
Dat we het onderwijs in 
Opsterland weer op peil 

hebben, dat er geen school 
meer onder de streep zit, dat 
we na meer dan 25 jaar weer 
nieuwe scholen bouwen, daar 
doe je het voor” zegt Klaas 
de Boer. 

Onderwijswethouder De 
Boer hee� iets met jeugd. 
Dit jaar opende hij de pan-
nakooi in Bakkeveen, een 
nieuwe sport- en ontmoe-
tingsplek voor de jongeren 
in Bakkeveen. ‘Dat hebben 
de jongeren even mooi zelf 
voor elkaar gebokst. Daar 
heb ik respect voor. Dan is 
het leuk dat ik er namens de 
gemeente een steentje aan bij 
kan dragen.’ Hij hee� er nu 
al zin in om de nieuwe scho-
len in Ureterp, Frieschepalen 
en Hemrik te openen. “Dat 
binne boppeslagen.”

“Ik ben dus geen doemden-
ker. Ik ben altijd op zoek 
naar kansen en mogelijkhe-
den. We zullen met minder 
geld meer moeten doen. 
Waar ik me soms aan erger, 
is de overdreven aandacht 
voor het negatieve. Bijvoor-
beeld het beeld wat neergezet 
wordt over onze jongeren. 
Natuurlijk zijn er af en toe 
problemen. Maar met ver-
reweg de meeste kinderen en 
jongeren in Opsterland gaat 
het goed. Ze groeien hier op 
in de veilige groene ruimte. 
Kijk maar naar Emir die in 
Bosnië is geboren. Hij woont 
sinds zijn vierde in Bakke-
veen. ‘Ik voel me een jongen 
van de greide’,… zegt hij . 
Een mooier compliment kun 
je als Opsterland niet krijgen. 
Dit soort dingen zouden we 
vaker tegen elkaar moeten 
zeggen.’ (Interview met Emir 
elders in deze krant). 

Klaas de Boer komt uit de 
stal van Opsterlands Belang. 
Het kenmerkend enthousi-
asme van de partij herken je 
in hem. Naast het onderwijs 
en jeugdbeleid behoren ook 
de �nanciën tot zijn verant-
woordelijkheid. Saai toch? 
‘Nee,’ antwoordt Klaas re-
soluut. ‘Toen ik begon was 
Opsterland één van duurste 
OZB-gemeenten in Fries-
land. Nu horen we bij de 
goedkoopste hel� van Fries-
land. Dat hebben we stapje 
voor stapje gedaan, maar het 
is wél gelukt.’ De �nanciën 
van onze gemeente zijn ge-
zond, maar de toekomst is 
dreigend. ‘Den Haag hee� de 
kraan waar het gemeentegeld 
uitstroomt in de wurggreep. 
Dat scheelt ons straks mil-
joenen per jaar. Steeds meer 
werk van het Haagse bordje 
schuiven ze af naar de ge-
meenten, zonder er genoeg 

geld bij te geven. Ze gebrui-
ken ons als afvoerputje. 
Meer werkelozen en minder 
opbrengst door verkoop van 
bouwkavels vergroten de 
krimp in de gemeentekas ‘In 
2013 begint dat echt door te 
tellen. Maar ik ben niet bang 
voor die toekomst. Het is 
een uitdaging van jewelste, 
kiezen op het scherpst van 
de snede. Daar ik wil voor 
gaan. Ik wil de neergang te 
lijf. Daarom wil ik na de ver-
kiezingen op 3 maart graag 
weer wethouder te worden”

De ontwikkeling van de 
recreatie en het toerisme in 
Opsterland is voor Klaas de 
Boer een belangrijk speer-
punt om de neergang te 
bestrijden. ‘Samen met on-
dernemers en de andere Zuid 
Oost Friese gemeenten zetten 
we dit deel van Friesland op 
de kaart. Onder de naam ‘De 

Friese Wouden’ staan we in 
januari op de vakantiebeurs 
in Utrecht. Dat is nog nooit 
eerder gebeurd. We kun-
nen in Opsterland nog een 
hele slag maken. Niet alleen 
omdat het gezellig is wan-
neer recreanten hierheen 
komen, maar vooral omdat 
dit werkgelegenheid oplevert. 
Opsterland is een prachtige 
gemeente om in te wonen en 
te recreëren. Dat moeten we 
veel meer uitbuiten.’ Meer 
aanlegsteigers in de Turf-
route, de opening van het 
Polderhoofdkanaal, kano-
steigers, nieuwe �etspaden, 
meer dorpsommetjes; er is 
nog genoeg te verbeteren 
vindt Klaas. Niet alleen de 
toeristen pro�teren van deze 
ontwikkelingen, ook de in-
woners van de dorpen. Zo zie 
je dat recreatie & toerisme 
en lee�aarheid in de dorpen 
hand in hand gaan.”
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Waar het goed vertoeven is

Brui lo f ten   Zaa lverhuur   Par t i j en   Ca ter ing   Verhuur  Bar  O ld  Sa i lo r

Zomaar even voor een bakje koffie, 

een partij biljarten, 

een kaartje 

leggen of gezellig een 

praatje aan de bar. 

Culinair genieten 

van de voortreffelijke 

keukengerechten.

Onze zaak is voor diverse mogelijkheden

geschikt. Partijen, bruiloft, 

koffietafels etc. Kom geheel 

vrijblijvend langs

voor informatie. 

Elke dag verse warme 

maaltijden voor 

bij u thuis.

Café Restaurant Overwijk Heawei 9 8406 AV  Tijnje
Tel.:(0513) 57 12 17  Fax:(0513) 57 11 35

De Streek 45a, 8407 EG  Terwispel
Tel.: 0513 - 46 16 96
Fax: 0513 - 46 60 46
e-mail: info@jonker-terwispel.nl
www.jonker-terwispel.nl

Grondverzet  

Landbouwwerkzaamheden  

Cultuurwerk  

       Loon- en
Aannemersbedrijf

Van der Molen
TV-DVD-Home Cinema-HiFi-Huishoudelijke apparatuur
Telecom-Multimedia-Satelliet-Eigen technische dienst

Hoofdstraat 88 - 8401 CC  Gorredijk - Telefoon: (0513) 46 20 65

Complete woonideeën
Gordijnen - vitrages - tapijten

- Vinyl - verf - Behang -
Zonwering

verf, behang & zonwering
Stationsweg 33

8401 DL Gorredijk
Telefoon 0513 - 46 57 08

Fax 0513 - 46 19 54

Novum Media 2009 Opsterlands Belang



ls enige partij in Op-
sterland geven we elk 

jaar een eigen krant uit. Daar 
steken we geld en energie 
in omdat we contact met u 
willen houden. Deze krant is 
anders dan alle voorgaande 
edities. Deze krant is een 

primeur. Voor zover bekend 
is er nog nooit eerder kerst-
krant door een politieke par-
tij uitgegeven. Wij doen dat 
wel. Het is een unieke mo-
gelijkheid om U een goede 
kerst en een gezond 2010 toe 
te wensen. Kerst hee� met 

wensen voor de toekomst te 
maken. Jongeren hebben ook 
alles met toekomst van doen. 
Daarom maken we in deze 
krant ruim baan voor  
jongeren. Wat houdt hen  
bezig, wat vinden ze van  
Opsterland, hoe denken ze 

over politiek? 

2010 is in zicht. Een jaar 
waarin we moeten kiezen. 
Omdat de geldstromen krim-
pen, zullen we in de komen-
de jaren scherp moeten zijn. 
Opsterlands Belang is daar 
klaar voor. Wij verschuilen 
ons niet. Proe�allonnen en 
lucht�etsen zitten niet in ons 
assortiment, die maken de 
gemeentelijke belastingen on-
nodig duur. Als het om een 
nuchter kijk en daadkracht 
gaat kunt U op ons rekenen. 
We hopen dat we ook op U 
mogen rekenen. Op 3 maart 
2010 gaan we naar de stem-
bus om een nieuwe gemeen-
teraad te kiezen. Als U vindt 
dat de gemeentepolitiek niet 
vermengd mag worden met 
landelijke partijbelangen, dan 
zal uw keuze niet moeilijk 
zijn. Politiek moet dichtbij 
mensen blijven, herkenbaar 
en helder. Een raadslid moet 
je kunnen bellen, je moet ze 
aan het jasje kunnen trekken. 
Zodra politici zich gaan ver-
schuilen in ivoren torentjes 
en in een ondoorzichtige 

ieuw bij Opsterlands Be-
lang. Piet van Dijk, lob-

byist in Den Haag voor Fle-
voland, sinds kort wonend in 
het weidse land bij Nij Beets. 
Samen met zijn vrouw Jolan-
da kiest de in Beetsterzwaag 
geboren Piet bewust voor zijn 
terugkeer naar zijn ‘heitelân’. 
“Hier voel ik me thuis. Wat 
ik elders heb geleerd wil ik 
graag hier benutten”. ‘Ik wol 

begint niet bij schaalgrootte 
en inwonersaantallen van 
gemeenten. Schaal is niet het 
doel. Je moet je eerst afvra-
gen en wat je wilt bereiken. 
Daarna of je daarvoor ook 
voldoende eigen bestuurs-
kracht in huis hebt. Pas als 
daar een leemte is, is een 
discussie over herindeling 
zinvol.’ Piet is daarom blij 
met het onderzoek dat Op-
sterland doet naar de kwali-
teit van de eigen bestuurlijke 
spierballen. ‘Een goed begin.’ 

Piet is de zoon van een bos-
baas. Het eerste trekkertje dat 
zijn vader aanscha�e was een 
�atje. Precies zo’n �atje staat 
er nu in de schuur van zijn 
boerderijtje in Nij Beets. Het 
is voor mij handig in gebruik. 
‘Zie je, dat bedoelde ik net: 
schaal en omvang is niet het 
begin van het gesprek. Ja, ik 
hou van oude dingen, histo-
rie boeit me. Dat trekkertje 
brengt mijn herinneringen 

aan onze vrije en blije jeugd 
in een groene omgeving 
dichtbij. Opsterland is in al 
die jaren steeds mooier ge-
worden. Het is de levende ge-
schiedenis die steeds verrijkt 
wordt Daar staat Opsterlands 
Belang voor en bindt mij 
aan hen. Opsterlands Belang 
hee� die binding met de 
eigen omgeving en de men-
sen in de dorpen. Het lokale 
belang staat voorop. Mijn 
thuisgevoel in Opsterland en 
mijn keuze voor Opsterlands 
Belang zijn daarom innig met 
elkaar verbonden’.
Piet staat bij de verkiezin-
gen op de kandidatenlijst 
van Opsterlands Belang; “Ik 
hoop dat Opsterlands Belang 
groter uit de verkiezingstrijd 
komt dan ze nu al is. Ik hou 
me naast Klaas de Boer be-
schikbaar als tweede wethou-
der. Dat is voor mijn partij 
en voor mij persoonlijk een 
mooie ambitie en een aan-
trekkelijk perspectief ’. 

wat foar Opsterlân betsjutte. 
Yn de eigen tún omklauwe 
bringt foar my mear foldwa-
ning dan ploechje yn de bou-
groun �er fuort.’

De belangstelling voor de 
politiek zat er bij Piet al vroeg 
in. Na zijn loopbaan bij de 
marine was hij was onder-
meer fractiemedewerker van 
de VVD-Tweede Kamerfrac-

tie en politiek assistent van 
minister Jozias van Aartsen 
op het ministerie van land-
bouw. Hij zat daarna bijna 
acht jaar als fractievoorzitter 
van de VVD in de gemeen-
teraad van Zwolle. Maar 
waar hij ook woonde, op de 
zondagen was hij te vinden 
op de voetbalvelden in Beet-
sterzwaag. 

Van Dijk is nu 46 jaar. Over 
zijn terugkeer; ‘Hjir bin ik 
‘hikke en tein’, hier ligt mijn 
basis en het voelt goed daar 
weer te zijn.’ Vanuit Den 
Haag en Zwolle neemt hij een 
karrenvracht aan ervaring 
mee terug. Piet die beurte-
lings Frysk en Nederlands 
praat stelt dat het voor zijn 
politieke uitdaging niet gaat 
om verschil in grootte, om 
cijfers en bedragen. Het gaat 
om mensen en hun belangen. 
Hij betrekt daar ook meteen 
het spook van de herindeling 
bij. ‘De discussie daarover 

regelbrei, dan keren de men-
sen zich af en terecht. Dat 
moet niemand willen en toch 
gebeurt het veel te veel. Op-
sterlands Belang hee� geen 
ivoren torens en een broer-
tje dood aan ingewikkelde 
regels. Wij staan liever met 
beide benen op de grond. 
Opsterlands Belang bestaat 
uit mensen die midden in de 
samenleving staan.  
Opsterlands Belangers kom 
je tegen als scheidsrechter bij 
het voetballen, als nazorgers 
van weidevogels, in Plaatse-
lijk Belang, als bestuurleden 
van peuterspeelzalen, als 
leden van het dorpshuisbe-
stuur, als leden van sportbe-
sturen en ga zo maar door. 
Kortom, Opsterlands Belang 
is altijd dichtbij. En zo dicht-
bij zullen we blijven.

We wensen u heerlijke 
kerstdagen en voor 2010 
veel geluk en gezondheid

Namens het bestuur van  
Opsterlands Belang, 
Hans de Jong
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NIJ BEETS- Kerst en politiek 
lijken bar weinig met elkaar 
van doen te hebben. Sikke 
Marinus, fractievoorzit-
ter van Opsterlands Belang 
denkt daar anders over. ‘Ik 
heb weinig met kerstmutsen, 
wel met het echte kerstver-
haal. Het levensverhaal van 
Jezus is voor mij een een in-
spiratiebron voor wat we zelf 
allemaal kunnen en moeten 
doen. Verantwoordelijkheid 
nemen, durven, knokken 
en zorgen voor elkaar, daar 
gaat het kerstverhaal over en 
hoort ook in de politiek hoog 
op de agenda te staan.’

‘Het kerstverhaal stopt niet 
bij een geboorte. Daarna 
begint het pas. Voor Jezus 
betekende dit destijds, dat hij 
dwars tegen de opvattingen 
van die dagen in een eigen 
visie te berde bracht. Hij liet 
niet los, hij hield vol. Hij wil-
de een samenleving waarin 
mensen omzien naar elkaar. 
In die zin is het kerstverhaal 
nog altijd actueel.’ 

Kerstfeest is staat symbool 
voor een nieuw begin. ‘Oude, 
wijsheden uit een ver verle-
den komen niet voor niets 
altijd weer bovendrijven; 
zegt Sikke. ‘Ze leren ons hoe 
onze toekomst eruit kan zien. 
Iemand zei eens; ‘De geschie-
denis is geen optelsom van 
spannende verhalen, maar 
een levensles”. Zo kijk ik naar 
het verhaal van kerst. Het 

Ik wens u en uw gezin war-
me, gezonde en inspirerende 
feestdagen toe. En natuurlijk 
wens ik een overheid die 
zich realiseert dat iedere 
euro die zijn uitgee�… door 
U wordt betaald.

No�ike  Krystdagen en ek 
foar in nije jier,
mien beste winsken. 
Gewoan wat lok, leafde  
sûnens en fertrouwen.
Om de mei-elkoar wer in 
goed 2010 fan te brouwen.

Vanzelfsprekend wens ik u 
alle goeds toe voor 2010. Ik 
hoop dat u volop kunt ge-
nieten van ons lee�aar en 
groen Opsterland. Geluk zit 
vaak in gewone dingen die 
er al zijn en die we maar al te 
vaak over het hoofd zien. Ik 
wens u toe dat u veel men-
sen en dingen ontmoet die 
het leven de moeite waard 
maken.

Met kerst denk ik altijd aan 
het ultieme Kerstnummer 
van de Beatles. Daarin wordt 
de vraag gesteld over wat je 
het afgelopen jaar zelf aan de 
kerstgedachte hebt gedaan, 
wat heb je gedaan voor je 
medemens. Met mensen die 
er niet naar leven en alleen 

met de kerst stil staan bij deze gedachte, daar heb ik niet 
zo veel mee. Mijn politieke kerstwens is dat Opsterlands 
Belang na de verkiezingen in maart 2010 weer de grootste 
partij wordt, zodat het onze verantwoordelijkheid  wordt 
om de coalitie met andere partijen samen te stellen. Onze 
inzet zal altijd zijn dat de burger gehoord en gekend wordt.

kerstverhaal vertelt van hoop, 
van vasthoudendheid, van 
durf. Het verhaal vertelt ons 
dat het leven nieuwe kansen 
biedt. Het vertelt ook dat we 
ons daar zelf voor in moeten 
zetten. Een goed leven komt 
ons niet zomaar aanwaaien. 
Je kunt wel zingen over 
“vrede op aarde”, wel geloven 
in betere tijden, maar als je er 
zelf niets aan doet wordt het 
ook niks. Dat laatste wordt 
maar al te vaak vergeten. 
Toen Jezus werd geboren, 
was hij niet klaar. Daarna be-
gon zijn leven pas. Het werd 
een leven waarin hij liet zien, 
dat je er voor moet knokken.”

De ouders van Sikke moesten 
ook knokken. ‘Het grootste 
deel van mijn jeugd bracht ik 
door de Leidijk in Ureterp. 
Ons gezin telde acht mensen. 
We waren niet arm, maar ze-
ker ook niet rijk. Mijn vader 
en moeder werkten hard en 
lang om een paar koeien en 
een stukje land te kunnen ko-
pen. Mijn vader werkte zelfs 
dubbelop, overdag in een fa-
briek en in de avonduren op 
zijn boerderijtje. Het goede 
leven kwam mijn ouders niet 
zomaar aanwaaien. Toen ik 
jong was bese�e ik dat niet. 
Mijn jonge jaren zijn een 
verhaal van licht. We leefden 
midden in de natuur, hielpen 
op het land, bouwden hut-
ten en genoten. Mijn jonge 
jaren zijn mijn kerstverhaal. 
Nu ik ouder ben besef ik wat 

ik toen heb geleerd. Mijn 
ouders zorgden ervoor dat ik 
kon genieten als kind. Dat ik 
leerde om me in te zetten, dat 
ik leerde om mijn talenten te 
gebruiken. Dat laatste doe ik 
ook bij Opsterlands Belang.’ 

Als het aan Opsterlands Be-
lang ligt, blij� Opsterland 
een gemeente waar mensen 
kunnen genieten. Waar het 
goed is om te wonen en te 
werken. Sikke; ‘Daarom heb-
ben we extra aandacht voor 
de mensen die het moeilijk 
hebben. Niet voor niets hee� 
Opsterlands Belang er voor 
gezorgd dat de kinderen van 
ouders die weinig geld heb-
ben, een computer kunnen 
krijgen. Niet voor niets willen 
we dat in alle dorpen AED’s 
(hartmachines) komen, want 
daar kun je levens mee red-
den. Niet voor niets is de 
Onroerend Zaak Belasting in 
de afgelopen 7 jaar niet extra 
omhoog gegaan. Niet voor 
niets staat de lee�aarheid in 
de dorpen hoog in ons vaan-
del. En zo zijn er veel meer 
voorbeelden.  Dat hee� uit-
eindelijk allemaal te maken 
met zorgen voor elkaar. Als 
we bereid zijn om samen de 
schouders er onder te blijven 
zetten, dan blij� Opsterland 
een kerstgemeente in alle 
dagen van het jaar.’ 
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Ik bin in jonge fan de 
greide,’lacht de in Bak-

keveen wonende Emir. De 
in Bosnië geboren Emir is 
lovend over zijn dorp. ‘Een 
goede plek om op te groeien, 
goede school, helpende 
dorpsbewoners, ik voel me 
hier thuis.’

De 21-jarige Emir Džinić 
was nog maar 4 jaar toen 
zijn ouders het land moesten 
ontvluchten. “Aan de oorlog 
en  de stad Bijeljina waar we 
woonden heb ik geen herin-
nering, ik was te jong. Mijn 
leven is hier in Bakkeveen. 
Ik voel me meer Nederlan-
der dan Bosniër.’ De student 
bedrijfskunde voetbalt bij vv 

Bakkeveen. ‘Hier heb ik mijn 
vrienden.’ 

Veel mensen die om welke 
reden dan ook hun thuisland 
moeten verlaten en hun toe-
vlucht zoeken in Nederland, 
kiezen voor wonen in de stad. 
Het platteland zou te saai en 
te eenzaam zijn. Emir; ‘Ik 
ben blij dat we hier wonen. Ik 
denk dat in een dorp andere 
normen en waarden zijn. 
Hier hee� men meer respect 
voor elkaar. Ik heb neven en 
nichten die wel in een stad 
wonen. Ik zie het verschil. Ik 
zou niet willen ruilen.’

Politiek?  ‘Politiek lijkt vaak 
zo schimmig, eigenlijk heb 

ik er niet zoveel mee. Ik wil 
graag dat partijen opkomen 
voor de mening in de dor-
pen. Dat ze goed luisteren. 
Dat mis ik vaak. Daarom 
hoop ik dat Opsterlands Be-
lang de grootste wordt.  Ik 
ga wel stemmen, ik stem op 
Opsterlands Belang.’ Wat 
kan de politiek doen voor je 
dorp? ‘Ik wil geen lelijke ce-

In de kerstkrant van Opsterlands Belang is er ruim baan voor Opsterlandse jongeren. De jeugd hee� de toekomst. Ze vertellen over hun drijfveren, dromen en 
ambities. Ook al vinden ze het soms saai, stuk voor stuk houden ze van Opsterland.

menten doos midden in ons 
dorp. Dat willen we allemaal 
niet. En ze mogen de vaart 
wel eens schoonmaken. Er zit 
veel te veel troep in.´ Emir 
houdt van vissen. ‘De vis-
stand in Bakkeveenster vaart 
is echt achteruit gegaan. En 
verder wil ik graag dat Op-
sterland een plattelandsge-
meente blij�. Ik voel me thuis 

bij het plattelandskarakter.´

Emir betekent Arabische 
vorst. ´Arabische vorst voelt 
zich jonge van de greide´, 
is het zo samen te vatten? 
`Ja,´lacht Emir´; ´Zet dat 
er maar boven. Ik ben geen 
vorst, maar ben wel minstens 
zo gelukkig als een vorst.´

p de middelbare school 
was ze vaak het bijde-

handje in de klas. Ze won 
zelfs al eens de Opsterlandse 

debatwedstrijd. Wie weet, 
mijmert Anne Bosma, gaat 
ze ooit nog wel eens de poli-
tiek in. Haar studie rechten 

fulltime druk met het reilen 
en zeilen van studentenroei-
vereniging Gyas in Gronin-
gen. ,,Het is superleuk werk. 
Ik leer er enorm veel van. En 
ik vind het �jn om eens een 
poosje echt los te zijn van de 
studie.’’

Zelf roeit Anne niet. ,,Dat 
deed ik de eerste twee jaar 
wel. Maar nu heb ik het te 
druk om, samen met de an-
dere bestuursleden, de toko 
draaiende te houden.’’ Daar-
bij kent het studentenleven 
ook zijn verlokkingen. ,,Een 
feestje op zijn tijd hoort er 
zeker bij.’’ 
Anne is namelijk iemand 
van het sociale contact. In 
haar ouderlijke woonplaats 
Beetsterzwaag hielp ze vijf 
jaar geleden met het opzetten 
van jeugdsoos Oer it Brechje. 
En ze deed mee aan een ge-
meentelijke debatwedstrijd. 
Die won ze glansrijk. ,,Ik heb 
het nooit eng gevonden om 
mijn mondje te roeren. Bijde-

hand? Misschien een beetje. 
Maar niet brutaal, hoor.’’ Wat 
ze gaat doen na haar studie, 
weet ze nog niet. Advocaat? 
O�cier van justitie? ,,Dat 
lijkt me beide wel wat. Of de 
politiek in. Als ik groot mag 
denken, een beetje mag dro-
men: de Tweede Kamer zou 
wel iets voor me zijn.’’

Ze komt graag bij haar ou-
ders thuis. En daar voelt ze 
zich betrokken bij het dorp. 
Ze weet nog hoe haar ouders 
zich druk maakten toen de 
gemeente de voetbalvelden 
wilden opo�eren aan wo-
ningbouw. ,,Toen heb ik ge-
zien dat ook plaatselijke poli-
tiek hartstikke belangrijk is. 
Dat staat dicht bij je, vooral 
als er iets aan de hand is. Dat 
raakt je.’’ Beetsterzwaag moet 
vooral zichzelf blijven, vindt 
Anne. En daar ligt ook een 
opdracht voor het gemeente-
bestuur. ,,Behoud wat mooi 
is: een lie�ijk dorp, knus dorp 
tussen de bossen.’’

ligt momenteel stil. Eigenlijk 
hee� Anne Bosma (21) een 
sabbatical. Ze spreekt zelf van 
,,een bestuursjaar’’. Want ze is 
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Sierd Moll
beëdigd NVM makelaar o.g.

Badweg 32

8401 BL Gorredijk 

Tel. (0513) 46 01 01

Fax (0513) 46 00 11

mobiel 06 21256451

E-mail info@sierdmoll.nl

www.sierdmoll.nl

Onroerende 
goederen 
Hypotheken 
Assurantiën 
Taxaties

Beetsterweg 9  Beetsterzwaag  tel. 0512 - 38 26 85  www.carolinahoeve.nl
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e studie bevalt boven 
verwachting goed. En 

het studentenappartement in 
Driebergen, daar is helemaal 
niets mis mee. “Misschien 
krijgen we wel iets te veel 
bier, pizza en kebab”, erkent 
Lodewijk Hermans (20). 
Maar iedere vrijdagmiddag 
na de laatste les zet hij gelijk 
koers naar huis.

Naar zijn ouders, in Beet-
sterzwaag. “Hier ben ik op-
gegroeid. Hier wonen mijn 
vrienden. Dit is mijn plek.” 
Hij zegt het gemakkelijk, 
maar gemeend. Lodewijk 
kwam als kleuter in het dorp 
wonen, toen zijn vader in 

1994 werd benoemd tot com-
missaris van de koningin in 
Friesland. Ze bleven in Beet-
sterzwaag, hoewel zijn vader 
al weer tien jaar zijn werk 
hee� in de Randstad. “Mijn 
ouders willen hier niet meer 
weg. Ze vinden de omgeving 
veel te mooi.” Lodewijk deelt 
die mening, al valt er volgens 
hem voor jongeren op het 
platteland weinig te beleven. 
“Beetsterzwaag is een saai 
dorp. Een boerengat. Als je 
hier plezier wilt hebben, moet 
je er zelf wat van maken.”
Lodewijk is een sprankelende, 
verzorgde verschijning. Hij 
kwam aanrijden in een he-
melsblauwe BMW. De auto, 
aangescha� als occasion, 
glimt als een kastanje. “Ik ben 
er heel zuinig en trots op. Ik 
heb er hard voor gespaard 
en voor gewerkt.” Hermans 
junior zit op de IVA, hoge-
school voor management in 
de autobranche. “Want ik ben 
gek op auto’s. Met deze oplei-
ding kun je overigens nog alle 
kanten op. Het is vooral een 
goede start als je een eigen be-
drijf wilt beginnen.” Lodewijk 

doorliep de Burgemeester 
Harmsmaschool in Gorredijk 
en het mbo aan de Friese 
Poort in Drachten. “Die laat-
ste is ongetwijfeld de slecht-
ste school van Nederland. 
We waren meer vrij dan op 
school. En de inhoud van de 
lessen sloeg helemaal nergens 
op.” Dat was zijn vader -vier 
jaar lang minister van onder-
wijs in het Kabinet-Kok- een 
gruwel. “Die �ipte bijkans.”

Wie verwacht dat er in huize 
Hermans voortdurend over 
politiek wordt gesproken, 
hee� het mis. “Mijn vader wil 
na een werkweek in Den Haag 
ook wel eens over wat anders 
praten dan bestuur en poli-
tiek.” Lodewijk gaat komend 
voorjaar overigens beslist naar 
de stembus voor de gemeente-
raadsverkiezingen. “Want po-
litiek is natuurlijk wel belang-
rijk. En waarom zou je dan 
niet stemmen op een plaatse-
lijke partij? Die mensen zijn 
tenminste betrokken bij hun 
omgeving. Ik ken zelf iemand 
van Opsterlands Belang, die 
hee� heel goede ideeën.”

ijn trainingsparcours ligt 
kriskras door Opsterland. 

Met lange passen snelt hij 
over wandel- en �etspaden, 
door bos en heidevelden. 
Atleet Riekele Kobes (22) uit 
Nij Beets is een groot talent. 
Op het voetbalveld stond de 
jeugdige spits van Blue Boys 
al bekend om zijn snelheid. 
Maar hoe hard hij werkelijk 
kan lopen, ontdekte Riekele 
pas vijf jaar geleden. Hij deed 
mee aan ‘De acht van Lange-
zwaag’ en had gelijk de smaak 
van het hardlopen te pakken. 
Sindsdien ontwikkelt hij zich 
snel en wordt al tot de lande-
lijke subtop gerekend.
Een atleet o�ert zichzelf op 
aan zijn sport. “Rinne, ite, 
sliepe, dat is it measte wol.” 
Momenteel zit hij op zo’n ne-
gen trainingen per week. Die 
varieren van 10 tot 30 kilo-
meter. Door weer en wind. 
“Ik bin in min-waar-rinner. 

Hoe frisser, hoe better. Ik hâld 
fan wyn en rein, foaral yn 
wedstriden.” Lopen is versla-
vend. En Kobes geniet van de 
sfeer, de gemoedelijkheid en 
het respect in de atletiek. Hij 
scoorde al meer dan zeventig 
overwinningen in wedstrij-
den. Vooral op de 10 kilo-
meter, zijn favoriete afstand, 
maar ook in halve marathons 
is hij succesvol. Tijdens de 
uurloop in Leeuwarden liep 

hij met 17245 meter de andere 
deelnemers op grote afstand. 

Hoewel Riekele verschillende 
sponsoren hee�, kan hij nog 
niet de kost verdienen met lo-
pen. Maar als hij aan weet te 
klampen bij de landelijke top, 
dan is dat wel mogelijk. “Ik 
bin al aardich oan it troch-
brekken.”  Voor grote wed-
strijden moet hij steeds vaker 
naar de Randstad. “As ik �er-
der wol yn de sport, dan kin 
ik hjir net hingjen bliuwe.” En 
dat is jammer. Hij houdt van 
zijn woonomgeving. “Opster-
lân is hjir echt super foar in 
hurdrinner.” De gemeente-
lijke politiek moet wat hem 
betre� vooral over het fraaie 
landschap waken. En over de 
veiligheid van het verkeer. 
“Goeie wegen en paden fyn ik 
wichtich. En ferljochting. Dêr 
mankeart op guon plakken 
noch wol oan.” 
      

Dat iedereen een goede 
boterham kan verdienen, 
veel plezier hee� en bovenal 
gezond blij�, dat is wat ik 
iedereen toewens. En voor 
de politiek? Ik heb een hekel 
aan lucht�etserij. Een sterke 
en zelfstandige gemeente 
met beide voeten op de 
grond, daar gaat het om. 
Daar ga ik voor! 

Een gezonde geest in een ge-
zond lichaam is het mooiste 
wat ik u toe kan wensen.  
Uit ervaring weet ik dat 
sportieve activiteiten het 
verstand en lichaam oppep-
pen. Blijf dus niet in een 
hoekje zitten, maar trek er 
op uit, span u in. Ik wens u 
een sportief en sprankelend 
2010 toe.

Ik wens iedereen een zorge-
loos 2010 toe. Dat betekent 
zonder zorgen over gezond-
heid, �nanciën, werk, fami-
lie en vrienden maar met 
zorg voor elkaar. En met de 
zekerheid dat je zorg (hulp) 
kunt krijgen op het moment 
dat je het nodig hebt!

Wijsheid en gezondheid, dat 
hebben we nodig in 2010. 
Durf en doorzettingsvermo-
gen ook. Het zijn dingen die 
ik een ieder graag toewens. 
In de politiek wil ik het 
graag fris en helder houden. 
Laten we met zijn allen niet 
verdwalen in domme herin-
delingsspelletjes. Laten we 
ons bezig houden met zaken 
die er toe doen. Een gezond 
Opsterland met bestuurders 
die doorpakken…, dêr ha 
wy ferlet fan.
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