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,,Alleen het geluid al! Oldtimers hebben

zoveel charme. Als deze bus uit de schuur

wordt gereden, zijn we meteen helemaal

enthousiast. Het is onze favoriet: een Lei-

land stadsbus uit 1958.’’ 

Hij is docent filosofie, zij sociaal werker

en creatief therapeut. In hun vrije tijd orga-

niseren Albert en Annet Bouwman uit

Leeuwarden busritten in ronkende klassie-

kers. Gericht op het onderwijs. Albert: ,,Om

van de studiedagen voor docenten een

verbindende belevenis te maken, in plaats

van iets dat je verplicht moet uitzitten. Wat

je veel ziet is dat zo’n dag georganiseerd

wordt op de school zelf. Maar in eigen

werkomgeving is het helemaal niet motive-

rend, en dan wordt de informatie vaak

gortdroog gepresenteerd. Het leeft niet. Er

is meer stimulans nodig.’’

En dus besloot Albert daar op in te sprin-

gen. Eerst met een compagnon, sinds kort

met zijn vrouw Annet. Logistiek vergt het

best wat organisatie, naast hun banen en

de zorg voor drie jonge kinderen. Annet:

,,Veel weekendwerk dus. We moeten het

vaak ook echt inplannen, als de kids op bed

liggen. Maar het is onze gedeelde passie en

dus is tijd ervoor vrijmaken geen punt.’’ 

De bus, inclusief chauffeur, huurt het stel

bij het Nationaal Openbaar Vervoersmuse-

um in Ouwsterhaule. Compleet met muzi-

kanten, eten en drinken en vanuit de filoso-

fie een verdiepende kijk op het thema van

de studiedag. Albert: ,,Annet en ik maken

samen het programma. Mijn rol tijdens zo’n

rit is gastheer, ik leid het programma, geef

lezingen. Annet regelt alles achter de scher-

men, heeft een observerende rol tijdens

groepsprocessen, maar is ook een luiste-

rend oor voor wie dat nodig heeft.’’

Ze rijden naar bijzondere locaties waar

de teams met behulp van opdrachten in-

houdelijk op de vraagstukken ingaan. ,,Dan

kun je denken aan de Slotplaats in Bakke-

veen, het kerkje in Jorwert, Lewinski in

Sneek. Voor de teams is het vaak een com-

plete verrassing. Als er dan zo’n brommen-

de oldtimerbus klaarstaat en er muzikan-

ten uitstappen om ze welkom te heten, is

de sfeer meteen goed. Iedereen heeft zin

om actief mee te doen en te denken, er

ontstaat een soort schoolreisjessfeer.’’ 

Albert: ,,Het blijft pionieren, iedere rit is

anders, de teams en ook de dynamiek.

Maar dat maakt het juist zo leuk.’’
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Hoe, waar en met wie start jij
je weekend? Alle vrije tijd die
ze hebben, spenderen Albert
en Annet Bouwman aan hun
bedrijf Bijzondere Busrit. 

Wil je ook eens in deze rubriek? Mail naar

meer@mediahuisnoord.nl o.v.v. ‘Start’



ERBINDING
MEER 5


