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Op pad met de ‘Bildtse motermuzen’

MIRJAM BOOT

SINT ANNAPAROCHIE De eerste
scootmobielclub van Friesland
heeft haar eerste rit gemaakt. De le-
den trokken gistermiddag vanuit
Sint Annaparochie op pad.

De club heeft nu vijftien leden, maar
,,ik weet aigenlik wel seker dat der
geheid meer bij komme als men
hoort en siet wat foor leuke, geselli-
ge ritsys wij make’’.

,,Is dit de Tour de France?” Een pas-
serende automobilist op de Holland-
se Straat steekt zijn hoofd uit het
raam en bekijkt het schouwspel gea-

nimeerd. ,,We gaan op skoalraisy”,
grapt Betty Drost, oprichtster van de
‘Bildtse Motermuzen’.

Ze straalt. ,,It gonsde al ’n heel
skoft in mien hoofd om.’’ Bij een
scootmobieltraining ontmoette ze
Hilda Dijkstra van Stichting Welzijn
Ouderen (SWO), die hetzelfde idee
had. Samen besloten ze om een
scootmobielclub op te richten.

Iedere woensdag maken ze geza-
menlijk een tochtje door de omge-
ving en ergens op de route drinken
ze met elkaar een bakje koffie. Van-
daag starten ze met een klein tochtje
over vlakke dijken en brede paden,
om even aan elkaar te wennen.

‘Voorbijgangers
toeterden naar
ons. Het is nog
even wennen’

Het doel van de ‘Bildste motermu-
zen’ is simpel maar belangrijk, legt
Betty uit. ,,Der, ondanks ôns handi-
cap bij hore wille. Je niet opslûte en
fereensame.’’

De start is bij MFC Ons Huis aan de
Beukelaerstraat. Na ontvangst met
een kopje thee stellen de scootmo-
bielers zich op in colonne en wordt
het vertreksein gegeven. Er is één
fietser mee, deze rijdt voorop en
zorgt met een spiegelei voor de
noodzakelijke veiligheid.

Om de mobielclub een eigen ge-
zicht te geven wapperen vanaf vol-
gende week twee vlaggen met het lo-
go van de club op de eerste en de
laatste scootmobiel. ,,Soadat men
weet dat ’e Bildtse motermuzen op
paad binne’’.

Bij terugkomst wordt nog even ge-
zamenlijk onder het genot van een

kop koffie nagepraat. ,,Prachtig
niet’’, ,,geweldig”, ,,mijn enige uitjes
zijn Albert Heijn en mijn dochter. Ik
spreek niemand meer’’. Nel de Jong
is zichtbaar enthousiast. ,,Je komt op
plekken waar je anders nooit komt
en je praat weer eens met mensen”.

Waling Turner uit Sint Annaparo-
chie is met 95 jaar de oudste deelne-
mer. ,,Je bent er eens even uit’’, zegt
hij. Voorbijgangers toeterden en
zwaaiden naar ons. Het is allemaal
nog even wennen, maar we hebben
gelachen.’’

Betty Drost is dik tevreden. Hoe
lang het seizoen duurt? ,,Soalang at
der animo foor is’’, zegt ze.
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