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REDACTIEKRABBEL
Hallo	wijkbewoners	&	alle	andere	
lezers,	

Het	nieuwe	jaar	2017	is	begonnen	en	
de	nieuwjaarsborrel	hebben	we	dan	
ook	alweer	achter	de	rug.	

Het	was	een	gezellige	avond	op	7	
januari	in	het	Hollanderhuuske	waar	
ik	o.a.	heb	gesproken	met	Jan	
Minnema	die	mij	nog	’t	één	en	ander	
over	mijn	vader	wist	te	vertellen	J	.	

Anne	Holland	is	weer	thuis	en	hij	is	
aan	het	opkrabbelen.	Voorlopig	
schrijD	hij	nog	niet	voor	de	
Hollanderwijkkrant	omdat	hij	het	
rus)g	aan	moet	doen.	Wij	wensen	
hem	een	voorspoedig	herstel.	

Verdrie)g	nieuws	is	er	ook.	Het	
overlijden	van	Raymond	Pel	die	o.a.	

zeer	ac)ef	was	voor	de	Gerard	Dou.	
Wij	wensen	zijn	familie	en	vrienden	
veel	sterkte	met	dit	grote	verlies.	

Een	greep	uit	de	verhalen	die	u	kunt	
lezen	in	deze	decemberedi)e:

ü Hond	met	een	missie	over	
Freya	de	assisten)ehond

ü Natuur	in	de	wijk	
ü Mijn	huisdier	en	ik	over	oude	

kater	Max	
ü Leeuwarder	muzikant	Sido	

Martens	

De	redac)e	-Antoon	Groenewoud,	
Paul	Pasveer,	Roel	Zwart	en	
ondergetekende-		wensen	u	veel	
leesplezier	en	nog	een	fijne	winter!	

Marieke	Draaisma	

Een	mooi	silhouet	
van	bomen	tegen	
de	ochtendlucht	
op	15	januari	
boven	de	Nieuwe	
Hollanderdijk	
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Vorige	week	bereikte	ons	het	droeve	
bericht	dat	Raymond	plotseling	was	
overleden.	Nog	maar	net	45	jaar	oud	
werd	een	hartsFlstand	hem	fataal.	

Raymond	heeD	jarenlang	in	de	
Halbertsmastraat	gewoond	met	zijn	
ouders,	om	op	latere	leeDijd	naar	de	
deelwijk	Gerard	Dou	te	verhuizen.

In	zijn	vroege	jaren	heeD	Raymond	de	
jongerenbuurtkrant		van	de	
Hollanderwijkkrant	opgericht	en	
vrijwel	alleen	volgeschreven,	
getekend	en	geplakt.	Later	zeJe	hij	
zich	ook	in	voor	de	‘grote’	Hollander-	
wijkkrant,	o.a.	met	Pieter	ten	Zijthoff.	
Ook	het	bestuur	van	de	buurt-	
vereniging	heeD	mogen	profiteren	
van	zijn	kwaliteiten.	Niet	alleen	

werkte	Raymond	hard,	maar	hij	
durfde	ook	met	voorstellen	te	komen	
die	als	vernieuwend	be)teld	kunnen	
worden.	En	die	verdedigde	hij	dan	
met	verve.	
Ook	bij	wijk-	en	speeltuinvereniging	
Gerard	Dou	stelde	hij	zich	zeer	ac)ef	
op.	Daar	was	hij	o.a.	vice-secretaris	en	
verantwoordelijk	voor	de	wijkkrant.	
Deze	vriendelijke	en	crea)eve	man	
was	dus	enerzijds	heel	aanwezig	en	
belangrijk,	maar	hij	worstelde	
jarenlang	met	straatangst,	waardoor	
zijn	levensgebied	zich	beperkte	tot	
Huizum-West.	Maar	hij	verloor	de	
moed	niet	en	bleef	proberen	de	
bakens	te	verzeJen.	
We	zullen	hem	missen,	Raymond	op	
de	fiets,	met	voor	iedereen	een	
praatje	en	een	vriendelijk	woord.	De	
massaal	bezochte	afscheids-	
plech)gheid	op	donderdag	9	februari	
j.l.	bewees	hoeveel	mensen	hem	in	
hun	hart	hebben	gesloten,	maar	het	is	
en	blijD	triest	dat	zijn	leven	zo	abrupt	
is	geëindigd.	
We	wensen	zijn	ouders	Jacky	en	Tinie		
veel	sterkte	met	het	verlies	van	hun	
enig	kind.	
Een	mooi	mens	is	heengegaan!

Frank	Roffel,	namens	de	redac)e	van	
de	Hollanderwijkkrant

VOORMALIG	BUURTBEWONER	EN	VRIJWILLIGER	
RAYMOND	PEL	OVERLEDEN
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FREYA,	EEN	HOND	MET	EEN	MISSIE
Misschien	hebt	u	ons	wel	eens	zien	
lopen.	Het	valt	ook	wel	een	beetje	
op.	Ik	heb	het	over	mijn	hond	Freya,	
een	golden	retriever,	mijn	moeder	
en	ikzelf.

Het	kan	u	opgevallen	zijn	omdat	Freya	
een	tuigje	om	heeD	waarop	staat	
‘assistancedog	L’,	of	dat	u	verteld	
werd	dat	ze	niet	geaaid	mag	worden.	
Ik	zal	proberen	uit	te	leggen	waarom	
ik	Freya	heb,	en	waarom	het	zo	
belangrijk	is	dat	ze	niet	afgeleid	mag	
worden.	
Freya	is	vijf	maanden.	Ze	is	jong,	maar	
wel	al	in	training	om	mijn	
assisten)ehond	te	worden.	Want	op	

jonge	leeDijd	leren	honden	snel.	
Wees	niet	bang,	ze	is	heus	niet	
con)nu	aan	het	‘werk’.	We	oefenen	
in	hele	kleine	stapjes	en	Freya	leert	
graag.	Ze	doet	het	al	heel	goed!	We	
leiden	de	hond	zelf	op,	met	
begeleiding	van	s)ch)ng	
BultersMekke	Assistancedogs.	
(www.bultersmekke.nl)	
Freya	wordt	een	officiële,	
gecer)ficeerde	assisten)ehond	die	
mij	zowel	gaat	helpen	met	mijn	
epilepsie	als	met	mijn	au)sme.	
Omdat	ik	een	vorm	van	epilepsie	heb	
die	heel	complex	is,	was	het	beter	om	
de	hond	al	vanaf	pup	in	huis	te	
hebben.	Freya	heeD	al	veel	aanvallen	
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gezien,	en	ze	is	er	niet	bang	voor.	In	
tegendeel,	ze	gaat	meteen	naar	me	
toe	als	ze	ziet	dat	ik	val.	Het	is	de	
bedoeling	dat	Freya	in	de	toekomst	
me	van	te	voren	kan	gaan	aangeven	
dat	er	een	aanval	aan	zit	te	komen.	
Dan	kan	ik	gaan	ziJen	of	liggen	en	
hoef	ik	me	niet	zo	te	bezeren.	

Vooral	omdat	ze	me	gaat	helpen	bij	
mijn	epilepsie	is	het	van	belang	dat	
ze	niet	door	iedereen	aangehaald	
wordt.	

Ze	is	aan	het	leren	op	mij	te	leJen.	
Dat	is	voor	een	jonge	hond	best	
moeilijk,	maar	ze	doet	het	al	heel	
goed,	vooral	binnen.	Buiten	vindt	ze	
het	nog	las)g.	En	als	ze	dan	
aangehaald	wordt	is	ze	die	focus	
kwijt,	waar	ze	zo	haar	best	voor	doet.	
U	kunt	denken:	‘ach,	ze	is	nog	zo	jong,	
nu	kan	het	wel’,	maar	wat	is	het	sneu	
dat	als	nu	ze	klein	is	ze	wel	aandacht	
van	iedereen	krijgt,	maar	als	ze	groot	
is	niet	meer.	En	in	de	toekomst	zou	ze	
dan	een	aanval	kunnen	missen	
waardoor	ik	wel	lelijk	val.	Daarnaast	
zorg	ik	er	natuurlijk	ook	voor	dat	ze	
genoeg	mensen	in	mijn	omgeving	
leert	kennen	en	die	mogen	haar	
aandacht	geven	als	ik	daarvoor	
toestemming	geef	en	haar	het	
commando	‘vrij’	geef.	

Ook	gaat	Freya	mij	helpen	met	mijn	
au)sme.	Ik	heb	PDD-NOS	en	ben	
daardoor	vaak	angs)g	op	straat.	Het	is 	

te	onoverzichtelijk	voor	mij	en	ik	raak	
heel	snel	overprikkeld.	Als	Freya	bij	
me	is,	kan	ik	mijn	focus	verleggen	
naar	Freya,	waardoor	de	prikkels	niet	
zo	hard	meer	binnen	komen	en	het	
overzichtelijker	voor	mij	blijD.	Omdat	
ik	hierin	ook	nog	veel	ga	leren	en	ik	
nog	erg	gespannen	ben	als	ik	buiten	
loop,	laat	mijn	moeder	momenteel	
Freya	vaak	voor	me	uit.	Zelfs	als	ik	er	
niet	bij	ben,	zou	ik	het	zeer	op	prijs	
stellen	als	u	Freya	niet	gaat	aaien	en	
afleiden.	Dat	kan	heel	verwarrend	
voor	haar	zijn.	

Ik	hoop	dat	u	het	begrijpt.	Als	u	
vragen	hebt	mag	u	ze	alFjd	stellen,	
dan	zal	ik	ze	proberen	te	
beantwoorden.	Of	u	mag	me	mailen:	
cobynynke@gmail.com

Alvast	bedankt,
Groetjes,	Nynke	de	Jong
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DE	STICHTING	TOEKOMSTVERKENNING	
HEFT	ZICHZELF	OP.

BEWONERSAVOND	OP	12	APRIL	OVER	EEN	
‘TOEKOMSTBESTENDIGE’	HOLLANDERWIJK
door	Tom	Sandijck

Soms	valt	het	niet	mee	om	jezelf	op	
te	heffen.	Dat	lot	treS	de	sFchFng	
Toekomstverkenning	Hollanderwjk	
2015.	

Na	ruim	25	jaar	ac)ef	te	zijn	geweest		
was	het	de	bedoeling	dat	de	s)ch)ng,	
na	de	viering	het	100-jarig	bestaan	
van	de	buurt,	zou	stoppen	met	haar	

ac)viteiten.	Het	bestuur	heeD	steeds	
geprobeerd	allerlei	bedreigingen	die	
op	de	buurt	aqwamen	voor	te	zijn	
door	met	voorstellen	te	komen.	Of	
door	allerlei	ini)a)even	te	nemen	om	
de	buurt	leeraar	te	houden	en	het	
‘buurtgevoel’	te	versterken.	Dit	alles	
steeds	in	samenspraak	met	de	
bewoners.	In	het	boek	‘100	jaar	op	de	
Hollanderdijk’,	staat	het	allemaal	
beschreven.	VoorziJer	Jaap	Braaksma	
schrijD	daarin:	“Er	blijven	zorgen.	De	
zo	gewenste	gevarieerde	
samenstelling	van	de	bevolking	staat	
onder	druk	vanwege	de	
(inkomensatankelijke)	toewijzing	van	
de	woningen.	Ook	zouden	we	graag	
zien	dat	een	aantal	woningen	wordt	
samengevoegd,	zodat	ook	grotere	
gezinnen	in	de	buurt	kunnen	(blijven)	
wonen.	Ondanks	de	renova)e	van	
1982	en	het	groot	onderhoud	in	2007	
blijven	er	zorgen	over	de	
bouwkundige	staat	van	de	woningen.	
Zo	zouden	met	name	de	daken	een	
grote	beurt	moeten	krijgen.”

Het	was	de	bedoeling	dat	er	in	2015,	
als	sluitstuk	van	de	viering	van	het	
100-jarig	bestaan,	een	slotavond	zou	
worden	gehouden,	waarop	de	
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Wat wil de politie weten?
�ĞůĂŶŐƌŝũŬĞ�ĚŝŶŐĞŶ�Žŵ�ĚŽŽƌ�ƚĞ�ŐĞǀĞŶ�ĂĂŶ�
ĚĞ�ƉŽůŝƟ�Ğ�ǌŝũŶ͗�;ŝŶŐĞƐĐŚĂƩ�ĞͿ�ůĞĞŌ�ŝũĚ͕�ůĞŶŐƚĞ͕�
ƉŽƐƚƵƵƌ͕ �ŚĂĂƌŬůĞƵƌ�ĞŶ�ŬĂƉƐĞů͕�ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ŽĨ�
ŽƉǀĂůůĞŶĚĞ�ŬĞŶŵĞƌŬĞŶ�ǌŽĂůƐ�ĞĞŶ�ƚĂƚŽĞĂŐĞ͕�
Ŭů�ĞĚŝŶŐ͕�ĞǀĞŶƚƵĞĞů�ǀĞƌǀŽĞƌƐŵŝĚĚĞů� ;ŵĞƌŬ͕�
ŵŽĚĞů͕� ŬůĞƵƌ�ĞŶ�ŬĞŶƚĞŬĞŶͿ͕�ŽĨ� ŝĞŵĂŶĚ�ĂůͲ
ůĞĞŶ�ŝƐ�ŽĨ�ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ�ĂŶĚĞƌĞŶ͕�ŽĨ�ŝĞŵĂŶĚ�
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ� ĞĞŶ� ƚĂƐ� ŽĨ� ĞĞŶ� ĂŶĚĞƌ� ǀŽŽƌͲ
ǁĞƌƉ�ďŝũ�ǌŝĐŚ�ŚĞĞŌ�͘
�Ğ�ƉŽůŝƟ�Ğ�ŵĞƌŬƚ�ĚĂƚ�ǀĞĞů�ŵĞŶƐĞŶ�ǀĞƌĚĂĐŚƚ�
ŐĞĚƌĂŐ�ǌŝĞŶ�ĞŶ�Ğƌ�ĞĞŶ�ŐĞǀŽĞů�ďŝũ�ŚĞďďĞŶ�ĚĂƚ�
Ğƌ�ŝĞƚƐ�ŶŝĞƚ�ŬůŽƉƚ͕�ŵĂĂƌ�ƚŽĐŚ�ďĞĚĞŶŬĞŶ�ĚĂƚ�
ŚĞƚ�ǁĞů͛ŝŶ�ŽƌĚĞ�ǌĂů�ǌŝũŶ͛�ĞŶ�ĚƵƐ�ŶŝĞƚƐ�ĚŽĞŶ͘�
�Ğů� ĚƵƐ� ϭͲϭͲϮ͘��Ğ�ƉŽůŝƟ�Ğ� ŬŽŵƚ� ůŝĞǀĞƌ� ĞĞŶ�
ŬĞĞƌ�ǀŽŽƌ�ŶŝĞƚƐ͕�ĚĂŶ�ĞĞŶ�ŬĞĞƌ�ƚĞ�ǁĞŝŶŝŐ͊

ϭͲϭͲϮ�ďĞůůĞŶ�ŚĞĞĨƚ�ǌŝŶ͊

¦ Geen bemiddelings-of begeleidingskosten

¦ Alleen afgenomen opvang-uren betalen.

¦ Goede voorlichting en duidelijke werkwijze

¦�Toegankelijk en kleinschalig

Meer informatie? Inschrijven?   www.gastouderbureauCoCo.nl
Kennismaken? Bel:            Janetta Postma 06-25516619 

 Els Staal 06-25514074
Of mail:  info@gastouderbureaucoco.nl

Gastouderbureau CoCo is een erkend gastouder-
bureau (een fl exibele en kleinschalige vorm van kinderopvang, 

in huiselijke kring) werkzaam in geheel Noord Friesland.
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s)ch)ng	feestelijk	opgeheven	zou	
worden	en	de	huidige	problemen	
benoemd	zouden	worden	en	dat	er	
oplossingen	aangedragen	zouden	
worden.	Daartoe	heeD	de	s)ch)ng	
een	aantal	deskundigen	om	hun	
mening	gevraagd.	Ook	huisbaas	Elkien	
werd	benaderd	om	mee	te	denken	
(en	te	doen)	om	te	zorgen	voor	een	
‘toekomstbestendige’	Hollanderwijk.	
Het	kosJe	echter	nogal	wat	)jd	om	
alle	deskundigen	en	andere	
betrokkenen	op	één	avond	bij	elkaar	
te	krijgen.	Dat	is	nu	eindelijk	gelukt.	

De	slotavond	wordt	gehouden	op	
woensdag	12	april	aanstaande	in	het	
Hollanderhuuske.		

Behalve	het	bespreken	van	ideeën	en	
plannen	voor	de	toekomst	van	buurt	
hopen	we	dat	er	een	nieuwe	ploeg	
bewoners	opstaat	om	het	werk	van	de	
s)ch)ng	voort	te	zeJen.	Op	welke	
manier	zal	atangen	van	de	
uitkomsten	van	de	‘slotavond’,	die	
dus	eigenlijk	ook	een	nieuw	begin	is.
Eind	maart	kunt	u	de	uitnodiging	voor	
de	avond	met	een	uitgebreide	
toelich)ng	in	
de	bus	
verwachten.
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Tijd voor een voorjaarsschoonmaak voor uw computer!

Wordt uw computer ook trager in de loop der tijd, maakt wat meer lawaai, loopt weleens vast, of wilt u
bovenstaande problemen graag een stap voor zijn?
Eens per jaar opschonen van de computer draagt bij aan het probleemloos functioneren, voorkomt dat
kleine problemen grote problemen gaan worden en maakt uw computer vaak sneller.

De voorjaarsschoonmaak omvat de volgende activiteiten:

Verwijderen van ongewenste programma’s

Opruimen van het register

Controle van de belangrijkste onderdelen

Uitgebreide scan op virussen

installeren van updates

Fysieke schoonmaak van de computer

Deze complete voorjaarsschoonmaak voeren wij uit voor slechts ¤49,95!
In de Hollanderwijk wordt uw computer bovendien GRATIS losgekoppeld en afgehaald.
Na de voorjaarsschoonmaak wordt de computer weer bij u gebracht en aangesloten op bijvoorbeeld uw
printer, scanner en internetverbinding

Neem voor een afspraak snel contact met ons op via 0566 - 65 1204,
of mail naar voorjaar@webish.nl

Kijk voor al uw computerapparatuur op:

WWW.WEBISHICT.NL
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ǁŝůĚĞ� ƚŽĐŚ�ŵĂĂƌ�ǁĞĞƌ� ƚĞƌƵŐ�ŶĂĂƌ� ĞŶŬĞů�
ǌǁĂƌƚĞ�ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐĞŶ͘��Ğ�ǀƌĂĂŐ�ďůĞĞĨ�ĞƌŐ�
ŐƌŽŽƚ� ŶĂĂƌ� ĂŶĚĞƌĞ� ŬůĞƵƌĞŶ� ĞŶ� ĂůƚĞƌŶĂͲ
Ɵ�ĞǀĞ�ŵŽĚĞůůĞŶ͘

�ŝƚ�ďĞůĞŝĚ�ďůĞĞĨ�ŶŽŐ�ƚŽƚ�ǌĞŬĞƌ�ϭϵϯϴ�ĚŽŽƌͲ
ƐƵĚĚĞƌĞŶ͘� dŽĞŶ� ǁĂƐ� ŚĞƚ� ĞŝŶĚĞůŝũŬ� ƚŽĐŚ�
͞ƐƚŽƉ͟�ĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ�ĂůůĞĞŶ�ŶŽŐ�ǌǁĂƌƚĞ�ƚŽĞͲ
ƐƚĞůůĞŶ�ŐĞůĞǀĞƌĚ͘�
/Ŭ�ĚĞŶŬ�ĚĂƚ�Ğƌ�ůĂƚĞƌ͕ �ŝŶ�ϭϵϱϯ͕�ĞĞŶ�ĂŶĚĞƌĞ�
ďĂĂƐ� ǁĂƐ� ĂĂŶŐĞƚƌĞĚĞŶ͕� ǁĂŶƚ� Ğƌ� ǁĂƌĞŶ�
ƚŽĞŶ�ǁĞĞƌ�ǁŝƩ�Ğ�ƚĞ�ŬŽŽƉ͊��Ğ�ŬŽƐƩ�ĞŶ�ǁĞů�
ĞǀĞŶ� Ĩ�ϭϬϬ͕Ͳ͘�DĂĂƌ�ǀĞƌŬŽĐŚƚ�ǁĞƌĚĞŶ�ǌĞ͘�
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Antoon Groenewoud
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Tijd voor een voorjaarsschoonmaak voor uw computer!

Wordt uw computer ook trager in de loop der tijd, maakt wat meer lawaai, loopt weleens vast, of wilt u
bovenstaande problemen graag een stap voor zijn?
Eens per jaar opschonen van de computer draagt bij aan het probleemloos functioneren, voorkomt dat
kleine problemen grote problemen gaan worden en maakt uw computer vaak sneller.

De voorjaarsschoonmaak omvat de volgende activiteiten:

Verwijderen van ongewenste programma’s

Opruimen van het register

Controle van de belangrijkste onderdelen

Uitgebreide scan op virussen

installeren van updates

Fysieke schoonmaak van de computer

Deze complete voorjaarsschoonmaak voeren wij uit voor slechts ¤49,95!
In de Hollanderwijk wordt uw computer bovendien GRATIS losgekoppeld en afgehaald.
Na de voorjaarsschoonmaak wordt de computer weer bij u gebracht en aangesloten op bijvoorbeeld uw
printer, scanner en internetverbinding

Neem voor een afspraak snel contact met ons op via 0566 - 65 1204,
of mail naar voorjaar@webish.nl

Kijk voor al uw computerapparatuur op:

WWW.WEBISHICT.NL

Tel. 06-23934180
Ik kom eerst geheel vrijblijvend bij u langs

Marloes Beukema, Hofstraat 24, 8932 GS Leeuwarden, 

T 06 539 71117, info@eigengemaakt.frl

www.eigengemaakt.frl

Webshop & Interieurdesign
www.eigengemaakt.frl

Webshop 
• Handgemaakt design

• In kleine oplage

• Custom made 

• Binnen 1-3 dagen             

Interieurontwerp
• Interieuradvies

• Interieurbouw thuisbezorgd 
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door	Frank	Roffel

BeVy	de	Groot-Jaarsma	woonde	met	
haar	man	en	10	kinderen	in	een	mooi	
pand	op	de	Nieuwe	Hollanderdijk.	

De	buren	aan	de	linkerkant	waren	de	
Tichelaars,	en	)jdens	mijn	jarenlange	
koffiesessies	met	Wyke	Tichelaar,	
kwam	het	gesprek	nog	wel	eens	op	de	
familie	de	Groot.	Vanaf	mei	1962	tot	
december	1980	brachten	zij	en	haar	
man	Jan	daar	10	kinderen	tot	
volwassenheid.	De	moeder	van	deze	
Friezin	s)erf	al	toen	BeJy	elf	jaar	was.	

Het	gezin	woonde	des)jds	in	Noord-	
Holland,	maar	vader	hertrouwde	met	
een	vrouw	van	Friese	aqomst	en	trok	
naar	Achlum.	Op	15	jarige	leeDijd	ging	
BeJy	de	Groot	al	werken,	om	3	jaar	
later	weer	terug	te	keren	op	het	
ouderlijk	nest,	want	ook	de	tweede	
vrouw	van	haar	vader	overleed.	Haar	
vader	is	des)jds	weer	hertrouwd.	Op	
20	jarige	leeDijd	trouwde	BeJy	zelf	
met	boerenknecht	Jan.	Het	jonge	stel	
ging	in	Arum	wonen,	maar	verhuisde	
al	snel	naar	Tzummarum,	waar	haar	
echtgenoot	werk	bij	de	spoorwegen	
kreeg.	Hun	onderkomen	was	wel	

BETTY	DE	GROOT-JAARSMA	WOONDE	
MET	HAAR	GEZIN	18	JAAR	IN	DE	

HOLLANDERWIJK

BeNy	met	links	en	rechts	haar	kinderen	Okje	en	Durk
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typisch,	maar	niet	erg	geschikt.	Ze	
betrokken	namelijk	de	oude	wacht-	
kamerruimte	in	het	sta)onsgebouw.	
Naast	hen	woonde	ook	een	gezin.	De	
nieuwe	spoorwegmedewerker	kreeg	
als	taak	het	baanvak	te	beheren,	
waardoor	hij	vaak	dagelijks	lange	
stukken	langs	het	traject	moest	lopen.	
Hij	had	het	er	naar	zijn	zin.	Ook	in	de	
liefde	ging	het	goed,	want	toen	zij	
daar	10	jaar	gewoond	hadden,	had	
het	echtpaar	al	8	kinderen.	Een	groot	
voordeel	van	de	betrekking	van	
manlief	was	het	gra)s	mogen	reizen	
met	de	trein.	Handig	voor	vakan)es	
naar	Ermelo	of	Arnhem	met	het	hele	
gezin.	Fietsen	mochten	dan	ook	mee.	
En	toen	later	zoon	Durk	voor	zijn	

studie	naar	Zwolle	moest,	profiteerde	
hij	ook	van	deze	royale	regeling	van	
de	spoorwegen.

Het	oudste	kind	van	BeJy	en	Jan	is	
Okje,	die	al	meer	dan	30	jaar	een	
winkel	in	tweedehands	boeken	runt.	
Haar	kwam	ik	tegen,	toen	zij	evenals	
ik	en	mijn	toenmalige	vriendin,	in	de	
Gysbert	Japicxstraat	woonde.	Ze	
woonde	daar	met	haar	man	en	twee	
zoons.	Ik	vertrok	in	1986	uit	die	straat,	
maar	Okje	bleef	ik	regelma)g	treffen,	
en	dan	kletsen	we	al)jd	bij.	Tot	mijn	
grote	verbazing	trof	ik	Okje	ook	
)jdens	de	Liwwadderdag	in	Zalen	
Schaaf	in	2015.	Het	jaar	van	het	
jubileum	van	de	Hollanderwijk.	Met	

In	het	midden	BeNy	en	haar	man	Jan
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Tijd voor een voorjaarsschoonmaak voor uw computer!

Wordt uw computer ook trager in de loop der tijd, maakt wat meer lawaai, loopt weleens vast, of wilt u
bovenstaande problemen graag een stap voor zijn?
Eens per jaar opschonen van de computer draagt bij aan het probleemloos functioneren, voorkomt dat
kleine problemen grote problemen gaan worden en maakt uw computer vaak sneller.

De voorjaarsschoonmaak omvat de volgende activiteiten:

Verwijderen van ongewenste programma’s

Opruimen van het register

Controle van de belangrijkste onderdelen

Uitgebreide scan op virussen

installeren van updates

Fysieke schoonmaak van de computer

Deze complete voorjaarsschoonmaak voeren wij uit voor slechts ¤49,95!
In de Hollanderwijk wordt uw computer bovendien GRATIS losgekoppeld en afgehaald.
Na de voorjaarsschoonmaak wordt de computer weer bij u gebracht en aangesloten op bijvoorbeeld uw
printer, scanner en internetverbinding

Neem voor een afspraak snel contact met ons op via 0566 - 65 1204,
of mail naar voorjaar@webish.nl

Kijk voor al uw computerapparatuur op:

WWW.WEBISHICT.NL
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haar	waren	er	nog	4	broers	en	zusters	
met	aanhang	en	kinderen	en	moeder	
BeJy	aanwezig.	Met	haar,	overigens	
geboren	in	1927,-	ze	wordt	begin	
2017	90	jaar-,	maakte	ik	toen	al	de	
afspraak	om	haar	nog	eens	te	
interviewen,	waarvan	u	dus	het	
resultaat	leest.	Die	middag	daar	in	
zalen	Schaaf,	maakte	ik	een	mooie	
gezinsfoto	van	het	grootste	deel	van	
de	familie,	een	die	onder	andere	ook	
in	het	boek	van	Tom	Sandijck	is	
afgedrukt.

Voordat	de	familie	de	Groot	op	de	
Nieuwe	Hollanderwijk	kwam	wonen,	
was	er	eerst	nog	een	)jdje	op	de	

Wielepôlle	gewoond.	Een	
spoorwegman	vertrok	uit	zijn	woning	
daar	en	die	kon	over	worden	
genomen.	Daarna	verhuisde	de	
familie	naar	de	wijk	Huizum-West,	de	
Nieuwe	Hollanderdijk.	Eerst	werd	er	
gehuurd.	Daarna	kon	het	huis	in	
familiehanden	komen.	

De	laatste	twee	van	de	)en	kinderen	
werden	er	geboren.	Pa	kon	lopend	
naar	zijn	werk	en	daarom	‘s	middags	
ook	elke	dag	thuis	brood.	‘s	Avonds	
met	z’n	allen	rondom	de	grote	
eeJafel.	Eten	wat	de	pot	schaD	was	
het	devies	van	moeders.	Pa	was	een	
zuinige	eter.	Van	een	gehaktbal	
bewaarde	hij	de	helD,	want	wie	spaart	
die	heeD	wat,	zei	hij	al)jd.	Zoon	Durk	
vertelde	)jdens	het	interview,	dat	hij	
daardoor	een	zuinige	trek	in	zijn	leven	
heeD	ontwikkeld.	

De	familie	is	nog	steeds	close.	Pa-lief	
is	overleden,	maar	beurtelings	komen	
de	kinderen	bij	ma	op	bezoek.	Zij	
woont	in	een	moderne	
woonvoorziening	in	Aldlân.	Ze	
verzamelt	kerst-en	nieuwjaars-	
kaarten.	Ze	heeD	er	wel	rond	de	
vijDigduizend,	die	ze	allemaal	netjes	
in	een	grote	kast	bewaarde	(zie	foto).	
Kinderen	van	haar	zwemmen	nog	elke	
week	in	de	Blauwe	Golf	en	moeder	is	
nog	steeds	de	spil	van	deze	leuke	
gezellige	mensengroep.	Een	fijne	
familie.
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Beste	buurtbewoners,
Afgelopen	jaar	hebben	wij	als	
Zaanderwijk	in	opdracht	van	Elkien	
o.a.	de	woningen	in	de	
Hollanderwijk	geschilderd.	Als	
gevolg	van	de	verslechterende	
weersomstandigheden	zullen	wij	de	
laatste	woningen	in	het	voorjaar	van	
2017	afronden.	De	betreffende	
bewoners	zijn	hierover	eind	2016	
geïnformeerd.

Eén	van	de	zaken	waar	wij	tegenaan	
gelopen	zijn,	zijn	de	houten	
rabatgevels	aan	de	achterzijde	(de	
‘schrootjes’	van	de	achtergevels).	
Deze	zijn	in	het	verleden	aangebracht	
over	de	bestaande	stenen	muur.	
Des)jds	is	gekozen	voor	verduur-	
zaamde	‘planken’.	De	hech)ng	van	de	
verf	op	deze	planken	is	helaas	
onvoldoende	om	een	goed	verf-	
systeem	op	te	zeJen.	Garan)e-	
technisch,	maar	ook	esthe)sch	zou	
dat	geen	verantwoorde	ac)e	zijn.
Het	is	wel	per	gevel	verschillend,	
maar	gezien	de	grooJe	van	het	
complex	hebben	wij	in	overleg	met	
Elkien	besloten	hier	een	alterna)ef	
gevelmateriaal	op	te	zeJen.	Wij	
hebben		inmiddels	één	gevel	voorzien	
van	een	kunststof	afwerking	van	de	

firma	Protex	aan	de	Winsemiusstraat	
13.	Dit	ziet	er	bijna	hetzelfde	uit	als	
de	oorspronkelijke	houten	variant,	
alleen	heeD	het	een	veel	betere	
levensduur.Vaak	wordt	hout	ook	als	
duurzaam	beoordeeld,	echter	vanuit	
onze	ervaring	kunnen	wij	stellen	dat	
houten	ondergronden,	zoals	deze	
rabat,	door	hun	periodieke	
onderhoud	(inclusief	verf,	aan,-	en	
afvoer	materiaal,	steigerwerk	en	
vaklieden)	op	lange	termijn	tot	de	
duurste	gevels	behoren.	Het	
onderhoud	elke	5	jaar	gaat	op	termijn	
toch	flink	in	de	papieren	lopen.
U	kunt	op	Winsemiusstraat	13	zelf	
het	nieuwe	materiaal	bekijken	en	uw	
mening	erover	vormen.
Wij	zullen	de	komende	)jd	in	overleg	
met	Elkien	bepalen	in	welk	jaar	dit	in	
de	begro)ng	van	Elkien	zal	kunnen	
worden	opgenomen	voor	de	
totaalvervanging.	Daar	zult	u	nader	
over	worden	geïnformeerd.

Vragen	?	
HeeD	u	nog	vragen	dan	kunt	u	)jdens	
kantooruren	(7.30-16.30	uur),	contact	
opnemen	met	de	hoofduitvoerder,	de	
heer	Allard	Westerdijk	op	
telefoonnummer	06	–	23	52	20	64.

SCHILDERBEURT	OUDBOUW	
HOLLANDERWIJK

Hier	onder	een	bijdrage	van	Timo	Smits,	de	bedrijfsleider	van	firma	
Zaanderwijk	Dynamisch	Vastgoedonderhoud
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Reactie	van	Huurders-	
vereniging	Hollanderwijk:

Wij	hebben	als	Huurdersvereniging	
Hollanderwijk	op	15	maart	ons	
volgend	overleg	met	Elkien	en	
Zaanderwijk	over	de	schilderbeurt	en	
het	vervangen	van	de	rabatdelen.	Ook	
hebben	we	binnenkort	ons	
voorjaarsoverleg	met	Elkien.

Als	u	als	bewoner	klachten	heeD	of	
sugges)es,	dan	is	het	goed	om	die	
voor	die	)jd	aan	ons	te	laten	weten:	
mail	aan	sjakkiejongma@gmail.com	of	
bel	naar	haar	058	2125419.

Sieta	Adema	en	Sjakkie	Jongma
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door	Frank	Roffel

Station Leeuwarden van de 
Nederlandse Spoorwegen 
heeft nu ook poortjes voor 
OV-chipkaarthouders

Een	aantal	jaren	was	bekend	dat	de	
Nederlandse	Spoorwegen	van	plan	
was	om	toegangspoortjes	voor	de	
OV-chipkaarthouders	in	te	voeren.	
Alleen	op	grotere	sta)ons	zouden	
deze	poortjes	er	komen	en	daarvoor	
moest	ook	de	OV-chipkaart	
ontwikkeld	worden.	Dat	betekende	
dus	o.a.	dat	het	oude	papieren	kaartje	

verleden	)jd	werd	en	iedere	
gebruiker	van	het	spoor	een	
OV-chipkaart	aan	diende	te	schaffen.	
De	poortjes	dienen	om	het	
zwartrijden	tegen	te	gaan	en	de	
veiligheid	op	de	sta)ons	te	
waarborgen.	Zwervers,	junks	en	
zwartrijders	zorgden	voor	veel	
overlast	en	daar	wilde	de	leiding	van	
de	NS	paal	en	perk	aan	stellen.
In	Leeuwarden	werden	ze	in	de	
laatste	maand	van	2016	geplaatst	en	
wel	zo	dat	de	doorgangsroute	van	
Huizum-West	via	het	sta)on	naar	de	
binnenstad	en	de	winkels	op	het	
sta)on	vrij	toegankelijk	bleef.	

POORTJES	STATION

18
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Daarvoor	heeD	de	gemeente	
Leeuwarden	al)jd	geijverd	)jdens	de	
onderhandelingen	en	heeD	hierin	
haar	zin	gekregen.	De	poortjes	zijn	
dicht	bij	de	rails	aangelegd,	waardoor	
de	binnenplaats	van	sta)on	
Leeuwarden	ruim	is	gebleven.	Het	
nieuwe	bussta)on	is	nu	ook	gereed	
en	via	een	slimme	route	is	de	
doorgang	naar	het	bussta)on	handig	
geregeld.	Het	is	wel	even	wennen	aan	
de	nieuwe	situa)e,	maar	schokkend	
of	iets	van	dien	aard	vind	ik	het	niet.	
Voor	de	reizigers	van	Arriva,	de	
regionale	vervoersmaatschappij	in	
Noord-Nederland	zijn	er	aparte	
toegangspoortjes	en	de	klus	is	dus	

geklaard.	De	NS	wil	dat	90%	van	haar	
reizigers	in-of	uitcheckt	bij	een	
poortje	en	in	de	toekomst	gaan	we	
vernemen	of	het	lukt	met	dit	
streefcijfer	en	de	veiligheid	en	het	
zwartrijden.

Bron:	tekstbericht	gemeente	
Leeuwarden,	geplaatst	in	het	blad	
Liwwarders	in	juni	2016

Op	de	volgende	pagina	een	bericht	
van	Arriva	en	NS	hierover
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SOMS	GEBEURT	ER	IETS	IN	DE	BUURT	
DAT	JE	NIET	VERTROUWT.	

Om	dan	maar	meteen	de	poliFe	te	bellen	is	een	stap	te	ver.
Maar	je	kunt	ook	een	anonieme	melding	maken	via	deze	link:

www.poliFe.nl/aangiSe-of-melding-doen/aangiSe-doen/
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door	Antoon	Groenewoud	

Geen	sneeuwvlokken,	geen	ijslaagjes	
op	de	sloten!	Geen	wiVe	Kerst	dus,	
maar	hopelijk	toch	gezellig.	Het	zal	
wel	weer	een	aanduiding	zijn	
geweest,	dat	het	klimaat	verandert.
In	december	werd	een	bioloog	via	
radio-1	gevraagd	wat	de	gevolgen	
zullen	zijn,	vooral	wat	de	dieren	
betreS,	als	dit	proces	doorzet.	We	
zullen	ervaren,	dat	er	andere	vogels	
in	onze	omgeving	komen	en	zelfs	de	
Wilde	kat	verder	naar	het	noorden	
verhuist!	Aldus	deze	bioloog.	
Voorlopig	zullen	we	in	onze	buurt	er	
nog	vrij	weinig	van	merken.	Daarom	
hou	ik	me	ook	in	deze	aflevering	
bezig	met	onder	andere	nestkastjes	
ophangen,	de	wilgen	in	ons	parkje,	
een	Blauwe	reiger	èn	“onze”	
Huismus.

Deze	)jd	van	het	jaar	doet	de	natuur	
nog	“somberen”.	Korte	dagen,	koud	
en	veelal	nat.	Veel	vogels	zijn	
vertrokken,	insecten	weggekropen	en	
looromen-zonder-blad.	Kale	bomen,	
ook	in	onze	buurt.	Dat	was	ook	het	
geval,	(maar	dan	meer	dan	een	jaar	
achter	elkaar!)	met	de	vier	
Kastanjebomen	achter	het	sta)on.	
Die	leden	aan	de	zgn.	bloederziekte!	
Ze	zijn	inmiddels	gerooid.	Ondanks	
deze	“mineur-feiten”,	nu	naar	een	
interessant	gebeuren.	Ik	denk	niet,	

dat	velen	van	ons	’s	zomers	de	
gierende	geluiden	van	de	
Gierzwaluwen	ontgaan,	als	deze	
sikkelvormige	vogels	om	de	huizen	
vliegen.	Dat	ze	als	echte	lucht-vogels	
per	jaar	wel	zeven	keer	de	afstand	
van	de	omtrek	van	de	aardbol	
afleggen,	ongeveer	288.000	km	is	niet	
te	geloven.	De	eerste	2½	-3	jaar	na	
hun	geboorte	komen	ze	niet	
“beneden”.	De	andere	vogels,	met	
name	de	vrouwtjes,	heeD	een	pauze	
)jdens	de	broedperiode.	Verder	blijD	
het	vliegen,	ook	heen	en	terug	naar	
Afrika	(Congo	èn	even	naar	
Zuid-Afrika!).	Hopelijk	komen	de	
meeste	gierzwaluwen	straks	in	de	
lente	terug	naar	Huizum-West.
Deze	vogels	zullen	hun	eigen	
nest-plekje	(weer)	opzoeken,	zoals	
onder	een	dakpan	of	een	gat	in	een	
muur.	Koolmeesjes	en	Pimpelmezen	
maken	in	onze	wijk	gebruik	van	
nestkastjes.	Er	hangen	een	stuk	of	13	
voor	hun	klaar!
Dat	neemt	niet	weg,	dat	jullie	zelf	ook	
een	nestkast	op	kunnen	hangen,	b.v.	
in	de	achtertuin,	mits	die	wat	ruim	is,	
maar	dat	houdt	bij	de	meesten	van	
ons	niet	over	helaas.
De	meest	geschikte	)jd	om	het	te	
doen	is	in	februari	en	maart.	Liefst	op	
een	hoogte	van	3-4	meter	en	in	elk	
geval	ongeveer	100	meter	vanaf	een	
andere	koolmeeskast.	Misschien	lukt	
het	dan	om	te	genieten	van	een	

NATUUR	IN	DE	WIJK
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al)jd-weer	boeiend	schouwspel	in	
combina)e	met	vogelbescherming.

Een	vogel	die	in	geen	enkele	nestkast	
past,	en	bovendien	zelden	in	één	van	
de	Hollanderwijk-tuinen	belandt,	is	de	
Blauwe	reiger.	Toch	gebeurde	dat	op	
10	januari	jl.	Bij	de	vijver	van	de	
familie	Pasveer!	Deze	had	mogelijk	de	
illusie	een	lekker	visje	te	verschalken,	
maar	hij	of	zij	ving	….	bot!

Ook	een	ander	natuurgebeuren	viel	
vorig	jaar	op:	Het	rooien	van	twee	
immense	wilgen	in	het	Simon	de	
Vliegerparkje.	Ze	vormden	al	een	
gevaar	i.v.m.	vallende	(dikke)	takken.	

Wel	jammer,	want	ik	vind	het	
indrukwekkende	bomen.
En	dan	nu	over	de	meest	talrijke	
zangvogel	in	onze	wijk:	de	Huismus,	
Mus,	Osk,	Otmus	of	Steenmus.	Ik	durf	
bijna	te	zeggen:	“Wie	kent	hem	niet?”
Een	vogeltje,	dat	leeD	in	en	om	onze	
woningen	en	eigenlijk	’t	hele	jaar	
door,	als	een	standvogel	dus.	Ze	zijn	
meestal	duidelijk	aanwezig	met	hun	
levendige,	drukke	manier	van	
bewegen.	Daarbij	het	typische	
“gesjilp”,	vooral	als	er	in	de	tuintjes	
wat	te	halen	valt.	Ze	kunnen	ook	als	
groep	in	een	dichte	struik	een	enorm	
druk	“concert”	geven.	Dat	geeD	de	
indruk	dat	er	heDige	ruzie	is!	Maar	dat	
valt	mee.	Het	zijn	vooral	de	
mannetjes,	die	een	onderlinge	strijd	
voeren,	o.a.	om	hun	leidende	posi)e	
te	verdedigen,	of	in	het	voorjaar	
concurren)eslagen	te	leveren	bij	het	
veroveren	van	een	vrouwelijke	mus.
Maar	dit	alles	zal	bij	de	meesten	van	
jullie	bekend	zijn,	denk	ik.	Ook	het	
uiterlijk	van	de	Huismus	is	wel	een	
vertrouwd	beeld:	De	mannetjesmus	
met	een	grijs	petje,	grijze	wangen,	op	
de	vleugels	wat	wiJe	strepen	en	een	
grijze	stuit.	Maar	wat	heel	belangrijk	
bij	deze	cultuur-volgende	vogel	is,	is	
de	zwarte	bef-	en	borstvlek!	Die	heeD	
hij	nodig	om	de	vrouwtjes	te	
imponeren.	Hoe	groter	de	bef	is,	hoe	
groter	de	kans	op	“verkering”.	Dan	is	
ie	ac)ef,	sterk,	waakzaam,	zeg	maar:	
een	volmaakte	mus-man.
Toch	wil	ik	bij	het	belichten	van	dit	
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overbekende	vogeltje,	wel	wat	meer	
bijzondere	gegevens	vermelden,	want	
die	zijn	er!	Bijvoorbeeld:	wat	mij	al)jd	
verbaasd	heeD,	is	het	feit,	dat	de	
Huismus	behoort	tot	de	WEVER-	
VOGELS.	Een	orde	van	ongeveer	150	
soorten	waarvan	veel	prach)ge	
nesten	maken.	Daar	hoort	de	Huismus	
ook	bij,	die	bij	ons	onder	de	
dakpannen	een	nest	maakt	van	wat	bij	
elkaar	gezochte	materialen	en,	zacht	
gezegd,	een	slordig	“onderkomen”	
maakt;	dan	verbaas	ik	me	wel!	En	tòch	
klopt	het	wel,	want	toen	in	de	19e	
eeuw	heel	wat	‘Passer	domes)cus’-
soorten	naar	vele	uithoeken	van	de	
wereld	zijn	geïntroduceerd,	waren	ze	
genoodzaakt	om	hun	nesten	in	bomen	
(!)	te	“vlechten”	met	de	ingangen	aan	
de	zijkant.	In	die	andere	landen	waren	
nl.	geen	woningen	met	dakpannen.	
Wel	soms	wat	oudere	gebouwen	met	
wat	holtes,	maar	verder	vlakke	daken.	

Vooral	in	Amerika	en	Nieuw-Zeeland	
was	dat	het	geval.

Om	dit	eerste	stukje	over	de	Huismus	
af	te	ronden,	even	over	de	“Passer-
familie”.	(Passer	is	la)jns	voor	mus)	
Deze	mus-familie	omvat	23	soorten	en	
12	ondersoorten.	Ze	zijn	verspreid	
over	het	grootste	deel	van	de	aarde.	
Achter	op	de	wijkkrant	nr.	4	van	2013,	
heb	ik	10	soorten	laten	areelden.	
Daar	zijn	de	verschillen	duidelijk	te	
zien.
Naast	de	Huismus,	ook	b.v.	de	
Ringmus,	die	samen	met	de	Huismus	
de	enige	Passer-soort	is	in	Nederland.	

Zo	maakt	de	wevervogel	een	nest.	Wel	moeilijk	voor	een	mus!

Mooier	imponeren	kan	het	mannetje	niet!
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Deze	is	wat	kleiner,	een	bruin	petje	en	
een	wiJe	ring	om	zijn	hals.	Deze	
mus	komt	alleen	buiten	de	steden	
voor	en	is	dus	minder	cultuur-	
volgend.
Volgende	keer	wat	over	de	
herkomst	en	waarom	de	Huis-	
mussen	“geëxporteerd”	werden	
des)jds.

Voor	de	Huismussen,	die	hier	
gelukkig	nog	leven,	en	alle	andere	
wintergasten,	hoop	ik,	dat	ze	de	
winterperiode	goed	doorkomen.	We	
kunnen	als	wijkbewoners	daar	veel	
aan	doen	door	ze	te	voeren.

Tot	zover	“Natuur	in	de	wijk”.
24	januari	2017

De	ringmus
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door	Marieke	Draaisma

Zo	nu	en	dan	staat	er	een	lichtblauwe	
Lelijke	Eend	geparkeerd	in	de	
Hollanderwijk.	Dat	is	mijn	auto,	of	
beter	gezegd:	mijn	feestje	op	wielen	
J!	Want	zo	voelt	het	iedere	keer	als	
ik	erin	wegrijd.	Ik	ben	dol	op	die	auto	
die	ook	nog	eens	mijn	allereerste	
auto	is.	Zo’n	15	jaar	geleden	heb	ik	
‘m	gekocht	en	er	is	echt	geen	haar	op	
m’n	hoofd	die	zou	overwegen	om	‘m	
ooit	weg	te	doen.	Deze	liefde	roest	
niet!	

“Heeft	u	een	rode	auto?”	
Politie	aan	de	deur…	
Een	jaar	of	4	geleden	stond	er	in	de	
tamelijk	vroege,	voor	mij	althans,	
ochtend	plots	poli)e	voor	mijn	deur.	
Het	was	nog	best	vroeg,	een	uur	of	
half	acht.	Ik	schrok	niet	omdat	ik	nog	
half	sliep	toen	ik	de	deur	opendeed.	
Bovendien	stond	er	slechts	1	agente	
en	ik	weet	dat	als	iets	heel	erns)gs	is,	
dat	ze	dan	al)jd	met	2	agenten	
komen.	Deze	ene	agente	vroeg	me	of	
ik	soms	een	rode	auto	had.	“Nee”,	
antwoordde	ik	naar	alle	eerlijkheid.	
Want	mijn	Deux	Chevaux	was	des)jds	
roze/geel/rood	-	een	bij	nader	inzien	
nogal	nuvere	combina)e,	een	beetje	
Pipo	de	Clownach)g	wat	niét	de	
bedoeling	was,	maar	dit	terzijde	-	dus	
nee,	ik	had	geen	rode	auto.	Of	ik	toch	
maar	even	mee	wilde	lopen	naar	de	

WIE	STEELT	ER	NOU	EEN	LELIJKE	EEND?	
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parkeerplek	omdat	men	bij	de	poli)e	
het	sterke	vermoeden	had	dat	mijn	
auto	toch	écht	was	meegenomen	
door	een	bij	hen	bekende	crimineel…	
Nou,	nou,	nou,	wat	een	mooi	verhaal!	
Dacht	ik	nog,	maar	zó	niet	passend	bij	
mijn	extreem	bontgekleurde	Lelijke	
hippie	Eend.	Wie	zou	het	nou	in	z’n	
hoofd	halen	om	dié	mee	te	nemen?

Duckje	was	echter	inderdaad	foetsie!
Mijn	Lelijke	Eend,	die	ik	lieqozend	
al)jd	Duckje	noem,	stond	echter	niet	
meer	aan	de	Wijnhornsterstraat	waar	
ik	hem	had	geparkeerd.	Dat	was	echt	
een	héél	ráár	moment!	Ik	denk	dat	
bijna	iedereen	wel	eens	heeD	
meegemaakt	dat	z’n	fiets	is	gestolen.	
Je	kijkt	om	je	heen	en	bedenkt	bij	
jezelf:	hier	had	ik	’m	toch	écht	
neergezet.	Of	stond	‘ie	misschien	toch	

ergens	anders?	Je	kan	toch	een	beetje	
gaan	twijfelen	dan.	Maar	bij	een	auto	
twijfel	je	niet.	En	al	helemaal	niet	als	
je	zo’n	bont	geval	hebt	als	de	mijne,	
die	je	niet	kunt	missen.	Eigenlijk	
moest	ik	er	vooral	om	lachen	omdat	
het	gewoanweg	te	absurd	voor	
woorden	was.	Wie	steelt	er	nou	een	
Eend?	En	dan	ook	nog	mijn	
mega-bontgekleurde	hippie	Eend?	

De	boef	‘vergat’	te	betalen	na	
het	tanken
De	agente	legde	me	uit	dat	ze	de	
persoon	die	m’n	geliefde	Duckje	had	
meegenomen	was	aangehouden	bij	
Heerenveen.	Daar	stonden	toevallig	
agenten	te	posten.	En	waarom	
hielden	ze	meneer	De	Boef	aan?	Nou,	
niet	omdat	ik	aangiDe	had	gedaan	van	
vermissing	want	ik	wist	immers	niet	
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eens	dat	ik	mijn	Duckje	misJe.	
Meneer	de	dief	werd	aangehouden	
omdat	hij	had	getankt	bij	Akkrum	en	
was	‘vergeten’	te	betalen.	En	dat	is	
mijn	redding	geweest,	nou	ja,	die	van	
Duckje.	

Bijna	heelhuids	weer	thuis
Ik	moest	Duckje	ophalen	in	Sneek.	
Bijna	heelhuids	heb	ik	‘m	weer	
teruggekregen.	Er	was	wel	schade	aan	
de	deur,	het	raam	en	binnenin,	maar	
gelukkig	geen	grote	schadepost.	Wel	
heb	ik	de	schade	zelf	moeten	betalen.	
Heel	erg	vond	ik	dat	niet	omdat	ik	
gewoon	superblij	was	dat	ik	‘m	terug	
had!	Wat	een	avontuur	voor	mien	
ouwe	Franse	barreltje!!	Inmiddels	
heeD	‘ie	een	andere	kleur	en	ik	heb	

een	andere	parkeerplek	voor	‘m	
geregeld.	Ook	beter	voor	(tegen!)	de	
roest	J.	Als	’t	even	kan,	wil	ik	ieder	
jaar	een	keert	met	‘m	over	de	Franse	
slingerende	weggetjes	rijden,	het	liefst	
omringd	door	zonnebloemvelden.	Dat	
is	hemels:	dakje	open	en	genieten	
maar.	
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KATTEN-PRAAT	7
door	Antoon	Groenewoud

Na	de	“wilde”	verhalen	over	een	kat,	
die	we	nauwelijks	in	ons	land	te	zien	
krijgen,	de	Wilde	kat,	ga	ik	verder	
met	een	ooit-aaibare-soort:	de	
Verwilderde	kat.

Deze	kaJen	zijn	des)jds	HuiskaJen	
geweest	met	hun	“natje	en	droogje”	
op	)jd	en	die	over	een	heerlijke,	
warme	slaapplek	konden	beschikken.
Maar	voordat	een	lieve	poes	
verwildert,	komt	er	eerst	een	periode	
dat	de	kat	als	zwerqat	gaat	leven.
Ik	was	erg	benieuwd,	hóe	een	Huiskat	
een	Zwerqat	wordt,	alhoewel	ik	een	
paar	oorzaken	wel	kende,	heb	ik	toch	
even	contact	opgenomen	met	één	
van	de	vele	kaJen-organisa)es,	nl.	
“Prokat”.	De	meeste	zwerqaJen	
komen	voort	uit	het	droppen	van	
overbodige	jonge	kiJens!	Die	kunnen	

de	mensen	niet	kwijt	en	laten	ze	los	in	
meestal	bosrijke	gebieden	onder	het	
moJo:	“ze	redden	zich	wel!”.
Verhuizingen	spelen	ook	een	rol,	zoals 	
het	oude	huis	verlaten	en	de	kat(ten)	
achterlaten,	of	met	de	dieren	
verhuizen,	waarna	er	kort	daarna	één	
of	meer	dieren	ontsnappen	en	
verdwalen.

Een	groot	deel	van	deze	poezen	en	
katers	houdt	het	doorgaans	niet	lang	
vol,	met	name	in	de	naJe	en	koude	
)jden.
De	zwerqaJen	die	het	wel	redden,	
gaan	dus	als	Verwilderde	kaJen	
leven.	Ze	blijven	in	de	natuur,	maar	
toch	vaak	in	de	buurt	van	de	randen	
van	steden	en	dorpen.	In	de	
nachtelijke	uren	gaan	ze	dan	op	zoek	
naar	voedsel,	waaronder	resten	op	
vuilnisbelten.
In	een	latere	levensfase	zijn	de	
half-zwerf,	half	verwilderde	kaJen	
zover,	dat	ze	kunnen	leven	van	
muizen,	vogels	en	andere	dieren	zoals	
raJen	en	jonge	zoogdieren.

Om	bij	het	eten	te	blijven:	kleine	
prooien	worden	helemaal	naar	binnen	
gewerkt.	Grotere	dieren	worden	
“uitgekleed”,	de	huid	wordt	
afgestroopt	en	de	boJen	keurig	
afgekloven.	Wat	ze	met	grote	vogels	
doen,	verklap	ik	de	volgende	keer.

Vechtende	verwilderde	kaNen
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door	Tom	Sandijck

Woensdagmorgen	25	januari	
bezochten	PvdA-lid	Theo	Douma	en	
NRC-journalist	Thijs	Niemantsverdriet	
in	gezelschap	van	fotograaf	Catrinus	
van	der	Veen	de	Hollanderwijk.	
Ze	waren	erachter	gekomen	dat	de	
PvdA	bij	de	laatste	kamerverkiezingen	
in	ons	stemdistrict	nogal	hoog	scoorde.	
Nu	de	PvdA	in	de	peilingen	verlies	lijdt	
wilde	men	weten	hoe	het	nu	met	het	
stemgedrag	gesteld	is.	
Op	een	)ental	adressen	werd	
aangebeld	met	de	vraag	of	men	ook	dit	
keer	weer	PvdA	zou	stemmen.	De	
verwach)ngen	van	Douma	waren	niet	
hoog	gespannen,	maar	dat	bleek	mee	
te	vallen.	De	oogst	van	twee	uur	

aanbellen:	één	SP-er,	één	
GroenLinkser,	één	PVV-er	en	een	Belg	
die	niet	stemgerech)gd	was.	En	acht	
bewoners	die	zeker	PvdA	gaan	
stemmen	ofwel	serieus	overwegen	dat	
te	gaan	doen.	Overigens	waren	niet	alle	
bewoners	gecharmeerd	van	het	
onverwachte	bezoek.	Op	Hollanderwijk	
Nextdoor	zeiden	ze	zich	door	het	
drietal	wat	overvallen	te	voelen,	ook	
omdat	er	een	fotograaf	bij	was,	die	
direct	plaatjes	begon	te	schieten.	Op	
maandag	7	februari	stond	het	verhaal	
in	de	NRCnext	en	in	de	NRC.	

Op	de	foto	die	erbij	stond	praat	Theo	
Douma	(rechts)	met	Tjalling	Rosier	van	
de	Nieuwe	Hollanderdijk.

BEZORGDE	PVDA-ER	MET	JOURNALIST	
EN	FOTOGRAAF	LANGS	DE	DEUREN
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door	Marieke	Draaisma

Elke	ediFe	van	de	Hollanderwijkkrant	
interview	ik	een	bewoner	over	zijn	of	
haar	bijzondere	huisdier.	En	daar	
sFkt	het	van	in	de	Hollanderwijk	;-)	.	
Ditmaal	een	interview	met	één	van	
mijn	lieve	buren	in	de	Waling	
Dijkstrastraat.	Dit	stukje	is	tegelijker-	
Fjd	een	ode	aan	kater	Max	omdat	hij	
niet	lang	meer	te	leven	heeS.	

Wie	is	wie?
Nathalie	en	dochter	Lisa	uit	de	Waling	
Dijkstrastraat,	het	personeel	van	kater	
Max,	15	jaar	oud.	
Nathalie	is	een	dierenlietebber.	Zij	
vindt	dat	je	de	verantwoordelijkheid	
hebt	voor	een	beestje,	ook	als	hij	oud	
en	ziek	wordt.	Een	kiJen	is	prach)g,	
maar	laat	een	ouder	beestje	niet	in	de	
steek	als	het	later	verzorgd	moet	
worden.	

Een	poezengezinnetje	
Nathalie	had	allereerst	een	poesje	uit	
het	asiel	dat	Mirthe	heeJe.	Zij	kreeg	
op	een	gegeven	moment	5	kiJens.	
Van	deze	5	kiJens	werden	er	direct	3	
uitgekozen.	Maar	er	bleven	ook	2	over	
en	dat	waren	Suus	en	Max.	Moeder,	
dochter	en	zoon	bleven	samen	bij	
Nathalie	wonen.	Ze	waren	gedrieën	
een	heel	hecht	gezinnetje.	Max	was	
qua	look	net	een	zwart-wiJe	koe.	
Dochter	Suusje	overleed	een	paar	jaar	
geleden	als	eerste.	Niet	heel	veel	later	

overleed	ook	moeder	Mirthe.	Toen	zij	
overleed	werd	Max	veel	
aanhankelijker	rich)ng	Nathalie	en	
Lisa.	

Moederskindje	Max	
Max	liet	zich	al)jd	heel	erg	verzorgen	
door	moeder	Mirthe.	Dit	was	een	vrij	
klein	poesje,	dus	dat	zag	er	al)jd	heel	
aandoenlijk	uit.	De	kleine	Mirthe	die	
grote	katerzoon	Max	verzorgde	en	
waste	tot	aan	haar	dood.	Dus	ook	al	
was	Max	een	grote	kater,	hij	bleef	een	
moederskindje.	Ook	is	Max	een	echte	
prater,	een	kletser.	Als	hij	Nathalie	en	
Lisa	niet	ziet,	dan	mauwt	hij	erop	los	
om	erachter	te	komen	waar	ze	zijn.	
Max	is	dus	de	enige	man	in	huis	en	
daarom	wordt	hij	ook	wel	‘Onze	kerel’	
genoemd.	

Max	is	speciaal	omdat..	
Hij	al	7	jaar	hartmedica)e	krijgt	omdat	
hij	een	te	groot	hart	heeD!	Hij	kreeg	’t	
7	jaar	geleden	heel	erg	benauwd,	zo	
erg	dat	hij	bijna	s)kte.	Het	bleek	dat	
z’n	longen	vol	met	vocht	zaten.	De	
dierenarts	gaf	hem	weinig	hoop	en	
Max	moest	een	nacht	blijven	ter	
observa)e.	Ze	maakten	foto’s	en	
zagen	toen	pas	dat	hij	een	te	groot	
hart	had.	Zijn	hart	werkte	daardoor	te	
hard	voor	zijn	lichaam.	En	daardoor	
zaten	zijn	longen	vol	met	vocht.	
Sindsdien	krijgt	hij	elke	dag	een	
pilletje	waar	hij	het	heel	goed	op	doet.	

MIJN	HUISDIER	&	IK	
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Als	je	stopt	met	kriebelen…
Max	vindt	’t	heerlijk	om	op	zijn	buikje	
te	worden	gekriebeld.	Als	je	dan	stopt,	
dan	legt	hij	zijn	poot	op	je	hand	en	die	
trekt	hij	dan	naar	zich	toe.	Soms	doet	
hij	dat	zelfs	met	z’n	nagels	en	al	omdat	
hij	het	zo	lekker	vindt,	dat	gekriebel.	
Hij	zou	zijn	nagels	nooit	met	opzet	
gebruiken,	hij	doet	nog	geen	vlieg	
kwaad	vertelt	Nathalie.	Mits	grijze	
kater	Jelle	in	de	buurt	van	‘zijn’	tuin	
komt…	In	principe	is	Max	
een	echte	Joris	Goedbloed	
met	een	te	groot	hart!	

Dol	op	soep	en	
dakgootwater	
Max	is	gek	op	soep!	Als	de	
bodem	van	de	soepkom	
inzicht	is,	dan	hoort	hij	dat	
en	dan	mag	hij	de	
soepkom	leegmaken.	Voor	

de	rest	eet	Max	niet	met	de	pot	mee	
omdat	dit	niet	goed	is	voor	het	gebit	
van	een	kat.	Max	is	dol	op	
natuurwater.	Leidingwater	drinkt	hij	
amper.	Het	liefst	drinkt	hij	
dakgootwater,	waarbij	hij	eerst	de	
bladeren	uit	de	dakgoot	verwijdert	
met	z’n	pootjes	en	pas	daarna	drinkt	
hij	het	water	op	J.	Een	echte	goedzak	
is	Max.	Hij	doet	geen	vlieg	kwaad.	Hij	
is	eerder	een	grote	bangeskieter	die	
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niet	van	vreemden	houdt.	Het	was	
een	echt	mama’s	kindje,	maar	hij	
verdedigde	wél	zijn	erf.	

Max	is	ziek
Een	)jdje	terug	ontdekte	Nathalie	een	
wondje	aan	Max’	neus.	Een	wondje	
dat	telkens	weer	openging,	het	ging	
maar	niet	over.	Zou	het	huidkanker	
kunnen	zijn?	De	dierenarts	wist	het	
niet	met	zekerheid	te	zeggen.	Een	
opera)e	en	narcose	waren	sowieso	
geen	op)e	meer	voor	de	oude	Max.	
Vaseline	op	het	wondje	doen,	was	het	
advies	van	dierenarts	1.	Dat	likte	Max	
er	direct	weer	af.	Dat	werkte	dus	niet.	
Toen	naar	dierenarts	2.	Die	schreef	

medica)e	voor,	prednison.	Max	
moest	veel	niezen	en	dat	wordt	nu	
iets	onderdrukt	door	de	medica)e.	De	
dierenarts	gaf	aan:	‘Ik	geef	‘m	weinig	
kans’.	Naar	hem	gaan	is	best	een	
kleine	onderneming	voor	Nathalie	
omdat	deze	in	Camminghaburen	zit	
en	ze	met	de	bus	gaat.	

Compliment	van	de	dierenarts
Tot	vorig	jaar	kreeg	Max	zelfs	nog	een	
compliment	van	de	dierenarts	
vanwege	het	feit	dat	hij	zichzelf	zo	
goed	verzorgde.	Het	voelt	voor	
Nathalie	daarom	heel	rot	dat	hij	nu	
plotseling	kanker	heeD	en	dat	daar	
niks	aan	te	doen	is.	Ook	al	is	Max	ziek	
en	moet	hij	vaak	niezen,	toch	slaapt	
hij	nog	steeds	bij	Nathalie	op	de	
slaapkamer.	Goed	slapen	doet	ze	
alleen	amper	meer	omdat	Max	zo	
vaak	moet	niezen.	Met	de	dierenarts	
is	afgesproken	dat	zolang	hij	nog	eet	
en	drinkt,	hij	mag	blijven.	Uit	eigen	
ervaring	weet	ik	hoe	moeilijk	het	is	
om	het	‘juiste	moment’	te	kiezen	
waarop	je	besluit	dat	je	je	geliefde	
maatje	laat	inslapen…	
Daarom	wens	ik	Nathalie	en	Lisa	bij	
dezen	veel	sterkte	bij	die	moeilijke	
beslissing.	

Ook	een	huisdier	met	een	verhaal?
Geef	het	even	door	aan	de	redacFe:	
hollanderwijkkrant@gmail.com

juni 2014 29
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¦ Geen bemiddelings-of begeleidingskosten

¦ Alleen afgenomen opvang-uren betalen.

¦ Goede voorlichting en duidelijke werkwijze

¦�Toegankelijk en kleinschalig

Meer informatie? Inschrijven?   www.gastouderbureauCoCo.nl
Kennismaken? Bel:            Janetta Postma 06-25516619 

 Els Staal 06-25514074
Of mail:  info@gastouderbureaucoco.nl

Gastouderbureau CoCo is een erkend gastouder-
bureau (een fl exibele en kleinschalige vorm van kinderopvang, 

in huiselijke kring) werkzaam in geheel Noord Friesland.
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door	Frank	Roffel

Het	is	in	de	jaren	zevenFg	van	de	
vorige	eeuw	dat	ik	als	niet-Fries	op	
de	naam	van	de	Friese	muzikant,	wat	
ik	toen	nog	niet	wist	overigens,	Sido	
Martens	stuiVe.	Hij	was	in	het	
midden	van	dat	decennium	twee	jaar	
lid	van	de	folk-rockformaFe	Fungus,	
waarmee	hij	niet	alleen	een	hit	
scoorde	–de	tradiFonal	“Kaap’ren	
Varen”,	maar	ook	op	Pinkpop	optrad	
(in	1974).	

Het	was	de	)jd	van	de	opkomst	van	
de	folk-rock.	In	de	UK	waren	bands	als	

Fairport	Conven)on	en	Steeleye	Span	
opgericht	en	in	de	VS	had	je	Woody	
Guthrie	en	zijn	adept	Bob	Dylan	die	
zich	op	dit	vlak	manifesteerden.	Deze	
hype	sloeg	over	op	het	vasteland	van	
Europa	en	in	Nederland	leidde	dat	tot	
de	oprich)ng	van	Fungus.	Folk-rock	is	
min	of	meer	tradi)onele	volksmuziek	
versterkt	spelen,	dus	met	bas,	drums	
en	gitaren	versterkt	en	vaak	de	
onmisbare	viool	en	accordeon.	

Nu	was	het	zo	dat	ik	een	lp	kocht	van	
de	5	mannen	die	Fungus	vormden.	
Sido	Martens	speelde	gitaar	in	de	line	
up	en	moest	als	Fries	vaak	de	trein	in	

om	met	zijn	band	
die	plotseling	door	
de	hit	werk	zat	
had,	in	de	
zuidelijke	
provincies	op	te	
treden.	De	
uitvalsbasis	was	
Vlaardingen	en	
van	daar	uit	
vertrok	de	bus	
met	bandleden	
rich)ng	optreed-	
plek.	De	lp	die	ik	
kocht	in	Wage-	
ningen	waar	ik	

LEEUWARDER	MUZIKANT	
SIDO	MARTENS	AL	RUIM	50	JAAR	
ACTIEF	IN	DE	MUZIEKWERELD
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des)jds	woonde,	was	Lief	ende	Leid	
en	dat	vond	en	vind	ik	nog	steeds	een	
meesterwerk.	Hoe	maakt	een	
folkforma)e	een	meesterwerk.	De	
songs	moeten	sterk	zijn	en	origineel.	
Dus	dat	betekent	veel	zoeken	in	
muziekbundels	in	bibliotheken	en	
andere	plekken.	Veel	luisteren	naar	
bekende,	oudere	ar)esten	op	dat	vlak	
en	daar	nummers	van	overnemen.	En	
neem	vooral	niet	alleen	maar	vocale	
nummers	op,	die	vaak	samenzang	
laten	horen,	maar	ook	graag	een	paar	
jigs	en	reelsnummers.	Dat	zijn	
nummers	met	herkenbare,	razendsnel	
gespeelde	lange	melodieën	met	de	
nadruk	op	solo’s	voor	de	violist	of	
sologitarist.	Daarbij	natuurlijk	

gedragen	door	solide	ondersteunend	
werk	van	bassist	en	drummer.	Ik	was	
in	die	)jd	nog	maar	net	bekend	met	
het	werk	van	de	twee	genoemde	
folk-rockforma)es	uit	het	Verenigd	
Koninkrijk,	maar	dit	product	van	
Hollandse	makelij	deed	voor	dat	van	
hun	Engelse	collega’s	niet	of	
nauwelijks	onder.	Deze	in	een	mooie,	
overwegend	aangenaam	blauwe	hoes	
gestoken	langspeler,	had	voor	mij	nog	
iets	bijzonders.	Het	laatste	nummer	
op	kant	2	heet	“De	roffel”	en	handelt	
over	een	jongeling	die	aan	zijn	vader	
vraagt	hoe	hij	met	zijn	nieuwe	liefde	
de	liefde	moet	bedrijven.	“Wel,”	zegt	
de	vader,	“ge	gaat	dicht	bij	uw	
vrouwtje	liggen	en	beweegt	dan	op	en	

Sido	Martens	(rechts	op	de	foto)	met	Fungus	en	ex-leadgitarist	en	mede-	
componist	van	Fairport	Conven9on,	Richard	Thompson,	die	aan	het	begin	stond	
van	een	succesvolle	solo-carriére
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neer.”	De	muziek	is	die	van	een	
krach)g,	goed	opgebouwd	
rocknummer,	met	mooi	gitaarwerk.	
Voor	mij	een	van	de	vele	
hoogtepunten	op	het	album.

Sido	komt	uit	de	Sumatrastraat	in	
Leeuwarden.,	waar	hij	met	zijn	ouders	
en	4	broers	en	zussen	samenleefde.	
Op	de	ULO	ontmoet	hij	Piet	Kok,	ook	
zo’n	oude	bekende	folkmuzikant	uit	
deze	dreven	en	samen	experimen-	
teren	ze	veel	met	instrumenten,	
versterking	en	het	luisteren	naar	
muziek.	Piet	en	Sido	komen	o.a.	
terecht	in	Farmers	Union,	een	
folk-forma)e	met	een	zangeres	en	
een	bassist	die	later	in	zijn	leven	een	
groot	stempel	op	de	Friese	folkmuziek	
zou	drukken,	Nanne	Kalma.	Farmers	
Union	bestaat	niet	lang	en	Sido	wordt	
gevraagd	voor	Fungus.	Direct	succes.	
Zelfs	op	tv,	zelfs	op	Pinkpop.	Veel	
werk,	veel	gekte	en	veel	gereis.	Sido	is 	
een	nuchtere	jongen.	Rookt	geen	
drugs,	drinkt	niet,	eet	zuurdesem	
brood,	drinkt	karnemelk	en	houdt	niet	
van	de	Botlek,	het	gebied	waar	hij	zal	
moeten	gaan	wonen	als	hij	bij	Fungus	
blijD.	Maar	hij	stopt	ermee	in	goed	
overleg	met	zijn	muziekmaten.	Dan	
komen	er	jaren,	waarin	er	4	lp’s	
worden	gemaakt.	Maar	het	succes	
blijD	weg	en	daar	kan	hij	niet	tegen.	
Daarvoor	doe	je	het	toch?!	Hij	raakt	in	
een	persoonlijke	crisis,	heeD	
inmiddels	een	vrouw	en	een	zoon	en	
dochter	en	er	moet	geld	verdiend	
worden.	Hij	ervaart	zichzelf	als	een	

moeilijke,	egocentrische	man	in	die	
periode	en	geeD	de	muziek	er	
helemaal	aan.	Zijn	vrouw	stuurt	hem	
naar	een	therapeut.	Hij	gaat	ook	
hardlopen	en	dat	werkt	verdomd	
goed	voor	hem.	Voor	de	
atle)ekvereniging	schrijD	hij	over	dat	
lopen	in	het	clubkrantje	en	via	via	
ontmoet	hij	iemand	die	hem	nog	uit	
de	)jd	van	Fungus	kent.	Die	is	
sportjournalist	bij	de	Volkskrant	
geweest	en	gaat	een	hardloopblad	
beginnen.	Sido	krijgt	de	kans	om	
stukken	te	schrijven,	meestal	
berustend	op	afgenomen	interviews.	
Hij	vindt	het	leuk	werk	en	wordt	er	
nog	voor	betaald	ook.

Maar	rond	1995/1996	begint	hij	aan	
zijn	tweede	muzikale	carrière.	Het	is	
te	belangrijk	voor	hem.	Hij	blijD	
nieuwe	nummers	schrijven,	
arrangeert	ze	en	brengt	ze	met	een	
paar	getrouwen	op	de	bühne.	Hij	
vindt	originele	vormen	om	zijn	
gedachten	en	gevoelens	naar	buiten	
te	brengen.	Een	gedichtenbundel	af	
en	toe,	of	een	boek	in	combina)e	met	
een	cd.	In	2013	rijdt	hij	met	een	
camper	rich)ng	zeven	loca)es	in	
Friesland,	zet	een	microfoon	buiten	
op,	sluit	het	digitale	opnameapparaat	
aan	en	neemt	in	alle	eenvoud	de	
liedjes	op	die	daar	ontstaan.	Ook	zijn	
website	getuigt	van	crea)viteit,	
gestructureerdheid	en	veelzijdigheid.	
Sido	weet	zichzelf	goed	te	promoten.
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Hij	wordt	ook	wel	de	koning	
van	het	mineurlied	genoemd.	
Hij	schrijD	bij	voorkeur	over	
zware	onderwerpen.	Een	vlot	
dansnummertje	vind	je	
nauwelijks	in	zijn	oeuvre.	Zijn	
teksten	vind	ik	het	beste	deel	
van	zijn	werk.	Poë)sch	en	
cryp)sch.	En	knap	hoe	hij	er	
vaak	in	slaagt	melodieën	bij	ze	
te	vinden.	Muziek	is	zijn	raadsel	
en	hij	wil	het	niet	oplossen,	
schrijD	hij	in	het	boek	Als	het	
klinkt	dan	klopt	het.	Dat	gaf	hij	
uit	ter	gelegenheid	van	zijn	
65-ste	verjaardag	en	zijn	50-jarig	
jubileum	als	muzikant.	Een	prach)g	
boek,	met	veel	liefde	gemaakt	en	zeer	

informa)ef,	alleen	al	door	de	vele,	
mooie	foto’s.	Muziek	lost	hem	op	,	
zodat	hij	zich	vloeibaar	als	was	laat	
kneden	door	toon,	ritme	en	melodie.	
Hij	realiseert	zich	dat	dat	misschien	
wazig	aandoet,	maar	transparant	mag	
het	niet	zijn,	want	dan	doorziet	hij	het	
raadsel	misschien	en	dat	wil	hij	ook	
niet.

N.B.:	Hoewel	het	werk	van	Sido	
Martens	voornamelijk	in	eigen	beheer	
is	uitgegeven	de	laatste	20	jaar,	kun	je	
nog	werk	van	hem	kopen	bij	King	
Kong	Records	en	Wobbe	van	Seyens	
winkel,	allebei	op	de	Voorstreek.	Ook	
privé	geec	hij	nog	muziekcd’s	,	boeken	
etc.	van	zichzelf	uit.	Raadpleeg	ook	
eens	zijn	mooie	website:	
www.sidomartens.nl

Kom je gezellig 
bij ons 
spelen?

Gastouderopvang Pardoes, biedt opvang aan kinderen  tussen 
0 en 12 jaar oud. Voor meer info: lusannewoltjer@versatel.nl 

.
Of bezoek de site: http://gastouder.lusannewoltjer.nl 

De	nieuwe	CD	van	Sido	Martens:	‘Weerbarst’
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door	Antoon	Groenewoud
Veel	vogels	in	de	tropen	hebben	de	
meest	opzienbarende	kleuren.	Op	de	
achterkant	laat	ik	6	prachFge	
soorten	zien	uit	dit	Zuid-	
Amerikaanse	land.	Hieronder	nog	
wat	beknopte	informaFe.

1.	Purperkop-tangara	(Piranga	
rubriceps)	Ongeveer	19	cm.	LeeD	in	
de	bossen	van	het	Andes-gebergte.	
Net	als	de	andere	Tangara’s,	geen	
groot	zanger.
2.	Blauwrug	berg-tangara	(Buthraupis	
montana)	Dit	is	er	één	uit	een	grote	
familie,	zeker	in	Colombia	en	
omstreken	118	soorten.	Op	het	hele	
Amerikaanse	con)nent	ongeveer	245	

Tangara’s.	Het	zijn	de	meest	
felgekleurde	vogels	ter	wereld!	Eten	
insecten	en	vruchten.	Ze	worden	niet	
langer	dan	25	cm.	Ma)ge	zangers.
3.	Draadmanakin	(Pipra	filicauda)	Is	
klein:	10,7	cm.	In	de	bossen	van	de	
Andes.	(Ook	in	Amazone-gebied)	met	
staartdraadjes
4.	Incagaai	(Cyanocorax	yncas)	Lengte	
32	cm	leeD	in	de	hooglanden.	Omvat	
7	soorten	gaaien.
5.	Purperborst-coFnga	(Co)nga	
co)nga)	Wordt	19	cm.	lang.	Echte	
bosvogel.	Zeer	zwijgzaam.	Zo’n	68	
Co)nga-	soorten.
6.	Maskertrogon	(Trogon	Personatus)	
Bosvogel	van	25	cm.	In	de	bossen	van	
de	Andes.	Er	zijn	10	soorten	Trogons.	

OP	Z’N	COLOMBIAANS	(ACHTERPAGINA)
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Sortibak en Biobak
Op de aangegeven data kunt u zowel de 
Sortibak als de Biobak aanbieden. Deze dienen 
om 7.30 uur aan de weg te staan.
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Biobak extra data
Op de aangegeven data wordt de Biobak extra 
geleegd. Deze dient op die dag om 7.30 uur aan 
de weg te staan.
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Oud papier en karton
Op de aangegeven data wordt de 
papiercontainer geleegd. De container dient op 
die dag om 17.30 uur aan de weg te staan.
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KCA Haltes
Op de aangegeven data staat de KCA auto in uw 
wijk. Raadpleeg voor plaats en tijd de folder.
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AEEA
Op de aangegeven data worden afgedankte 
elektrische apparaten (AEEA) opgehaald. 
Aanmelden kan tot twee werkdagen voor die 
data. Bel daarvoor met SYP of meld het aan via 
www.omrin.nl of via de Omrin Afvalapp.
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Grofvuil
Grofvuil wordt drie keer per jaar opgehaald. 
Maak een keus uit de volgende data. Bel 
minimaal twee werkdagen van te voren met SYP 
of meld het aan via www.omrin.nl of de Omrin 
Afvalapp.
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EEND-BOUWPLAAT
Wie	maakt	hier	een	mooi	gekleurde	auto	van?	Een	voorbeeld	staat	al	op	de	
voorpagina!	Een	grotere	is	graFs	af	te	halen	bij	STIP,	Nieuwe	Hollanderdijk	9
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Deadlines 
en andere data
DEADLINE	

HOLLANDERWIJKKRANT
	14	MAART

Oud	papier	ophalen:
Maandag	20	februari
Maandag	20	maart
Maandag	18	maart
Maandag	15	maart

Iedere week in het 
Hollanderhuuske

maandag
20.00	-	23.00	Klaverjasclub

dinsdag
20.30	-	22.30	Hobbyclub

20.00	-	22.00	Tafeltennisclub
20.00	-	22.00	Naaiclub

woensdag
14.00	-	15.00	Kinderclub

20.00	-	23.00	Vrouwenclub

donderdag
20.00	-	23.30	Biljartclub	2

vrijdag
20.00	-	23.30	Biljartclub	1
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't	Hollanderhuuske
Nieuwe	Hollanderdijk	63,		 213	96	87

Bestuur
Wietse	Rinsma,	voorziJer
	 Nw	Hollanderdijk	61,		 06-41	96	87	54
Doeke	Brouwer,	penningmeester
	 Postbus	8501,	8903	KM		06-43	75	53	11
(vacant),	secretaris
Jurjen	Langendijk,	bestuurslid
	 Hollanderdijk	62, 	 212	59	09
Emiel	van	der	Laag,	klusjesman

Beheer	huuske/coördinaFe	bar/sleutel
Harm	en	Gerda	van	Houten	
	 Nw.	Hollanderdijk	49,		 212	62	72
LedenadministraFe
(vacant)

Biljartclubs
Albert	Reen
Jan	Minnema	(bilj.club	2)
	 Wijnhornsterstraat	62,	 213	81	91
Bingo-commissie
Gerda	van	Houten
	 Nw.	Hollanderdijk	49,		 212	62	72
Kinderclub
Gerda	van	Houten
	 Nw.	Hollanderdijk	49,		 212	62	72
Klaverjasclub
Jack	Melein
	 Ritsumasyl	3,	Deinum,
	 tot	18	u.	212	63	35;na	18	u.		 215	42	82
Tafeltennisclub
Liesbeth	Langendijk
	 Hollanderdijk	62,		 212	59	09

OuderenacFviteit
Dries	Minnema
	 Wijnhornsterstraat	62,		 213	81	91
Naaiclub
Grietje	Koster
	 S)ens
Oud	papier	inzameling
Vacant	()jdelijk	Gerda	van	Houten)
Hobbyclub
Gerda	van	Houten
	 Nw.	Hollanderdijk	49,		 212	62	72
Vrouwenclub
Mevr.	de	Bruin
	 Eekhoffstraat	1,		 212	81	67
Vogelwerkgroep
Antoon	Groenewoud
	 Waling	Dijkstrastraat	5,		 216	57	71
RedacFe	Hollanderwijkkrant
Paul	Pasveer
	 Nieuwe	Hollanderdijk	9,		 213	08	23

Huurdersvereniging	Hollanderwijk
Sita	Adema
	 Hollanderstraat	18,
Sjakkie	Jongma
	 Van	Harenstraat	2,		 212	54	19

St.	Toekomstverkenning	
Hollanderwijk	2015
Jaap	Braaksma	
	 Nw.	Hollanderdijk	17,		 213	59	71

Wijkagent:	
Axel	vd	Honing	 0900-8844

CONTACTPERSONEN



www.stipwerk.nl

Verhip... wat kan er toch veel bij STIP

FRAAIE VOGELS IN COLOMBIA 
door Antoon Groenewoud, zie pagina 39

Purperkop-tangara (Piranga rubriceps)

Blauwrug berg-tangara (Buthraupis 
montana

Draadmanakin (Pipra filicauda)

Incagaai (Cyanocorax yncas)

Purperborst-cotinga (Cotinga cotinga)

Maskertrogon 
(Trogon Personatus)




