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Maatschappelijke Dienst Tijd, MDT is dé ontdekkingsreis voor jongeren
naar de beste versie van henzelf. MDT wordt voor en door jongeren
vormgegeven, ondersteuning ontvangen zij van de jongerenwerkers
vanM.O.S. Inmiddels zijn er al vele jongeren gestart. Onderstaand twee
MDT-ers aan hetwoord, wat heeft hetMDT voor hemen haar betekend?

1Wie ben je en hoe oud ben je?
Ik ben Kim, 24 jaar en woon in Drachten.

2 Hoe kwam je in aanraking met MDT?
Via het Jongerenwerk van MOS werd ik geattendeerd
op het MDT project. Ik kom al zo’n 8 jaar bij Place@B,
het jongerencentrum.

3Wat is je doel?
Sinds ik mijn eigen huis heb speel ik al met de gedachte om iets met bin-
nenhuisarchitectuur of interieurstyling te doen. Ik wilde gaan onderzoeken
of ik het ook echt zo leuk vind om daar iets mee te gaan doen naast mijn
werk bij de Plus, bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding.

4Wat heb je tot nu toe al geleerd?
Ik wilde graag in de praktijk gaan ontdekken en ervaren en heb daarom
verschillende bedrijven in Drachten gebeld om een dag mee te lopen
zodat ik een indruk kon krijgen over het werk. Helaas was daar geen
bereidheid. Ik ben toen met een jongerenwerker naar woonboulevards
geweest en heb flyers meegenomen waarvan we een moodboard hebben
gemaakt. Ik ga nu haar benedenverdieping restylen.We zijn samen aan het
kijken wat ze mooi vindt en maken een (ontwerp)plan. Het loopt anders
dan ik in eerste instantie had gehoopt. Wel heb ik inzicht gekregen in de
verschillende mogelijkheden qua opleiding.

5 Zou je het andere jongeren aanraden?
Ja!

1Wie ben je en hoe oud ben je?
Ramon Miedema, 19 jaar en ik woon in Drachten

2 Hoe kwam je in aanraking met MDT?
Ik werd getipt door vrienden dat er binnen het jonge-
renwerk ruimte kwam voor je eigen passies en dat
daarbij begeleiding werd geboden. Bijvoorbeeld
door het aanreiken van nieuwe contacten en bedrijven die je weer verder
kunnen helpen.

3Wat is je doel?
Mezelf ontdekken. Ik wil dit soort specifieke jongerenorganisaties helpen
om ervaring op te doen en wil ook mijn sociale kant ontwikkelen en nieuwe
vrienden maken. Gaandeweg ontstonden er allemaal nieuwe mogelijk-
heden. Dat had ik van tevoren niet bedacht. Zo kon ik een goede camera
aanschaffen wat ik supertof vind omdat video montage en filmen mijn
hobby’s zijn. Het geeft me de mogelijkheid om mezelf als tool in te zetten
en mijn kwaliteiten te ontwikkelen. Bovendien kan ik de video’s die ik hier
maak mooi gebruiken voor mijn eigen portfolio. Ik ben namelijk bezig met
een eigen onderneming genaamd Miedema Media waarin ik video’s pro-
duceer voor mensen die een positieve boodschap hebben of iets willen
promoten. Ik ben te vinden op mijn (prototype) website ramonmiedema.
wixsite.com/website.

4Wat heb je tot nu toe al geleerd?
Hoeveel waarde het levert door jezelf vrijwillig in te zetten door dingen
te leren en nieuwe mensen te leren kennen. Ik heb meegemaakt hoe leuk
ik het vind om actief bezig te gaan en ben er nóg meer van overtuigd dat
videoproducties goed bij me past.

5 Zou je het andere jongeren aanraden?
Zeker weten! Als je weet wat je wil kun je daar met het MDT enorm in
groeien en door ontwikkelen. Bovendien ben je lekker actief bezig, is het
een hele fijne afleiding voor het dagelijks leven en stress.

Ook geïnteresseerd?
Kijk dan snel op www.mdt.frl of
bel de jongerenwerkers van M.O.S via 06 43 61 90 83.

BEETSTERZWAAG Corona
heeft voor creativiteit ge-
zorgd met als resultaat een
24-7 gratis toegankelijke
tentoonstelling met veertig
reproducties van de kunstver-
zameling en nalatenschap
van baron Reinhard Van
Lynden en barones Maria
Catharina van Pallandt. Zij
waren de laatste bewoners
van Lyndenstein en hebben
de hele collectie van bijna
negentig schilderijen aan het
Rijksmuseum geschonken.
De tentoonstelling wordt
gevormd door tien speciaal
gebouwde prieeltjes die al
wandelend in de door de
bekende tuinarchitect Rood-
baard aangelegde overtuin te
zien zijn.

Vier topstukken hiervan
hangen permanent in het
Rijksmuseum. De nieuwsgie-
righeid en inspanningen van
Historisch Beetsterzwaag

hebben geleid tot een mooie
samenwerking met het Rijks-
museum. Dr. Jenny Rey-
naerts, senior conservator
van het Rijksmuseum gaf
zaterdag tijdens de opening
in haar speech aan dat ze
aangenaam verrast was door
dit initiatief.
Elegant
De extra aandacht van de
grote namen voor het brede
publiek is heel positief en de
elegante corona proof oplos-
sing werd door haar omarmd.
Ze gaf uitleg over het huidige
beheer van de collectie, waar-
van topstukken permanent te
zien zijn in het van Gogh
museum en het Fries Muse-
um. Ook is een deel uitge-
leend aan ambassades. Een
Mesdag schilderij hangt op
dit moment bij onze premier.
De topstukken zijn van Jan
Weissenbruch, Gustave Cour-
bet, Claude Monet en Whist-
ler.

Burgemeester Ellen van Selm
van Opsterland begon haar
speech met haar droom ooit
nog eens op dat fraaie bordes
van Huize Lyndenstein te
mogen staan. Die droom
kwam dus uit. Ze complimen-
teerde Historisch Beetster-
zwaag met de zeer geslaagde
organisatie van deze tentoon-
stelling die alleen maar moge-
lijk was door de vele vrijwilli-
gers die met vereende krach-
ten veel werk hebben verzet.
Dit geeft veel plezier en vol-
doening en is iets om trots op
te zijn. Van Selm sprak de
hoop uit dat de expositie veel
bezoekers zal trekken en dat
de komende lezingen voor
inhoudelijke verdieping
worden bezocht. Ze ziet dit
als een parel op het platte-
land.

Briefwisseling
Bij de research kwam de
briefwisseling tussen de

familie Van Lynden en B.W.F.
van Riemsdijk, directeur van
het Rijksmuseum, over de
schenking boven water. Enke-
le van de brieven werden
voorgelezen door twee vrij-
willigers van Historisch Beet-
sterzwaag. Een citaat: Me-
vrouw van Lynden aan Van
Riemsdijk: ‘Hoogwelgeboren
Heer,.. u te vragen, zo goed te
willen zijn mij van de door U
bekende schilderijen, die ik
aan het Rijks Museum, reeds
voor mijn afsterven overgeef
te willen verlossen’

Met de overhandiging van
een op de valreep van de
ambassade uit Oslo verkregen
reproductie van ‘De ophaal-
brug’ van de schilder Van
Rossum du Chattel werd de
expositie door van Selm
geopend. 
Meer info: www.historisch-
beetsterzwaag.nl

Japke Weij

Kunst in een monumentale omgeving. Eigen foto

Toppers bij Lyndenstein
De Stichting Historisch Beetsterzwaag beleeft een hoogtepunt met de buitenex-
positie Van Lyndens erfenis. Dit naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van Huize
Lyndenstein.

OPEINDE JO13-2 van vv ONT
is kampioen in haar klasse
van de regiocup. Alle wed-
strijden zijn overtuigend
gewonnen met 21 goals vóór
en slechts 1 tegen. Op de
(eigen) foto v.l.n.r. staand
Johan Kootstra (leider), San-
der Beishuizen, Auke de Jong
(keeper), Frans Klaver, Jilles

de Haan, Sven Kootstra, Mar-
co Posthumus en Simon
Oosterman (leider). Gehurkt:
Kees Schoon, Johan Kooistra,
Timo Hellingwerf, Sybren de
Jong, Robert Beishuizen,
Gideon Oosterman en Nick
Beishuizen (afwezig: Tieme
de Boer en Ate Breeuwsma,
trainer). ■�

ONT JO13-2 kampioen

DRACHTEN De 5-koppige
band Boys named Sue brengt
vrijdag 9 juli tijdens twee
shows een ode aan Johnny
Cash. Boys named Sue bestaat
sinds 2001 en zijn daarmee
de langstlopende tributeband
voor Johnny Cash. 
Ze laten alle facetten van
Johnny Cash horen: de coun-
try-Cash, de rockende Cash,
de Gospel-Cash en de Ameri-
can Recordings-Cash. Enkele
jaren geleden brachten ze de
Live DVD ‘Live in Prison’ uit,
opgenomen in voormalig
gevangenis Blokhuispoort te
Leeuwarden. 

Zaterdag 10 juli staat de
noordelijke bluesrockband

Electric Hollers bij Iduna op
de planken voor twee shows.

De band laat zich inspireren
door bands als Led Zeppelin,
Santana & Ten Years After. Bij
deze laatste act stonden ze al
eens in het voorprogramma!
In 2018 debuteerden ze met
‘Rise’. Het uitbrengen van dit
album leverde lovende recen-
sies en een volle agenda op
met als hoogtepunt een fina-
leplaats van de Dutch Blues
Challenge. Begin 2020 bracht
de band het tweede album
‘Electric Hollers’ uit.
Beide shows zijn ingericht
voor zittend publiek met
beperkte capaciteit. Meer info
en tickets: www.iduna.nl ■�

Johnny Cash-tribute in Iduna

Boys named Sue. Eigen foto


