Hans de Jong 
en die kwam meteen. Luisterde naar 
mij en pakte de koe bij de horens. Hij 
belde meteen wethouder Kooistra. 
Lekker kort door de bocht, daar hou 
ik van.’ Ben jezelf ook een Opster-
lands Belanger dan? ‘Nee, ik ben niet 
lid of zo. Ik sluit me niet zo gauw aan 

bij een groepering. Ik ben een vrije 
geest, ik wil onafhankelijk zijn.’ 
Dat zijn levenshouding hem ook juist 
verbindt met een partij als Opster-
lands Belang beseft Djurre Bolt; 
‘Ik zie bij deze partij herkenbare en 
ondernemende mensen. Dat spreekt 
me aan. Bijvoorbeeld die jonge 
jongen uit Gorredijk, Jaco de Jong. 
‘Die gaat helemaal voor de verkeers-
veiligheid in Opsterland. Hij neemt 
geen blad voor zijn mond en zegt wat 

hij denkt.’ 
Djurre en zijn buren brachten ook 
een bezoek aan de fractie van 
Opsterlands Belang. ‘Daar mochten 
we onze problemen met de veiligheid 
van de Hegedyk uitgebreid uit de 
doeken doen. Het voelt goed dat er 
dan naar je geluisterd wordt en dat er 
dan ook nog wat mee gebeurt.’ 

Djurre Bolt                                                                    

‘Zeggen wat je denkt’

Harm Meijer - nummer 23 - lijst 1                                                                    

‘Opsterland wordt goed bestuurd’

Henk de Jong, geboren aan de 
Alde Dyk in Terwispel, wonend in 
Gorredijk. In het dagelijks leven 
is hij chauffeur bij de Hanos. Hij 
komt uit een familie van Opster-
lands Belangers. Zijn vader Pooi, 
droeg Opsterlands Belang een 
warm hart toe, Henk doet hetzelfde. 
‘Ik heb Wietse Veenstra nog goed 
gekend,’zegt hij. ‘Ik heb goede 
ervaringen met de mensen van 
Opsterlands Belang. Mensen die voor 

ons opkomen.́  Henk is vooral trots 
op de partij, omdat ze oog hebben de 
vrijwilligers en de gewone man. Zo´n 
vrijwilliger is hij zelf ook. Hij zet zich 
graag in voor de motorsport. Tien jaar 
lang organiseerde hij de grasbaan-
races in Gorredijk. Met een glimlach 
op zijn gezicht laat hij de vele foto ś 
zien. Hij is nog steeds begeleider van 
Jacky de Vries uit Hoornsterzwaag. 
Foto ś van een andere hobby laat hij 
ook zien;vissen. Hij heeft al heel wat 

grote karpers uit het water gehaald. 
Als Henk eenmaal over het water 
begint, komt hij automatisch bij het 
Polderhoofdkanaal in Nij Beets. ´Niet 
te geloven dat enkele mensen dat zo 
lang op konden keren. Geweldig dat 
jullie hebben doorgezet. Straks kan 
ik zo met mijn bootje van Gorredijk 
naar De Veenhoop en dat zal zeker 
doen!´

Henk de Jong                                                                     

´Mensen die voor ons opkomen´

Durk Bruinsma fan de Tynje, is in 
doarpsman yn ier en sinnen. Jierren 
hat er him as foarsitter  yn set foar de 
fuotbalferieniging  en de doarpsrûnte 
op ‘e Tynje . Noch hieltyd draacht 
Durk syn stientsje by as bestjoerslid 
fan de A.N.B.O. Hij fynt frijwil-
ligers wurk belangryk. ‘Yn in doarp 
as Tynje kinne wy  in protte mei syn 
allen!’ Eltse dei sjogge je Durk yn het 
doarp op de fyts hinne wer riden fan 
de skieppekoai op ‘e Riperwâlden  

nei it lân oan de Ripen. Ien fan Durk 
syn grutte hobbys is skiep hâlde . In 
praatsje hjir en in praatsje der!  Soms 
sjogge je him mei in keppel skiep  
troch het doarp gean, in prachtich 
plaatsje .Wol faker rekket ek riedslid 
Marrianne Lok mei Durk oan ‘e praat. 
En fansels wol gauris oer polityk. 
Durk sjocht it belang fan lokale 
politisy. Hy makket dúdlik ferskil 
tusken de lânlike polityk en lokale 
polityk .Hij seit:’Op ‘e Tynje hawwe 

wy altyd politisy hân. Gerrit Roorda, 
Pieter de Leeuw, Aldert Koopman, 
Albertsje van Wijk en no Marrianne 
Lok. Gemeentepolityk stiet ticht by 
de boarger.’Neffens Durk is dit is 
belangryk. ‘Dizze minsken witte wat 
der spilet yn de doarpen, jimme sitte 
er ticht op.’

Skieppehoeder Durk Bruinsma bringt 
syn skiepkes feilich nei de stâl.

Durk Bruinsma 

Doarpsman yn ier en sinnen

Peter Semplonius is 41 jaar en woont 
bijna 20 jaar in Opsterland. Hij is 
getrouwd en heeft twee school-
gaande kinderen. Peter is een actieve 
inwoner van Hemrik, hij is onder 
andere voorzitter van de plaatselijke 
sportvereniging. Een politieke partij 
moet van hem heldere standpunten 
hebben en daar achter blijven staan. 
Daarnaast is het van belang dat de 
partij haar ‘gezicht’ laat zien en 
gemakkelijk bereikbaar is wanneer 

je als burger iets wilt veranderen. Het 
gaat dus om het collectieve belang 
van alle inwoners van een gemeente, 
maar ook om het individuele belang. 
“De politieke partij moet op een 
herkenbare wijze midden in onze 
samenleving staan en je moet als 
burger weten waar je terecht kunt.”
Peter gaat bij iedere verkiezing trouw 
naar het stembureau; “Stemmen is 
immers is een verworven recht”. Zijn 
keuze bij de gemeentelijke verkie-

zingen hangt samen met de voordelen 
voor het dorp. Hemrik kent veel 
enthousiaste inwoners die graag het 
dorp levendig willen houden. “De 
inwoners zelf en de gemeentelijke 
politiek zijn verantwoordelijk voor de 
leefbaarheid van ons dorp”. De partij 
die aangeeft voor die leefbaarheid te 
willen strijden en dat ook daadwer-
kelijk doet, verdiend zijn stem. 

Peter Semplonius                                                                      

‘Politiek heeft een gezicht nodig’

Ymko de Graaf (links) in gesprek met de in Beetsterzwaag geboren en getogen 
wethouder Piet van Dijk. Op de achtergrond het Buorskip.

Jan van Dalen is een grote steunpilaar 
van Bakkeveen en Opsterlands Belang.

Het enthousiasme voor Opsterlands 
Belang vanuit Ureterp is groot. Op de 
foto de raadskandidaten uit Ureterp, van 
links naar rechts Date Boekema, Harm 
Meijer, Francis Kroese, Dieko van der 
Harst, Hendrik Hoekstra, Marcel van 
Opzeeland en Jan Brander.

foto Sietse de Boer

foto Sietse de Boer
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Leuk, leuk , prachtig! De minima-
tuinders genieten. Ze genieten niet 
alleen van de royale tuinopbrengst, 
maar ook van de sociale contacten 
die ze op doen. In de schoot van 
Opsterlands Belang werd het 
tuindersplan voor de minima 
geboren. “Geweldich dat it dan 
sa oppakt wurdt,’zegt Marrianne 
Lok, die zichtbaar onder de indruk 
was.

Vriezer vol! 
Daphne Louter uit Gorredijk  is één 
van de gelukkige minima die nu een 
eigen volkstuin heeft. Samen met 
haar vader Henk Louter uit Hemrik 
verzorgt zij haar hoekje grond. “We 
wisten eerst niets van tuinieren,’zegt 
ze. ‘Maar onze buurtuinders hebben 
ons goed geholpen en verteld hoe het 
moet. Dan leer je snel. We eten er 
elke dag van, onze vriezer is al vol!´

Marktplaatskas                                                                                                                            
Zekiye Kesici bewerkt samen met 
haar buurvrouw Thea van Cleeff 
een stukje tuin. `Onze mannen 
hebben het omgespit,́  leggen ze 
uit. Samen hebben ze het zaaiwerk 
gedaan en doen ze het onderhoud. 
Hun trots is de kleine kas die op 
hun tuintje staat. ´Die hebben we op 
Marktplaats gescoord.́  De kas staat 
vol tomatenplanten en paprika. Ze 
hebben eigenlijk maar vraag. ‘Zijn er 
volgend jaar weer volkstuintjes voor 
minma?’

Leien dakje?                                                                                                       
Volkstuinvoorzitter Sietse Oosterbos 
is trots op het project. ´We willen 

er graag mee door gaan,́ zegt hij. 
Gaat dan alles van een leien dakje? 
´Nee,́ geeft hij eerlijk toe. ´Er zijn 
hier 11 mensen die via de sociale 
dienst een tuintje hebben gekregen. 
De meesten pakken dat goed en 
serieus op. Maar er zijn ook een 
paar die het niet goed voor elkaar 
krijgen. Tuinieren brengt nu eenmaal 
ook werk met zich mee, het gaat niet 
vanzelf.’

Wekelijks overleg                                                                                                                   
Sietse beseft ook dat ze sommige 
dingen beter kunnen doen. Tuincom-
missielid van Jaap van der Wijk valt 
hem daar in bij. ´Mensen begeleiden 
moet je leren. We gaan straks op 
de woensdagmiddagen een overleg 
organiseren voor iedereen die 
vragen heeft. Dat is op verzoek van 
de tuiniersters. Als je als kersverse 
tuinder binnen komt, moet je bijvoor-
beeld maar weten wat knolvoet is en 
hoe je dat kunt voorkomen. Over dat 
soort zaken en andere praktische 
dingen gaan we dan praten.́

In útkomst!´                                                                                                                         
Jeltsje Blokzijl, ook één van de 
minimatuinierders is er inmiddels 
door ervaring achter gekomen 
dat knolvoet een plantenziekte is 
die de kool niet overleeft. ´Myn 
plantsjes binne allegearre omfallen.́  
Ondanks de mislukte oogst is Jeltsje 
helemaal enthousiast. ´́ Je dogge 
leuke kontakten op, je sjogge hoe as 
alles groeit. It ûntspant. En wy ha 
der ek noch lekker iten fan. Dit is in 
útkomst!´

‘Het straalt er vanaf!’ 

Opsterlands Belang maakt 
minima blij met volkstuin

Zekiye Kesici Oostebring laat vol trots haar kasje zien waain ze menig tomaat heeft 
kunnen oogsten. Het kasje scoorde ze op Marktplaats voor een paar euro.

Van links naar rechts Jeltsje Blokzijl. Thea van Cleeff, Zekiye Kesici- Oostebring, 
volkstuinvoorzitter Sietse Oosterbos en Henk en Daphne Louter. 

Eize Linstra uit Wijnjewoude is 
een gelukkig mens. Als voorzitter 
van de voetbalclub ODV kwam hij 
vorig jaar op de proppen met het 
plan om de wedstrijdvelden door 
een maairobot te laten maaien. 
Opsterlands Belang steunde het 
idee en kwam met een voorstel naar 
de gemeenteraad. Ook al stemden 
PvdA en CDA tegen, het plan kreeg 
dankzij de steun van de andere 
partijen, toch een meerderheid. 
Afgesproken werd om een proef 
voor twee jaar te doen. En…, gaat 
het goed? ‘Het gaat perfect,’vertelt 
Linstra enthousiast.

Opsterland heeft de afgelopen jaren 
noodgedwongen voor miljoenen 
bezuinigd. De Haagse geldstroom 
naar de gemeenten toe worden 
immers steeds dunner. Veel van 
die bezuinigingen zijn nauwelijks 
voelbaar. Onder andere de voetbal-

clubs hebben er wel mee te maken 
gekregen. Ze doen nu het onderhoud 
van de sportcomplexen zelf, uitge-
zonderd het maaien van de velden. 
Linstra wilde wel een stap verder 
gaan. Hij had de automower ontdekt 
en wilde die graag inzetten bij ODV.  
Maaien met een maairobot is stukken 
goedkoper!

Grassnippers als meststof
In augustus vorig jaar was de 
maairobot klaar om de grasmatten 
in Wijnjewoude te kortwieken. De 
machine is zeven dagen en nachten 
in de week actief. De helft van de tijd 
wordt stroom ingenomen, de andere 
helft van de tijd gaat de automa-
tische maaier de grassprieten te lijf. 
Door het veelvuldig maaien van 
de voetbalvelden, komen er bij het 
maaien slechts korte grassnippers 
vrij. Die kunnen gewoon blijven 
liggen en dienen als meststof voor 

Ze was 28 jaar, zwanger en de 
eerste vrouw die over de finish 
kwam van de 11-stedentocht 
in 1997. Klasina Seinstra uit 
Luxwoude, grossierster in prijzen 
van het lange baan schaatsen, 
sportvrouw tot in de tenen. Wie nu 
haar gezellige huis bezoekt, kan 
niet om haar twee kinderen heen. 

De oudste van de twee, Tom, was 
de geheime verstekeling tijdens de 
11-stedentocht.  

Klasina is niet alleen een top-sport-
vrouw, ze is ook een echt dorpsmens. 
Dat is ook de reden dat ze zich graag 
leent voor de krant van Opster-
lands Belang. ‘Politiek moat lokaal 

de grasmat. Getuige de blakende 
welstand van de Wijnjewoudster 
wedstrijdvelden, werkt het systeem 
voortreffelijk.  En de stroomkosten 
dan? ‘Tussen de €100,- en €200,- per 
jaar,’zegt Linstra.

Beste velden van Opsterland
Opsterlands Belang werd helemaal 
warm van het idee, na contact 
opgenomen te hebben met de 
Brabantse gemeente Bernheze. In 
de hoofdplaats van deze gemeente, 
Nistelrode, had men op dat moment 
al langer dan een jaar proef gedraaid 
met de robotmaaier op de voetbal-
velden. Die proef was goed bevallen, 
men wilde zelfs uitbreiden. Net als 
in Wijnjewoude, constateerde men 
dat er met deze wijze van maaien een 
betere en dichtere grasmat ontstaat. 
‘Ik durf te stellen dat we beste velden 
van Opsterland hebben,’stelt Eize 
Linstra. ‘We hoeven nooit meer af 
te lasten, het ligt er altijd spik en 
span bij. Er is nog een voordeel. De 
gewone machines zijn veel zwaarder 
en tasten daardoor de grasmat sneller 
aan. De automower is maar een 
lichte machine. Die veroorzaakt geen 
schade.’

Stukken goedkoper
Linstra is in feite is een soort van 
machinist op afstand. ‘Soms is het 
veld niet obstakelvrij en dan blijft de 
maaier steken. Ik krijg dan een smsje 
en kan op de computer zien waar de 
maaier is gestopt. Het komt soms voor 
omdat ze vergeten zijn om de corner-

vlaggen op te ruimen of het net van 
het doel omhoog te hangen. Laatst lag 
er na de storm een dikke tak op het 
veld. Toen kreeg ik ook een seintje. 
Maar erg vaak gebeurt het niet.’ Via 
een programma op zijn computer kan 
Linstra haarfijn volgen wat de maaier 
doet. ´Ik vind het prachtig en het is 
nog eens goedkoper ook dan gewoon 
maaien. ´ Opsterland zou op jaarbasis 
zo´n €60.000,- kunnen besparen als 
de nieuwe manier van maaien overal 
wordt ingevoerd.

Raad is de baas
Linstra; ´Van deze actie heb ik veel 
geleerd. Men wilde in het gemeen-
tebedrijf eerst niet met deze proef in 
zee gaan. Toen heb ik de raadsleden 
benaderd. Ze zeggen altijd dat de raad 
de baas is, dat is dus ook zo. Sikke 
Marinus van Opsterlands Belang 
heeft het ingebracht in en raadsverga-
dering. Gelukkig was er genoeg steun 
voor dit idee in de gemeenteraad ‘ 
De proef bij ODV is overigens niet 
onopgemerkt gebleven. ‘Ze komen 
hier vanuit het hele land kijken. Van 
Almelo tot Dokkum en van Ooststel-
lingwerf tot Leeuwarden.’ Heeft het 
systeem dan helemaal geen nadelen? 
‘Nee,’zegt Eize resoluut. ‘Het enige is 
dat je iemand in de vereniging moet 
hebben, die de boel in de gaten houdt 
en reageert op de storings-smsjes.’ 
Eize doet dat bij ODV. ‘Er zit weinig 
werk en ik doe het met plezier.’ Dit 
is dus het ei van Columbus? ‘Zeker 
weten!’

wêze,’zegt ze. ‘Polityk moat tusken 
de minsken yn it doarp stean.’

Genietsje
In Luxwoude is ze actief in de 
feestcommissie die de dorps-
feesten organiseert. Ik hâld fan 
gesellichheid,’vertelt ze. ‘Sa’n 
doarpsfeest, dat is prachtich.  Dat 
organisearje wy mei syn allen. Mei 
al dy oare frijwilligers. Ast dan 
sjochst wat der út komt, geweldich, 
dat jout my enerzjy!’ ‘Mar ek fan 
lytsere dingen kin ik genietsje. As ik 
sjoch hoe’t ús éamelklup’ fan âlde 
mantsjes in soad te fytsen geane en 
wille ha, dan makket my dat bliid.’

Dream
‘Sa wol ik ek graach âld wurde. 
Ik dream fan in buorkerij, hjir by 
it doarp. In buorkerij mei apparte-

minten, wer de âlden fan it doarp in 
thús krije kinne. Dat is ek goed foar 
de trochstreaming, want dan komme 
der wer huzen leech, wêr’t jonge 
minsken mei bern yn kinne. It liket 
my net allinne gesellich ta, mar sa 
hâldt dus doarp ek takomst.’ 

Fit en fris
Voorlopig is Klasina nog lang niet 
aan een bejaardenboerderij toe. Ze 
houdt zich nog volop bezig met sport. 
Ze heeft een eigen bedrijfje voor 
sportclincs (www.klasinaseinstra.
nl). En ze begeleidt een loopgroep 
in haar dorp. ‘Ik wol graach dat de 
minsken fit bliuwe.́  Misschien moet 
ze de poitici ook maar eens flink 
onder handen nemen. Immers vanuit 
een fit lijf, ontspruiten vaak frisse 
gedachten. 

Eize Linstra - nummer 15 - lijst 1

Maairobot Wijnjewoude zorgt 
voor perfecte grasmat ODV

Klasina Seinstra 
´Ik ha in dream….´

Koop Kooi uit Nij Beets, de man van 
Aaltsje, samen vier kinderen, bijna 
schapenboer in ruste en verwoed 
mollenvanger. Koop is een echt 
buitenmens en geniet van het leven. 
Hij is al meer dan 20 jaar lid van 
Opsterlands Belang. Waarom Opster-
lands Belang? ‘Het begon eigenlijk 
door onze vroegere voorman Wietse 
Veenstra. Die hielp ons met een 
bouwaanvraag. En nu hebben we 
Sikke Marinus. Mensen die klaar 

staan voor een ander. Er lopen geen 
moeilijke mensen rond bij de partij. Je 
kunt met iedereen praten. Ik voel me 
er thuis.’ Koop is net als zijn vrouw 
een geboren en getogen Nij Beetster. 
Hij komt uit een VVD-nest, zij uit 
rood nest. Samen zijn ze uitgekomen 
bij Opsterlands Belang. Koop houdt 
van gezelligheid en ook dat vindt 
hij terug bij de partij. ‘Er wordt niet 
alleen serieus vergaderd, de nazit is 
voor mij net zo belangrijk.’ Hij staat 

als nummer 17 op de kandidatenlijst. 
‘Reken maar dat ik mijn best doe om 
zoveel mogelijk stemmen te verza-
melen.’ Tijdens de verkiezingen zit 
Koop overigens met een vrienden-
ploeg in Amerika. ‘Dat lossen we van 
te voren op met volmachten, want er 
mag gen stem verloren gaan.’ 

Koop Kooi                                                                       

‘Zoveel mogelijk stemmen verzamelen.’

Colofon
Opsterlands Belangkrant 2014
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Opmaak    Qdy, Paul Roorda, Nij Beets

Druk             Drukkerij Hoekstra Emmeloord

foto Sietse de Boer
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1 Sikke Marinus  Nij Beets
2   Piet van Dijk  Nij Beets
3  Marrianne Lok  Tijnje
4 Dieko van der Harst  Ureterp
5 Marcel van Opzeeland Siegerswoude
6 Jaco de Jong  Gorredijk
7 Hans de Jong  Langezwaag
8 Jan Willem Russchen  Bakkeveen
9 Francis Kroese  Ureterp
10  Willemijn Bruining  Gorredijk
11 Daisy Put  Gorredijk
12 Gea de Vries  Hemrik
13 Ymko de Graaf  Beetsterzwaag
14 Sietse Jonker  Terwispel
15 Eize Linstra  Wijnjewoude

16 Date Boekema  Ureterp
17  Koop Kooi  Nij Beets
18 Hendrik Hoekstra  Ureterp
19 Rik Dijkstra  Gorredijk
20 Theo Dam  Tijnje
21 Jacco Krist  Gorredijk
22 Rolf Edens  Siegerswoude
23 Harm Meijer  Ureterp
24 Jan van Dalen  Bakkeveen
25 Ronald Pries  Nij Beets
26 Berend van der Molen  Langezwaag
27 Jildert Venema  Gorredijk
28 Tjalle de Jong  Gorredijk 
29 Tjeerd Krist  Gorredijk
30 Jan Brander   Ureterp

Sikke Marinus
Nij Beets
0512-461949
sikke.marinus@planet.nl 

Piet van Dijk
Nij Beets
0512-355426
pietvandijk63@hetnet.nl

Marrianne Lok
Tijnje
0513- 571793
lowij@hetnet.nl

Dieko van der Harst
Ureterp
06-53587947
dieko@home.nl

Marcel van Opzeeland
Siegerswoude
0512-300559
mopzeela@juniper.net

Jaco de Jong
Gorredijk
06-25563989
j_d_j200@hotmail.com

Hans de Jong
Langezwaag
0513-688870
bouwbedrijfdejong@planet.nl

Jan Willem Russchen
Bakkeveen
0516-541255
jwrusschen@waldsang.nl

Francis Kroese
Ureterp
06-12495072
fokroese@gmail.com

Willemijn Bruining
Gorredijk
0513-463204
willemijnbruining@planet.nl

Daisy Put
Gorredijk
0513-852907
nhdees@live.nl

Gea de Vries
Hemrik 
0516-471277
geabrand@hetnet.nl

KANDIDATENLIJST OPSTERLANDS BELANG
DE KEUZE IS AAN U!

DE KRACHT VAN DICHTBIJ
OPSTERLANDS BELANG 

www.opster landsbelang.n l

Zo bereik je mensen van Opsterlands Belang


