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Ofskaid
’t Begon fyftyn jaar 
leden met ’n tillefo-
antsy: at ik kollums 
skrive wou foor de 
Bildtse Post. Met 
myn forse diploma 
sjoernalistyk in de 

bús hoefde ik der gyn momint over 
na te dinken en saai fortendaliks ja. 
’t Toefal wou dat dut momint toe-
gelyk waar met nàg ’n nij begin. 
Wij ferwachtten ôns eerste kinechy, 
der’t al mooi gau nummer twee en 
drie achteran kwammen. 
Dut leverde genog inspirasy op foor 
tal fan kollums. Over de befalling, 
de eerste woordsys, de eerste grap-
pys, de ônderlinge ferskillen en 
overeenkomsten, de wîns fan ôns 
maisy foor oorbellen, de jongste 
seun die’t de êrm brak, de wize út-
spraken fan de oudste. 

En nou skriif ik inenen myn leste 
stikky. En toefallig is dut toegelyk 
met nàg ’n ôfskaid. De dochter 
komt over ’n paar weken fan de ba-
sisskoal ôf en sil krekt as hur broers 
naar ’t fortset onderwiis. 
Hoe mooi is ’t dat ik in de ôflopene 
tiid soafeul stikkys skreven hew over 
’t opgroeien fan ôns kines. Ik hew 
de ôflopene dagen alle kollums nag 
’s deurlezen en wor nag maar ’s met 
de neus op ’t fait drukt, hoe gau at 
de ôflopene jaren omflogen binne. 
Wilens at wij die grappige en ont-
roerende dingen metmaakten, 
hoopte ik dat ik alles ônthouwe sou. 
Maar dat kin fansels niet en at ik de 
artikeltsys weromlees, weet ik dat 
dut ok niet hoeft. 
De oudste seun sou wel graag ka-
baretjee worre wille. Syn groate 
foorbeelden binne Jochem Myer en 
Ronald Goedemondt. Nou kyk ik ok 
wel ’s mèt na hur sjo en ik hou myn 
hart al fast, omdat feul fan de sket-
sys beginne met: ’Mijn moeder…’ Ik 
kin der moeilijk wat fan sêge, nadat 
ik jaren al hur grappen en grollen 
met jim deeld hew. 

Na hondert-en-drie Bildtspraken 
is ’t dan nou echt ôflopen. Maar ’n 
eand betekent ok altyd weer ’n nij 
begin. Dus ik sou sêge… Ant kikes! 

Roosmarijn Andringa

BildtspraakBildtspraak100 jaar bibliotheek St.-Annaparochie: Van boekuitleen naar Digitaalhuis

’Heb je weer nieuwe boeken mee?’

Het bevorderen van leesple-
zier is een belangrijke taak 
van de bibliotheek. Leescon-
sulenten van de bibliotheek 
komen dan ook regelmatig op 
scholen en stimuleren ook het 
voorlezen aan baby’s, dreume-
sen en peuters. Binnenkort 
start de bibliotheek in St.-An-
ne een spreekuur voor kinde-
ren, maar ook voor ouders die 
hun kinderen willen onder-
steunen in het lezen: Dokter 
Leesplezier. 

Door Ellen Schat

Het eerste dat ’biebjuf ’ Maureen 
van Meegdenburg hoorde toen 
ze drie weken geleden na meer 
dan een jaar corona weer op CBS 
de Slotschool kwam: Heb je weer 
nieuwe boeken meegenomen? Het 
enthousiasme van de leerlingen 
maakt de leesconsulent van de bi-
bliotheek in Sint Anne blij. ”Ik weet 
dus dat ze plezier beleven aan het 
lezen”, vertelt Maureen in de biblio-
theek. En dat is precies de taak die 
ze samen met haar collega Anissa 
Krol heeft. 
Elf basisscholen in het nieuwe clus-
ter St.-Annaparochie – Hallum van 
Bibliotheek Noord-Fryslân nemen 
deel aan de aanpak de Bibliotheek 
op school. Veel scholen en kin-
der- en peuteropvanglocaties heb-

ben een actuele en mooie collectie 
jeugdboeken. De leesconsulenten 
brengen er een aantal keer per jaar 
nieuwe boeken. Groepen komen 
ook klassikaal naar de bibliotheek in 
MFC Ons Huis om boeken te lenen.

Belevingswereld
Als er een intensievere samenwer-
king met de basisschool is afgespro-
ken, komen de leesconsulenten bo-
vendien langs om met de kinderen 
groepsgewijs allerlei werkvormen 
te doen. ”Een hele leuke is bijvoor-
beeld de boekendans”, vertelt Anis-
sa. ”Kinderen doen dan met hun 
favoriete boek een dansje, vervol-
gens gaan ze met de degene die te-
genover hen staat uitwisselen over 
het boek.” De wensen van de school 
zijn altijd leidend in de keuze van 
de werkvormen en activiteiten, 
benadrukken de leesconsulenten. 
”Het is maatwerk, passend bij de 
school en leerlingen.”
Maureen en Anissa kennen zo’n 
beetje alle jeugdboeken en weten 
kinderen met populaire boeken als 
het Handboek voor Viezeriken en 
Alles wat je moet weten over sche-

ten enthousiast te krijgen ”En we 
weten altijd nog wel een ander boek 
dat een leerling vast óók heel leuk 
vindt. We sluiten aan bij de interes-
ses en belevingswereld.” Zelf zijn ze 
momenteel gecharmeerd van Go-
zert van Pieter Koolwijk en Lepel-
snijder van Marjolein Hof. 

Voorlezen
Maar vóórdat kinderen kunnen le-
zen is het belangrijk om al in aan-
raking te komen met boeken, vult 
leidinggevende op het gebied van 
Jeugd & Onderwijs Doetie de Jager 
aan. ”70% van het plezier in lezen 
wordt bepaald door ouders, dus je 
moet vóór de schoolperiode al be-
ginnen.” De bibliotheken werken 
daarom met een doorgaande lees-
lijn van 0-18 jaar. Dat betekent in de 
praktijk dat de leesconsulenten als 
boekstartcoach op consultatiebu-
reaus aanwezig zijn om te vertellen 
wat voorlezen doet: het is niet al-
leen goed voor de taalontwikkeling 
maar ook voor de verbinding tussen 
ouder en kind. Kinderen kunnen 
(tot 18 jaar) gratis lid worden van 
de bibliotheek en jonge kinderen 

krijgen dan een koffertje met lees-
boekjes. ”Baby’s en dreumesen rea-
geren heel sterk op zwart-wit boek-
jes, maar ook voelboekjes”, weet 
Maureen. Op kinderdagverblijven 
lezen de consulenten bijvoorbeeld 
tijdens de Nationale Voorleesdagen 
voor, zodat ouders kunnen zien hoe 
interactief voorlezen kan zijn. 
Ook als kinderen zelf kunnen le-
zen, is het heel zinvol en leuk als 
ouders blijven voorlezen. Thema’s 
die in de dagelijkse drukte thuis 
soms ondersneeuwen, zoals angs-
ten, kunnen tijdens het voorlezen 
worden besproken. ”En er is zoveel 
keus, in boekjes over monsters bij-
voorbeeld.” Het nut van boeken en 
lezen gaat duidelijk veel verder dan 
alleen plezier. Doetie: ”Door lezen 
leer je de wereld kennen en ook in 
een ander inleven. Je kunt ook echt 
even verdwijnen in een verhaal, dat 
is heel waardevol.”  

Zetje nodig
Maar niet elk kind wordt thuis voor-
gelezen of houdt van boeken. Juist 
ook voor hen wil de bibliotheek iets 
betekenen. Zo is er het Makkelijk 
Lezen Plein, waar kinderen makke-
lijk leesbare boeken kunnen lenen. 
Maar ook digitaal zijn er mogelijk-
heden om te lezen, bijvoorbeeld via 
Yoleo, een combinatie van beeld en 
tekst met spelelement. Ook zijn er 
klassiekers in andere talen te leen. 
Maureen: ”Anderstalige ouders 
kunnen hun kind prima voorlezen 
in hun moedertaal.” En binnen-
kort start de bieb een spreekuur 
voor kinderen en hun ouders die 
hun kind meer in lezen willen on-
dersteunen, onder de naam Dokter 
Leesplezier. ”Wij kunnen bijvoor-
beeld helpen passende boeken te 
vinden, aansluitend bij de interes-
ses van het kind.” 
Een zetje is soms nodig, want le-
zen is net als sport of muziek iets 
wat geoefend moet worden voor 
het resultaat er is. Anissa kwam pas 
geleden in een groep 7 die weinig 
enthousiast was. ”Maar twee weken 
later kwam ik langs met 75 nieuwe 
boeken. Nadat ze hun keuzes had-
den gemaakt lagen er nog maar 13 
op het bureau. Dan ben ik zo trots 
op ze.”

De bibliotheek in St.-Anna-
parochie bestaat in oktober 
honderd jaar. In een eeuw 
tijd is de bibliotheek uit-
gegroeid van een boeken-
uitleen naar een ontmoe-
tingsplek waar iedereen 
zich kan ontwikkelen. De 

komende weken belicht de 
Bildtse Post vier functies 
van ’de bieb’. Vandaag het 
derde deel: leesconsulen-

ten bevorderen het 
leesplezier

Anissa Krol (l.) en Maureen van Meegdenburg.

Teun de Jong 
raadslid VVD
Ouwedykster Teun de Jong 
(60) wordt het nieuwe raads-
lid voor VVD Waadhoeke. Hij 
volgt Emile Vogels op, die on-
langs bij een verkeersongeval 
om het leven kwam.

Teun de Jong is akkerbouwer aan 
de Oudebildtdijk boven St.-Annapa-
rochie en o.a. voorzitter van de Ne-
derlandse Akkerbouw Vereniging. 
In de gemeenteraadsvergadering 
van Waadhoeke, op 8 juli 2021, zal 
Teun de Jong als raadslid worden 
geïnstalleerd.
De fractie van VVD Waadhoeke be-
staat straks uit Joke Osinga (fractie-
voorzitter), Andries Magré en Teun 
de Jong.

Heidstra Media begint nieuwe krant op ’t Bildt

’Krant van en voor de Bildtse gemeenschap’
Heidstra Media begint in sep-
tember met een nieuwe krant, 
maar eentje met een vertrouw-
de naam. Uitgever Pieter Jan 
Heidstra uit De Westereen 
gaat voortaan maandelijks 
’de Bildtse Post’ uitgeven. ”Je 
soene der miskien net drekst 
oan tinke, in Wâldpyk op it 
Bilt,” lacht Pieter Jan, ”mar 
der binne mear oerienkom-
sten as datst tinkst. Wy binne 
beide in ’eigengereid’ folkje, 
mei in sterke eigen miening.”

Al jaren is De Bildtse Post een vaste 
waarde op het Bildt. In maart dit 
jaar besloot familie De Jong om te 
stoppen met Drukkerij Van Leer 
& De Jong. Daarmee kwam er een 
einde aan de Bildtse Post, die sinds 
1935 bestaat. ”Doe’t ik hearde dat 
de Bildtse Post ophâlde soe, tocht 
ik: dat sil foar it Bilt in grut ferlies 
wêze”, vertelt Pieter Jan Heidstra. 
Als eigenaar van Heidstra Media 
geeft hij o.a. streekkrant De Wes-
tereender uit. ”Sa is it idee ûntstien 
om de krante in nije takomst te 
jaan.”

Van, voor en door Bilkerts
De nieuwe krant is geen directe 
voortzetting van de huidige Bildtse 

Post, maar wordt een nieuwe, maan-
delijkse krant met Bildtse schrijvers 
en medewerkers. ”Ik bin fan plan 
om in krante te meitsjen mei, fan 
en foar de mienskip, mei omtinken 
foar de Biltske taal en skiednis, en 
benammen foar de ferhalen fan de 
Bilkerts”, legt Pieter Jan uit.

’Leukste krant van het Bildt’

Heidstra - zelf geboren en getogen 
in De Westereen - nam in 2017 
huis-aan-huisblad de Westereender 
over. De noodlijdende krant van zijn 
geboortegrond dreigde te verdwij-
nen. Heidstra investeerde erin en 

maakte er samen met een geweldig 
redactie en opmaakteam een suc-
cesvolle maandelijkse krant van. 
Tegenwoordig noemen de lezers 
het ook wel ’De leukste krant van 
Noordoost Friesland’. ”Dat is wat 
ik mei de nije Bildtse Post ek foar 
eagen ha.”

Verbinding tussen de Bilkerts
Als het aan Pieter Jan ligt krijgen de 
Bilkerts, ook na het stoppen van de 
Bildtse Post van de familie De Jong, 
weer een volwaardige, kwalitatief 
hoogstaande krant in de bus. Ge-
maakt door professionals afkomstig 
uit de regio en met een persoonlijke 
passie voor de streek. ”De nije Bildt-
se Post 2.0, om it sa mar te neamen, 
wurdt in fergese, moanlikse krante, 
dy’t by alle minsken op It Bilt yn de 
bus falt. De Bildtse Post is op it Bilt 
en dêr bûten in ynstitút, mei in hiel 
wichtiche funksje: it is de bining 
tusken de Bilkerts, foaral ek troch it 
omtinken foar de Biltske taal. Ik bin 
it Biltsk sels (noch) net machtich, 
mar ik stean foar dy eigenheid: dat 
wat Bilkerts unyk makket.” 

De laatste en de eerste
Volgende week, op 30 juni ,ver-
schijnt het laatste nummer van de 
huidige Bildtse Post. Het eerste 
nummer van de nieuwe krant van 
Heidstra Media verschijnt op 15 
september.


