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TWEE GROENE CONTAINERS KOMEN ELKAAR TEGEN...
De papiercontainers en de groencontainers hebben jammergenoeg allebei een 
groene kleur. Ze staan vaak al bij elkaar om te legen, papier op maandagavond, 
GFT op dinsdagochtend. Maar... daardoor komt er wel eens een lading groen-
afval tussen het oud papier. Het oud papier is dan vervuild en minder waard 
geworden. Dus dat gaat dan ten koste van de opbrengsten voor de wijk.
Het zou enorm veel schelen als u op maandag begin van de avond eerst de 
oud-papier container buiten zet en als u die dan weer binnenhaalt, meteen de 
groencontainer neerzet.                        Beter voor het milieu, beter voor de wijk.

Foto omslag: Corona-sfeer in een uitgestorven Simon de Vliegerparkje in 
lentetooi. Foto Jobs Theunissen.
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Door de coronacrisis is er 
in het Hollanderhuuske geen enkele activiteit 

totdat het weer mag. 

Ook de tuinrommelmarkt op 23 mei gaat niet door. 
Misschien dat de markt op een latere datum dit jaar plaats kan 

vinden, anders organiseert Ciska hem volgend jaar weer. 

Het was niet zo gek, dat ik op 17 
maart jl even dacht: 'zal het wel 
lukken, om ons tweede nummer van 
dit jaar voor elkaar te krijgen? Want 
de corona-crisis zou het onmogelijk 
kunnen maken! Maar omdat is 
besloten het vouwen en nieten deze 
keer machinaal te doen, is er meer 
zekerheid. 

Vrijwel zeker is het ook, dat daarna de 
Hollanderwijkkrant weer wordt 
bezorgd door zeven vrijwilligers, 
onder leiding van Gerda van Houten 
(die zelf ook zo'n 130 rondbrengt) en 
dat vijf keer per jaar. Wie zijn die 
zeven rondbrengers die er dus voor 
zorgen dat we er iedere keer weer op 
kunnen rekenen? Dat zijn Andries 
Brouwer, Frank Brouwer, Jo Papa, 
Agnes Rinsma, Fokje Steen, Roel 
Swart en Saskia van der Vegt. Als 
redactie hopen we dat zij het nog 
lang in goede gezondheid willen en 
kunnen blijven doen. 

Een interessant verhaal dat we in de 
wijkkrant mee hebben kunnen 
nemen, las ik in de seniorenkrant, de 
bijlage van Huis aan Huis 11 maart 
2020, waarin Johanna Romkes - Nauta 
(92 jaar) vertelt over de toestanden 
die zich in de Tweede Wereldoorlog in 
haar huis in de Wijnhornsterstraat 
afspeelden! 
Wat deze keer niet in deze nieuwe 
uitgave staan, zijn de rubrieken “Kyk 
in 'e wyk” (want Jurjen G. meldde zich 
ziek), en “Klein grut”. 

Artikelen die ik wel even wil noemen, 
zijn het tweede verhaal van Bob: Wijk 
op Wielen, het stukje over de vouw- 
en nietploeg en een leuke babbel met 
Fokje. 
Kortom, weer een wijkkrant om 
helemaal te lezen, denk ik. 
Namens de redactie veel kijk- en 
leesplezier! 

Anton Groenewoud

REDACTIEKRABBEL
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tekst en foto's Roel Swart

Vijf keer per jaar wordt onder leiding 
van Gerda van Houten de 
Hollanderwijkkrant in elkaar gezet 
door een aantal enthousiaste 
vrijwilligers, de zogenaamde raap-, 
vouw- en niet-ploeg. 
Woensdagmiddag 12 februari 2020 
werd de februari-editie bezorgklaar 
gemaakt. Vanwege de corona-crisis 
was dit voorlopig de laatste keer. 
Raper Roel maakte een foto-
impressie.

Activiteit: Rapen, vouwen en nieten 
van de Hollanderwijkrant, jaargang 
45, nummer 1, februari 2020

Uitvoering: de raap-, vouw- en 
nietploeg, bestaande uit Joke 
Bethlehem, Gerda van Houten, Alex 
Jellema, Liesbeth Langendijk, Agnes 
Rinsma, Roel Swart en Ciska Verschut. 

Plaats: Benedenzaal van het 
Hollanderhuuske in de Hollanderwijk 
in Leeuwarden.

Datum en tijd: Woensdagmiddag 12 
februari 2020 van 13.00 tot 16.00 uur.

Afwezig: Frank Brouwer en Tiete 
Rinsma. 

HET RAPEN, VOUWEN EN NIETEN 
VAN DE HOLLANDERWIJKKRANT

Indeling werkvloer: 

- Drie tafels in de lengte naast 
elkaar, vastgezet met blokken, 
waarachter de vellen in volgorde 
worden geraapt. 

- Aan het hoofdeinde een tafel 
overdwars geplaatst, waar deze 
vellen worden gevouwen.  

- In de hoek linksachter een tafel 
met daarop de nietmachine.   

Alex Jellema, Agnes Rinsma, Ciska 
Verschut, Gerda van Houten en Joke 
Bethlehem.
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Alex Jellema, Agnes 
Rinsma, Ciska Verschut, 
Gerda van Houten en Joke 
Bethlehem. Op de achter-
grond Liesbeth Langendijk.

Liesbeth Langendijk aan het nieten.

Agnes Rinsma 
en Gerda van 
Houten 
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Door: Marit de Weerd

Het is dinsdagavond half zeven. 
Ik loop de Nieuwestad af, op weg naar 
mijn favoriete junkfood-keten. Als ik 
het pand met de grote gele 'M' nader, 
stapt er een beveiliger tevoorschijn. 
'Graag op de oranje lijn gaan staan, 
tot ik je naar binnen roep', bromt hij 
met een serieus gezicht. 
Ik kijk naar beneden, op de grond 
staan aan weerskanten van de deur 
vier keurige strepen tape geplakt. Ik 
neem plaats op de voorste en vouw 
mijn handen in elkaar, bijna alsof ik 
op een begrafenis ben. Het past wel 
bij de ernstige stemming waarin de 
stad momenteel verkeert. 
Het coronavirus drukt een enorm 
stempel op het dagelijks leven van 
alle burgers in Nederland. We moeten 
zoveel mogelijk binnen blijven, 
kunnen niet naar ons werk en winkels 
hanteren een deurbeleid. Bij de 
supermarkt moet je je eigen karretje 
desinfecteren. En omwille van 
besmettingsgevaar houden we 
allemaal 1,5 meter afstand. Soms heb 
ik het gevoel dat ik in een oorlogsfilm 
beland ben, dan weer in een science 
fiction boek.  
 
Ondanks die strenge maatregelen is 
er gelukkig nog wel van alles mogelijk. 

Zo staat er bij de Douwe Egberts een 
bestelzuil waar je 'contactloos' koffie 
kunt halen. En de Mac is dus ook nog 
gewoon open. Voor mij is dat uitje 
naar de binnenstad een welkome 
afleiding in mijn geïsoleerde bestaan. 
Zowel mijn vrijwilligerswerk als mijn 
freelance klussen zijn een week 
geleden afgezegd, waardoor ik van de 
ene op de andere dag niks meer te 
doen had. Ik woon alleen en dus is 
het plotseling wel erg stil om me 
heen. Gelukkig zijn er Skype en 
Whatsapp, waardoor ik intensief 
contact kan houden met de buiten-
wereld. Toch ben ik heel blij als ik na 
vier dagen thuisquarantaine eindelijk 
weer 'live' met een vriendin kan 
afspreken. 

Ik realiseer me maar al te goed dat ik 
niets te klagen heb vergeleken met de 
ouderen en kwetsbare mensen in 
onze samenleving. Voor hen hebben 
de maatregelen tegen corona nog 
veel ingrijpender gevolgen. Ik vind het 
hartverwarmend om te zien hoe er 
binnen no-time initiatieven worden 
opgezet om juist deze groepen te 
helpen. 
De beste bijwerking van het 
coronavirus is de saamhorigheid die 

Column 
DE BIJWERKING VAN HET CORONAVIRUS
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er onder de mensen ontstaat. 
Tuurlijk, in de supermarkt zijn we 
soms wat paranoïde tegenover elkaar 
door die afstandsregel. Maar verder 
groeit de verbondenheid met de dag. 
Bakken met mensen doen 
vrijwilligerswerk, applaudisseren voor 
de zorg, bellen met ouderen of 
organiseren een 'berenjacht' voor de 
kleintjes. We krijgen meer oog voor 
de hoekstenen van onze samenleving: 
de mensen met de zogenaamde 
'vitale beroepen'

Natuurlijk zal deze pandemie nog een 
lange nasleep kennen en zijn we 
voorlopig nog niet van de problemen 
af. Maar laten we deze crisis vooral 
aangrijpen om de toon te zetten voor 
de toekomst: meer empathie, meer 
verbondenheid, meer 
behulpzaamheid. Laten we oog 
hebben voor elkaar, ook als de 
strepen straks weer van de vloeren 
van de supermarkt verdwijnen. 

stoeptekst door stadskunstenares Cote Create
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Door Frank Roffel

Sinds vijf en een half jaar woont Fokje 
Steen (44 jaar) samen met haar 
levenspartner Benthe (46 jaar) en hun 
twee kinderen Liese (8 jaar) en Arwin 
(5 jaar) in de Van Harenstraat. Fokje 
komt uit Marrum en Benthe komt uit 
Leeuwarden. Na haar middelbare 
school  en PABO-opleiding ging ons 
onderwerp werken in Poortugaal bij 
Rotterdam, al waar ze drie en een half 
jaar voor een klas in het basis-
onderwijs stond. Voor een dorps-
meisje was het een hele cultuurshock 
om in het stadse Rotterdam te 
aarden. Maar ze had er een hele 
leuke groep vriendinnen. Na verloop 
van tijd was ze de werkdruk zat en 
besloot ze met een vriendin op stap 
te gaan. Ze reisde vijf maanden door 
Azië en was daarna verkocht. Ze deed 
allerlei baantjes in haar thuisland en 
ging zodra er weer geld was weer op 
reis. Alleen reizen bezwaarde haar 
niet.  De rugzak op en op naar 
Schiphol. Onderweg ontmoette ze 
veel reisgenoten en voelde ze zich 
eigenlijk nooit alleen.

Momenteel werkt ze als docente 
Nederlands aan het Friesland College. 
Ze geeft les aan mensen die deze taal 
moeten of willen leren. Een deel van 

IN DE SCHIJNWERPER: 

         FOKJE STEEN

haar studenten moet de taal leren als 
onderdeel van de inburgeringscursus. 
Anderen hebben onze taal nodig voor 
werkdoeleinden of hebben een liefde 
in Nederland gevonden. Een ander 
onderdeel van haar baan is loopbaan-
coaching. Ze vindt dat ze een 
gevarieerde baan heeft met vele 
nieuwe mogelijkheden, heerlijk 
gewoon. Fokje houdt van 
verandering, afwisseling en nieuwe 
dingen. Haar vriendin Benthe werkt  
in de zorg en begeleidt dementerende 
mensen. Benthe is wat honkvaster 
dan Fokje. Ze dromen nog wel eens 
van wonen in een mooi boederijtje 
achteraf met veel dieren. Maar ja, 
dan realiseert Fokje zich dat het 
lekker knus is in de Hollanderwijk. 
Dus denkt ze hier nog wel een tijd te 
wonen.

Haar dochter Liese heeft al eens in de 
Hollanderwijkkrant gestaan. Ze kan 
goed schilderen en tekenen voor haar 
leeftijd en vooral dat mooie paard dat 
ze geschilderd had en dat in kleur in 
de Hollanderwijkkrant werd 
afgedrukt, herinner ik me nog goed. 
Paardrijden is een grote passie van dit 
meisje. Ze doet aan dressuurles en op 
hun vakantie-eiland Vlieland krijgt ze 
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altijd een weekje les. O.a. rijdt ze dan 
door het bos. Ze heeft zelfs op de 
manege in Tzumarrum, waar ze les 
heeft,  al medailles gewonnen. Haar 
moeder verwacht dat dit wel een 
belangrijke hobby van haar dochter 
zal blijven. Fokje zit sinds kort ook in 
het nieuwe bestuur van de 
Huurdersvereniging Hollanderwijk. 
Samen met drie anderen heeft ze het 
vorige bestuur afgelost en gaat ze zich 
dus inspannen voor het woonbeleid 
in de Hollanderwijk. Kan geen kwaad, 
me dunkt en ik wens haar dan ook 

succes met het werk. Dat ze al aardig 
ingeburgerd is in ons dorpje, blijkt 
ook uit het feit dat ze een mooie rol 
speelde in de Midnight Walk 2019, 
een spektakelstuk, waarin Fokje een 
moeder speelde die met kinderwagen 
en (nep-)baby op de arm door het 
decor heenstapte. Fraai. Bepaald 
geen grijze muis deze dame!

Fokje Steen, Liese, Arwin en Benthe
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PIMPELMEESJES 
BIJ JOSÉ VRAKKING
In een van de vorige krantjes deed de 
Vogelwerkgroep verslag van de 
successen in de door hen geplaatste 
nestkastjes. Zij vroegen zich ook af 
hoe het gegaan zou zijn met de 
particuliere kastjes. 
Welnu, ik (José) had voor het eerst 
een pimpelmeeshokje en met groot 
succes, zo bleek. 
Slechts één vogeltje heeft het niet 
overleefd, waarschijnlijk omdat de 
ouders te druk waren met het voeren 
van uitgevlogen broertjes en zusjes.
Inmiddels is de pimpelmees alweer 
druk bezig om met zijn spiegelbeeld 
in het raam ernaast te vechten, zodat 
hij elke avond verzekerd blijft van zijn 
slaapplek in het hokje. En er straks 

weer een nestje in kan maken dan 
natuurlijk.
Laat de lente maar beginnen!
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EEN ONDERDUIKER IN DE 
WIJNHORNSTERSTRAAT 
Door Boukje Wiersma

Dit verhaal verscheen in de 
Leeuwarder Seniorenkrant van maart 
2020. Met toestemming van de 
uitgever nemen we het hier over.

Dit jaar staan we stil bij het feit dat 
ons land 75 jaar geleden bevrijd is. 
Het is belangrijk de verhalen over de 
oorlog te blijven vertellen, om te 
beseffen dat vrijheid niet vanzelf-
sprekend is. Ook in Leeuwarden heeft 
zich van alles afgespeeld in de 
Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld 
in het huis aan de Wijnhornsterstraat, 
vlak achter het station. Johanna 
Romkes-Nota (92) weet het nog goed.

“Mijn broer Piet is van 1925, ik ben 
twee jaar jonger. In de oorlog werd hij 
opgeroepen voor de Arbeidsdienst. 
Hij kreeg een donkergroen uniform en 
werd naar Brabant gestuurd. Piet was 
een beetje een meneer, hij had HBS 
gedaan en zag dat werken niet zo 
zitten. En hij had ook gewoon 
heimwee, hij was nog maar een jaar 
of 18. Toen Piet een keer met verlof 
thuis was, zei mijn vader “Je blijft 
maar mooi hier.” Hij moest toen 
natuurlijk wel onderduiken en dat kon 
bij ons op de vliering. We woonden 
aan de Wijnhornsterstraat 1, in de 

Hollanderwijk achter het station. Er 
was een losse ladder naar de vliering 
en als hij zich moest verbergen, dan 
zat hij daar achter allerlei spullen. De 
ladder werd weggehaald en bedekt 
met een deken. Piet kon niet naar 
buiten, dat was te gevaarlijk, maar we 
hadden een klein binnenplaatsje. 
Daar kon hij even een frisse neus 
halen. De enige achterburen die hem 
daar konden zien zaten bij de 
ondergrondse, dus die hebben hem 
nooit verraden. Wel kwamen de 
Duitsers regelmatig langs om te 
controleren of Piet bij ons was. 
Meestal gebeurde dat ’s nachts en 
dan belden ze aan. Mijn moeder ging 
altijd tijd rekken en deed de deur pas 
na een hele tijd open, zodat mijn 
broer snel naar de vliering kon. Mijn 
zus kroop in zijn bed. Het ging altijd 
goed. Eén keer was er op een middag 
een razzia. Het was winter en vroeg 
donker. Er was veel drukte in huis, we 
waren er die dag allemaal. Ons gezin 
bestond uit acht meisjes en drie 
jongens. Mijn vader is hertrouwd 
nadat ik al jong mijn moeder had 
verloren. Mijn broer Piet zat in een 
hoek van de kamer, in zijn 
donkergroene uniform. Er brandde 
geen licht in huis en het was al best 
donker, in ieder geval in de hoek waar 
Piet zat. De Duitsers kwamen binnen 
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en mijn moeder ging breeduit staan 
om hen het zicht op mijn broer te 
ontnemen. Een soldaat wees naar de 
lamp en vroeg of die aan kon. Mijn 
moeder zei dat de lamp kapot was en 
ze geloofden haar blijkbaar. Er werd in 
huis gezocht en met bajonetten in 
matrassen en kleding geprikt. Wij 
hielden onze mond, dat was ons 
opgedragen. Maar mijn oudere zus 
schold op de soldaten, dat was een 
pittig ding. Al die tijd zat Piet stil in 
zijn donkere hoekje. Ze hebben hem 
niet ontdekt, wat je best een wonder 
mag noemen.” 

Tussen de bomen Wijnhornsterstraat 
1. De foto is waarschijnlijk gemaakt in 
de oorlog. De hekken langs de 
spoorsloot zijn wit geverfd. Zo waren 
ze ‘s avonds en ‘s nachts - tijdens de 
verduistering - toch te zien.
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door Antoon Groenewoud

Om de aandacht te trekken, eerst 
hier een paar onthullingen van wat 
deze keer de aandacht krijgt. Zoals 
het ervaren van de afgelopen 
“winter”, de blik op het winterse 
beeld van onze wijk en speciaal deze 
keer de schijnwerper op de Spreeuw. 
Daarnaast nog even over de naam 
“winter” en de eerste Merel-zang.

Het was misschien een wat rare 
gedachte die bij mij op kwam, toen ik 
al overdenkend dit artikel 
voorbereidde:
“Is de periode december, januari en 
februari jl. nog te betitelen als….. 
WINTER?” Als het zo doorgaat met 
die vrij hoge temperaturen, dan krijg 
ik de neiging om de naam “winter” te 
vervangen door b.v. “na-herfst”. Maar 
er is wellicht ook een andere naam 
voor dit jaargetijde te bedenken; een 
“warmere” titel? Ondanks de 
klimaatverandering is het bijzonder, 
om te zien hoe in de te-warme dagen 
o.a. in december vorig jaar, struiken 
gingen bloeien en Koolmeesjes al 
voorjaarsachtige geluiden lieten 
horen!

Ondertussen zijn de sneeuwklokjes 
uitgebloeid en de loofbomen nog 
kaal. Die kale bomen maken het 
trouwens wel mogelijk om wat meer 

NATUUR IN DE WIJK
overzicht te krijgen van onze wijk. Zo 
zijn de Ligusterhagen nagenoeg 
bladloos, zodat een kijkje door die 
heggen mogelijk is: soms wel 
verrassende tuintjes! Dat winterse 
beeld is (nog) niet veranderd, als ik dit 
schrijf.

Na de jaarwisseling bleef het zachte 
weer. De natuur bleef “in-de-war”, de 
ontwikkeling liep volgens Arnold van 
Vliet, bioloog universiteit 
Wageningen, zeker een maand 
vooruit op de gemiddelde 
ontwikkeling. Januari was ook verder 
bijzonder, want er werd bijna een 
record gevestigd: 11,7° Celsius. In 
2011 werd het toen 12°!
Gevolg: Steekmuggen en vlinders als 
Dagpauwogen ontwaakten!

Wat wel weer normaal bleek, was dat 
vogels uit de “wilde” natuur onze 
buurt bezochten.
Zo zag Jobs Theunissen op 26 januari 
een Goudhaantje, het kleinste 
vogeltje van Europa! Ja, maar 9 cm 
groot en ± 5 gram zwaar. De familie 
bestaat maar uit drie soorten: het 
Goudhaantje, het Amerikaanse goud-
haantje en het Vuurgoudhaantje.
Een andere vogel, wel veel groter, de 
Merel, stal mijn aandacht, toen ik 
deze weer op 27 januari “fluisterend” 
hoorde zingen. Een week later had 
deze zwarte vogel het “normale” 
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volume te pakken: mooi!
Daar tussendoor zongen op 
verschillende plaatsen in de wijk 
Roodborstjes om hun soortgenoten 
duidelijk te maken: “Dit is mijn 
voedselgebied! ”, dus……

Ook een geweldige zanger is de 
Spreeuw, die met velen elke herfst bij 
ons de bessen verorbert.
Deze vogelsoort wil ik hier graag 
“etaleren”. Behalve dat hij vaste gast 
in onze buurt is, is er nòg een 
aanleiding: ik was een jaar of 12 en 
het was het begin van de zomer, toen 
ik op een ochtend, terwijl ik nog in 
bed lag bij mijn ouders thuis op 
zolder, ineens via het openstaande 
dakraam een Kieviet hoorde roepen!
“Nee, dat kan toch niet hier in de 
huizenzee!” Ik rap uit de veren, naar 
het dakraam. De ontknoping…..: er 
zat op de naastgelegen woning een 
Spreeuw te zingen‼ Ik voelde me echt 
bedonderd èn verrast! Daarmee heb 
ik al één van de bijzonderheden van 
de Protter, zoals ie in het Fries heet, 
vermeld: Het imiteren van vogels; 
maar wat deze zanger ook kan, is het 
nadoen van bepaalde geluiden die hij 
in zijn omgeving opvangt, of elders 
opving, veroorzaakt door mensen!
Het echte zingen bestaat uit “klok-
kende-kwetterende en ratelende” 
geluiden, gelardeerd met fluittonen. 
De vogel “dirigeert” zelf door zijn 
afhangende vleugels te laten klap-
peren. Het uiterlijk is, denk ik, bij 

velen bekend: zwart met gele puntige 
snavel. Eén van de weinige vogels die 
zich na de zomer “verkleedt”! Het 
zwarte pak met purperen en groene 
metaalglans, wordt verruild voor een 
kledij met veel witte stippen! Vooral 
vrouwtje-spreeuw vertoont zich 
daarin.
En dan de spreeuwen in de 
Hollanderwijk en buiten de stad. Na 
de broedtijd zoeken ze elkaar op en 
verplaatsen zich steeds als een vlucht 
van enkele honderden. Vervolgens 
gaan ze verdeeld in groepen de besjes 
aan onze struiken en bomen consu-
meren. In de bomen rondom komen 
ze dan meestal weer bij elkaar waar 
ze al kwetterend en fluitend hun 
ervaringen uitwisselen….
Daarna kan na (mogelijk) één “kreet” 
van één Spreeuw de hele boel op-
vliegen en als een bekende spreeuw-
enwolk vertrekken, mogelijk naar een 
ander stadsdeel, of als een zwierende 
wolk ver buiten Leeuwarden 
neerstrijken en daar in hoge bomen 
de nacht gaan doorbrengen.
Tot besluit van dit portret een paar, 
toch wel opvallende, gebeurtenissen 
waarbij de Spreeuw, de Sturnus 
Vulgaris, met de MENS werd 
geconfronteerd! In het december-
nummer (pagina 19) deed ik al uit de 
doeken, hoe men in de tijd 1600 en 
1700 gekooide spreeuwen wilde laten 
praten door hun tongetjes los te 
knippen!
Veel leuker was het, toen Mozart in 
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1784 een Spreeuw in een grote kooi 
had gekocht en deze al heel gauw 
doorging als een volleerd musicus: hij 
floot zelfs Mozarts concert in G-major 
KV 543! Tenminste, dat las ik.

Vogelliefhebbers (?) die omstreeks 
begin 1700 spreeuwen hadden 
gevangen en “onderzocht”, wilden de 
weer losgelaten vogels blijven 
herkennen. Nou, dat ging simpel: ze 
knipten één teen van de rechterpoot 
zodat die niet te missen was tussen 
de anderen……
Gelukkig kwam in 1899 de Deense 
leraar Mortensen op het idee de 
spreeuwen te voorzien van een 
aluminiumring! Nadat dat alom 
bekend werd, bleven de pootjes 

gelukkig heel.
Dat het met honderden spreeuwen, 
en nog meer, slecht af liep, was in de 
17e eeuw!
“Een gebraden-spreeuwen-schotel, 
meneer?”, was zelfs ruim 300 jaar een 
gewone maaltijd in restaurants enz. 
Ook Nederlanders vingen duizenden 
vogels, waaronder spreeuwen, met 
grote slagnetten. Dat duurde nog tot 
1933.
Het was de vogelkundige Ab Perdeck, 
die na het verbod de vogelvangers 
vroeg door te gaan, maar dan voor 
onderzoek. En zo geschiedde!
Met dit positieve gebeuren eindig ik 
deze lange aflevering.

5 maart 2020

Schrans 145
8932 ND Leeuwarden

T: 058-2159002
info@bakkerijschuurmans.nl

www.bakkerijschuurmans.nl
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Romig beige met een verzadigd, bijna 
zingend wijnrood. Ik had al meerdere 
malen staan kwijlen bij de verlengde 
‘Two Tone’ Ford Transit. Toen ik er 
lucht van kreeg dat het gevaarte 
komende zomer definitief onze wijk 
uitrolt, was de keuze voor de tweede 
editie van ‘Wijk op Wielen’ snel 
gemaakt. Het slachtoffer in kwestie: 
Linda Jorna. Linda werkt als 
zelfstandige in de zorg en woont 
samen met haar twee dochters Rosa 
en Nina en hondje Wolf, inmiddels 
een goede vier jaar in haar huisje aan 
de Hollanderdijk. De bedoeling was 
om de Hollanderwijk nooit meer te 
verlaten, maar zoals in menig kasteel-
romannetje het geval is, gooide 
ook hier een man roet in het eten. 
Het paleisje dat onderdak moet gaan 
bieden aan het samengestelde gezin 
van zeven, bevindt zich aan de 
Archipelweg. De oude pastorie van de 
kerk aldaar. Zes slaapkamers, garage, 
atelier en een lap tuin zijn natuurlijk 
behoorlijke argumenten om te ver-
kassen, maar ik vermoed dat ze nog 
wel eens last zou kunnen krijgen van 
fantoompijn.

“PARMAHAM   
  IN DE BOCHT”

door Bob de Boer

Wat is het? 
En hoeveel wielen heeft het?
Het betreft een Ford Transit 1979 
type MK2.

Specificaties
Kleurstelling: 

Origineel beige. 
Nu beige/wijnrood

Motor:
Origineel 100pk 3 liter V6
Er zou een andere motor in zitten 
waarvan de details verloren zijn 
gegaan…

Topsnelheid:
Afhankelijk van windrichting pak 
‘m beet 100 km per uur 

Lengte: 
5,25 meter

Breedte:
1,75 meter

Hoogte: 
2,30 meter 

Aantal wielen:
4 stuks

Brandstof: 
Gas en benzine
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Interieur:  
Vooralsnog 7 persoons. 
Standaard 5

Stuurinrichting: 
Lekker groot
Geen stuurbekrachtiging

Bijzonderheden: 
Verlengd model
Geen speciaal rijbewijs nodig
Ventilatie op het dak om 
angstzweet af te voeren

Geheim koosnaampje?
“Miss Piggy.” In Engeland bleken ze 
vroeger te racen met Transits. 
Vanwege het parmantige snuitwerk 
kregen ze toen al de bijnaam ‘Pig 
Nose’. 

Lijkt het vervoer op de baas?
Linda is steeds meer in het het hier en 
nu gaan leven. Alle haasthebberij 
probeert ze zoveel mogelijk te 
vermijden en met een topsnelheid 
van rond de 100 km per uur hoeft ze 
zich in elk geval geen zorgen te maken 
over snelwegstress. 
Het betreft natuurlijk wel een 
oldtimer, dus er piept en kraakt wel 
eens wat. Wat dat betreft lijken ze 
ook wel op elkaar. Vanwege 
aangeboren heupdysplasie is Linda 
zo’n tien jaar geleden voorzien van 
twee nieuwe heupen, wat maakt dat 
ze inmiddels weer een stuk mobieler 
is, maar een extra druppel smeerolie 
kan ze op haar tijd ook wel gebruiken. 
Miss Piggy doet dat in de garage, 
Linda ontkurkt graag een flesje met 
vrienden.
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Waarom dit exemplaar?
Linda heeft 10 jaar lang als slagwerker 
in ‘Femmes Vattaal’ gespeeld. Met 
een club meiden gingen ze dan het 
land door om op oude olievaten te 
spelen. De vaten hadden de dames op 
het dak van een oude Mercedesbus 
geknoopt. De chauffeur destijds 
handelde in oude bussen en zo ging 
het balletje rollen. Eerst stond er nog 
een oude Mercedes brandweerbus op 
haar verlanglijstje, maar toen ze haar 
eerste Transit tegenkwam was ze 
verkocht. Eigenlijk is Miss Piggy een 
upgrade. Toen Miss Piggy 40 jaar 
werd heeft Linda zich over haar 
ontfermd. 

Eigenaardigheden?
Inparkeren schijnt behoorlijk wat 
oefening te vergen. Menig paaltje is 
inmiddels voorzien van een vers likje 
verf. ‘Verlengd’ klinkt als iets van luxe, 
maar het levert kennelijk ook extra 
uitdagingen op.

Deukjes?
Miss Piggy staat nu weer bij de 
garage. Het raam wil niet goed open, 
de uitlaat zit wat los en er blijkt ter 
hoogte van het reservewiel een gat 
onder het tapijt te zitten. Eigenlijk 
hoopte Linda bij aanschaf op een kant 
en klare bus…

Bijzondere herinneringen?
Uitdagingen worden niet uit de weg 
gegaan. Het samengestelde gezin 

besloot vorig jaar om met vijf pubers 
af te reizen richting Lago d’Idro in 
Noord Italië. In het plat Nederlands 
vertaalt zich dat naar het Idromeer. 
Zeven man sterk met een 
ondervertegenwoordiging van 
volwassenen. Wolf bleef achter bij 
een vriendin. Om de kudde te kunnen 
huisvesten werd er nog een extra 
bank gemonteerd. 
Door al het gewicht van de bepakking 
bleek het biggetje allesbehalve een 
formidabele wegligging te hebben. 
Het was hard werken achter het grote 
stuur zonder stuurbekrachtiging en in 
de bochten kreeg ze soms het gevoel 
alsof ze er op twee wielen doorheen 
ging. Vanaf Heerenveen is Linda aan 
de beademing gaan liggen en heeft ze 
het stuur overgedragen aan René. 
Naast ridder op het witte paard blijkt 
hij het ook erg goed te doen als 
chauffeur van beschuitbussen vol 
pubers. Eenmaal in Italië heeft de 
familie twee weken op een camping 
bij het Idromeer gestaan. ’s Avonds 
gezellig met tentjes om de bus heen 
en overdag lekker de omgeving 
verkennend.

Pech onderweg?
Twee weken later en nog maar amper 
de camping af om weer huiswaarts te 
keren brak er bij Miss Piggy het zweet 
uit: mevrouw lekte benzine. ‘Frans 
van de ANWB’ (ze hebben nog steeds 
contact) heeft geholpen om Miss 
Piggy weer veilig de weg op te 
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'n keertje meelopen 

met het ophalen
 van

oud papier?
Laat het even 

weten  

bij de redactie of 

Gerda van Houten

Nieuwe Hollande
rdijk 49, 

2126272

krijgen. De schade: vlotterkamer stuk, 
vlotternaald versleten, pakking 
gescheurd, benzineslang lek en het 
membraan naar de eeuwige 
olievelden. Terwijl hij de vlotterkamer 
wist te solderen werd Frans’ 
persoonlijke oliepeil aangevuld met 
verse koffie. Een ‘nieuw’ membraan 
werd gemaakt van een oud stuk 
sleepkabel. 

Op de terugweg ergens in Oostenrijk 
kwam René erachter dat de remmen 
er geen zin meer in hadden. Hij heeft 
de bus op de motor kunnen stoppen 
en na een paar flinke trappen tegen 
de remklauwen konden ze weer 
verder. De bedoeling was om per dag 
een uur of acht achter het stuur te 
zitten, maar 12 uur gemiddeld bleek 
realistischer. Door het zware rijden 
door de bergen is Miss Piggy nog een 
aantal keren aan de kook geraakt, 
maar dat heeft gelukkig geen 
blijvende schade opgeleverd.

Reservewielen?
Hiervoor had Linda een vroegere 
versie van de Transit, een MK1. Geel 
en zelfs nog strakker in de lak dan de 
MK2. Daarvoor heeft ze nog wat 
kleine oude autootjes gehad waarvan 
het merendeel meestal binnen een 
jaar stuk was. Om haar bionische 
heupen soepel te houden zit Linda 
ook veel op de fiets.
Naast benzinedampen heeft Linda 
ook een zwak voor water. Een 

noemenswaardige vermelding, 
waarbij we de wielen er maar even bij 
moeten denken, is de Kaagkruiser 
waarmee ze ooit het ruime sop 
trotseerde. De boot is er niet meer, 
maar het badpak nog wel. Een 
vriendin van Linda heeft ook een 
oude Transit en als de gelegenheid 
zich voordoet trekken de dames er 
samen op uit om hun kamp aan het 
water op te slaan.

Valt er nog wat te dromen? 
In de toekomst is het de bedoeling 
om de extra bank te vervangen voor 
een ‘bedbak’; een soort vlonder 
waaronder zich drie grote lades 
bevinden en waar bovenop geslapen 
kan worden. Uiteindelijk wil Linda 
samen met René in de bus Europa 
door.
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tekst Roel Swart; foto's Marike 
Postma

Van juni 2016 tot en met oktober 
2017 interviewde buurtgenote 
Marieke Draaisma voor de rubriek 
“Mijn huisdier en ik” bewoners van 
de Hollanderwijk over hun 
bijzondere huisdieren. De rubriek 
hield op te bestaan, omdat Marieke 
er wegens studie helaas geen tijd 
meer voor had. Begin februari kreeg 
de redactie evenwel een mail van 
buurtgenote Marike Postma, waarin 
ze zich af vroeg of wij de 
huisdierenrubriek nog hebben. 
Marike: “Het lijkt mij wel leuk om 
mijn kat Jelle hier voor op te geven”. 
De redactie besloot om, voorlopig 
voor één keer, de rubriek nieuw 
leven in te blazen. 
Huisdierenliefhebber Roel Swart 
sprak met haar en met Jelle's co-
ouders.

Wie is wie?  

Jelle. Jelle is een gecastreerde kater 
van bijna 13 jaar: hij is op 9 mei 2007 
geboren. Marike: “Begin 2007 is de 
grote grijze kat van mijn ouders  
overleden. Ik ben altijd dol op dieren 
en met name katten geweest”. Zij was 

al van plan om, zodra ze een woning 
met tuin voor zichzelf had, meteen 
een kat te nemen. Een collega 
vertelde dat de kat van haar moeder 
een nestje kreeg en dat daar 
waarschijnlijk ook een grijze kitten bij 
zou zitten. Marike: "We spraken af dat 
ik er eentje van mocht hebben. Zodra 
ze geboren waren, ben ik gaan kijken: 
er zat één grijs katje bij. Dus die was 
voor mij bestemd!” 

Waarom heet Jelle Jelle? Marike: "In 
onze familie is het gewoonte om de 

MIJN HUISDIER EN IK: JELLE
‘Niets fijner dan een kat op schoot na een drukke werkdag’
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Marike Postma

graag met het OV. De trein- en 
busstations zijn vlakbij, dus is het ook 
ideaal wonen in de Hollanderwijk. 

Wat maakt Jelle speciaal? Marike: 
“Jelle valt op vanwege zijn formaat 
(ruim 5,5 kilo) en grijze kleur. 
Waarschijnlijk kennen veel 
buurtbewoners hem wel. Hij is erg 
lief. Bij de dierenarts bijvoorbeeld is 
hij altijd zo braaf. Dat maken ze wel 
eens anders mee". In huis klimt hij 
niet op het aanrecht en eet hij geen 
dingen van tafel. Marike: "Hij is erg 
aanhankelijk en zoekt mij op als ik 
thuis ben. Dan vindt hij het fijn om bij 
mij in de buurt te slapen en kan hij 
heerlijk knorren. Verder is het ook 
een slimme kat: hij verstaat bepaalde 
woorden en weet dan heel goed wat 
ze betekenen.” Wel is Jelle wat bangig 
aangelegd. Maar dat is alleen maar 
goed: daardoor springt hij niet in 7 
sloten tegelijk. 

huisdieren mensennamen te geven. 
Zo is er een hond die Tineke heet. Ik 
vond Jelle wel een leuke naam". 

Marike Postma. Jelle's huisgenoot 
Marike Postma (1980), geboren en 
getogen in Haskerhorne (vlakbij 
Joure), verhuisde in 2001 tijdens haar 
studie Communicatie aan de 
Noordelijke Hogeschool naar 
Leeuwarden. De eerste zes jaar 
woonde ze in de Schepenbuurt, 
waarna ze in juli 2007 een huisje 
vond in de Waling Dijkstrastraat. Ze is 
werkzaam op de afdeling 
Communicatie van ROC Friese Poort. 
Marike houdt van reizen, 
fotograferen en gezellige dingen 
ondernemen met familie en 
vrienden. Om de conditie op peil te 
houden doet ze aan hardlopen en 
wandelen. 

Ideaal wonen in de Hollanderwijk. 
Marike woont nu bijna 13 jaar met 
veel plezier in de Hollanderwijk. 
Marike: “Je woont praktisch in het 
centrum en toch is het ontzettend 
groen en stil.” Daarnaast reist ze 
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Gebroken staart. Ooit heeft hij zijn 
staart gebroken. Marike: "We weten 
nog steeds niet hoe dat is gekomen. 
Misschien is hij blijven haken toen hij 
zijn gebruikelijke ronde over de 
schuttingen en daken deed. Dat was 
flink schrikken. Het had slecht af 
kunnen lopen, maar hij is daar 
gelukkig weer helemaal van hersteld". 

Drink- en eetgewoontes. Jelle vertikt 
het om te drinken uit een schaaltje 
dat naast de brokjes staat. Drinken 
doet hij bij voorkeur uit de douche. 
Marike: "Zodra hij gaat zitten, moet ik 
de douchekop op de grond leggen en 

de douche aanzetten. Dan is het 
water lekker vers natuurlijk! Af en toe 
trakteer ik hem op vlees. Daarbij gaat 
hij eerst voor de saus; pas daarna eet 
hij het vlees zelf op".

Hoe is zijn contact met andere dieren 
en mensen?  Naar andere mensen is 
hij meestal wat schuw.  Honden moet 
hij weinig van hebben: als ik bezoek 
heb van iemand die een hondje mee 
heeft, dan vlucht hij naar boven of 
naar buiten. Drukke kinderen hebben 
evenmin zijn voorkeur; ook dan kiest 
hij eieren voor zijn geld.” 
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Co-ouderschap. Jelle komt wel graag 
bij haar achterburen Pieter van den 
Berg en Reny Siemonsma. Marike 
noemt hen Jelle's co-ouders: 
“Wanneer ik op vakantie ben, zorgen 
zij voor hem". Reny:" Via via komt 
Jelle terecht op het fietsenhok achter 
in onze tuin. Met goedvinden van 
Marike laten we hem daarna binnen. 
Een tijdje terug was Jelle ziek. Omdat 
Marike vanwege haar werk overdag 
niet thuis was, namen wij hem die 
dagen in huis om hem te verzorgen. 
Maar Jelle is en blijft wel Marike haar 
kat".

Territorium. Marike: "Toen hij nog 
wat jonger was, verdedigde hij ‘zijn’ 
territorium wel vrij fanatiek. De 
laatste jaren wordt hij steeds rustiger. 
Hij heeft zijn grappige eigenaardig-
heden, zoals waarschijnlijk de meeste 
katten hebben". Ze vertelt me 
overigens dat Jelle in zijn "eigen" tuin 
regelmatig strijd heeft met mijn 
buurpoes, de rode kater Rhodos. 
Marike: "Gister moest ik hem weer uit 

de achtertuin jagen. Die is voor 
niemand bang”. Voor mensen en zijn 
andere huisgenoot, kater Texel, is 
Rhodos heel lief en aanhalig, maar 
aan 'índringers', zoals honden en 
andere katten, heeft hij een 
bloedhekel. Die komen "zijn" tuin 
echt niet in. Aan mijn bijzondere 
buurkaters heeft Marieke Draaisma 
een paar jaar geleden al eens 
aandacht geschonken in ons wijkblad. 

Toekomst.  Marike hoopt nog lang, 
samen met de co-ouders Pieter en 
Reny, van haar kat Jelle te kunnen 
genieten. Marike: “Het is meer dan 
gewoon een kat, mensen met 
huisdieren herkennen dat vast. Het is 
eigenlijk ook een huisgenootje waar 
je veel gezelligheid van hebt. 
Daarnaast is er niets fijners dan een 
kat op schoot na een drukke 
werkdag.” 
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Zeer waarschijnlijk gaan veel jonge 
koolmezen in de nestkasten dood 
 door anti-vlooienmiddelen voor 
honden en katten.
Koolmezen en pimpelmezen maken 
hun nest voor een groot deel met 
haren van honden en katten. Anti-
vlooienmiddelen (met insecticiden) in 
die haren komen op de nog kale huid 
van de jonge vogeltjes terecht. En die 
gaan daar vervolgens aan dood. Dit 
staat in een onderzoek van het 
Centrum voor Landbouw en Milieu.

ONS ADVIES.
Na het borstelen van je hond of kat 
het haar opruimen en weggooien als 
je hond/kat is behandeld met een 
anti-vlooienmiddel. Ook het 

verzamelen van hondenharen of 
kattenharen en dit in een netje doen 
voor de mezen is dan dus uit den 
boze ( richt meer schade aan dan dat 
je helpt).
Het is geen probleem als je 
vlooienmiddel biologisch is en 
uitdrukkelijk vermeld is dat het 
onschadelijk is voor vogels.

Als wij de komende tijd dode mezen 
in de kastjes vinden zullen wij die 
opsturen voor onderzoek. Zo kunnen 
we er het komend jaar achter komen 
of dit probleem ook speelt in de 
Hollanderwijk.

Vogelwerkgroep Hollanderwijk
Meinte Boersma

JONGE KOOLMEZEN DOOD 
DOOR VLOOIENMIDDEL
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U heeft vast wel eens gehoord
Van Geer en Goor
De twee lachebekkies van Dutch tv
Met grappen en grollen werd 
gescoord.

Geer kennen we van de eind jaren '80
No more boleros werd een grote hit,
Een man met pit, hij ging maar door 
En werd succesvol hoor.

Goor daarentegen was van begin 
jaren 90,
Ook hij wist van wanten,
Heb je nog even voor mij
Maakte vele mensen blij.

Opeens beide lid van de Toppers
Samen met Froger en van der Boom
De Arena stroomde vele malen vol
Hits, verkleden en lang leve de lol.

TWEE LACHEBEKKIES
Hun shows met de oudjes spande de 
kroon,
Ze lachten zich een kriek, maar deden 
wel
Zoveel humor per minuut was 
ongeëvenaard
Maar de goede verhoudingen bleven 
bewaard.

Nu zijn ze geen duo meer,
Maar de heren zijn vrienden voor het 
leven
Gerard Joling en  Gordon
Aparte vogels, ze lachen hun tenen 
krom!

Frank Roffel  najaar 2019
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ZWALUWENLIEDJE
Vaarwel vaarwel o zwaluw,
rep u naar warmer landen;

de zomer is vervlogen,
de grote reis begonnen,

en pijlsnel gaat het Nijlwaarts.
Vaarwel vaarwel o zwaluw,
wìj hier kunnen niet weten

of gij ginds in Egypte
door ibis en flamingo

soms scheef wordt aangekeken
- bijwoners, vreemdelingen -
òf welkom wordt geheten.

Ida Gerhardt
Uit: Sterreschip (1979)

Hoe de ontvangst mag wezen,
de Nijl zij u goedgunstig

met dikke groene muggen.
Maar als het zuidenwind wordt,
kom terug, kom terug o zwaluw,

keer weder uit den vreemde;
maak dat wij u weer dapper
zien scheren langs het water,
zien metselen aan de dakrand

het nestje voor het legsel;
en horen hoe gij kwetterend

de grote zomer aanzegt.
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Groningen en verder via Nieuwe-
schans naar Hamburg, van groot 
belang! En dan verder nog als 
zeehaven met lijnen naar Amsterdam 
en Londen.
De gemeenteraad van Harlingen bleef 
ervan overtuigd, dat de treinen vrij 
gauw zouden gaan rijden, zelfs na de 
afgewezen concessies. Want in 1857 
ging de raad akkoord met een 
voorstel van burgemeester en 
wethouders, om ƒ 300.000,- te 
reserveren voor de komende 
ontwikkelingen! Jammer genoeg 
kwam er zelfs noch een spoorstaaf, 
noch een biels te liggen tussen 
Harlingen en Leeuwarden.
De regering zag in 1860 geen heil 
meer in de belangen die burgers in 
spoorwegen hadden, zoals ik in het 
begin al schreef. Toch werd in 
datzelfde jaar nog wel een 
opmerkelijk verzoek gedaan: Een 
aanvraag voor een concessie voor de 
aanleg van een spoorweg van 
Harlingen naar Salzbergen in 
Duitsland, via Heerenveen. Dit idee 
kwam van de Noorder Spoorwegen-

Na de teleurstellende afloop in 1858 
van de plannen om in Noord-
Nederland spoorwegen (ook “ijzeren 
banen” genoemd) aan te leggen, zag 
de Rijksoverheid de particuliere 
initiatieven niet meer zitten. Dat was 
pas in 1860.
Toch moest er snel wat gebeuren, 
want nòg langer zonder 
treinverbindingen was 
onverantwoord! Het was echt 
behelpen. Om wat verder weg te 
gaan, hadden sommigen de 
beschikking over een stoom-
automobiel. Daarnaast kon je je laten 
brengen per diligence of postkoets. 
Het was dan niet zo gek om een boek 
mee te brengen, want men was uren 
onderweg! Voor niet-te-lange-ritten, 
was de vélocipède (de eerste fiets) 
ook nog een oplossing…..

Er was toen een stad, die ontzettend 
veel belang had bij een spoorlijn: 
Harlingen! Dan pas kon de stad zich 
ontwikkelen tot een belangrijke 
transitohaven. Ook daarom was een 
spoorweg, via Leeuwarden naar 

SPOORPRAAT - 4
door Antoon Groenewoud
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maatschappij, vertegenwoordigd 
door de heer mr W.J. van Welderen 
baron Rengers uit Leeuwarden (1835-
1916).
Het resultaat van de concessie viel 
negatief uit. Men reageerde vanuit 
Friesland met een scherp gestelde 

Er kan wel een extra begeleider bij de Kinderclub

Gezellig elke week een uurtje (van 3 tot 4 uur) knutselen 
met een groepje enthousiaste kinderen.

Heb je hier zin in, laat het even weten aan Gerda van Houten, 
Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

bewoording, zoals: “De Nederlandse 
Regering heeft blijkbaar meer 
prioriteit, den vijant in Oostenrijk van 
een spoor te voorzien dan te 
investeren in een verbinding tussen 
Harlingen en Europa”.

Dat de Regering in 1860 zelf bezig 
ging met de “spoorwegen” vermeldde 
ik al, maar wat er precies gebeurde 
stel ik nog even uit.
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DEADLINE 
HOLLANDERWIJKKRANT:

12 mei
Oud papier ophalen

Maandag 14 april
Maandag 11 mei
Maandag 8 juni
Maandag 6 juli

Maandag 3 augustus
Maandag 31 augustus

Door de 
corona-crisis 
zijn er geen 

activiteiten in 
het Huuske.
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't Hollanderhuuske
Nieuwe Hollanderdijk 63, 2139687

Bestuur
Wietse Rinsma, voorzitter 

Nieuwe Hollanderdijk 61, 06-41968754
Doeke Brouwer, penningmeester

Emmakade 227 06-43755311
(vacant), secretaris
Jurjen Langendijk, bestuurslid

Hollanderdijk 62, 2125909
Emiel van der Laag, klusjesman

Beheer huuske/coördinatie bar/sleutel
Harm en Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Biljartclub 1
Johan Dijkstra 06-23326266

Dirk Boutsstraat 9
Biljartclub 2
Gosse van Houten

Hollanderstraat 20 06-15121417
Bingo-commissie
Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272
Kinderclub
Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272
Klaverjasclub
Jack Melein

Ritsumasyl 3, Deinum,
tot 18 u. 2126335;  na 18 u. 2154282

Ouderenactiviteit
Liesbeth Langendijk

Hollanderdijk 62 2125909

CONTACTPERSONEN

Oud papier inzameling
Vacant (tijdelijk Gerda van Houten)
Hobbyclub
Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272
Vrouwenclub
Mevr. de Bruin

Eekhoffstraat 1, 2128167

Vogelwerkgroep
Antoon Groenewoud

Waling Dijkstrastraat 5, 2165771

Redactie Hollanderwijkkrant
Paul Pasveer 

Nieuwe Hollanderdijk 9, 2130823

Huurdersvereniging Hollanderwijk
Baukje Terpstra 

Nieuwe Hollanderdijk 6 06-53531366
Marga Garms 

Van Harenstraat 16  06-52635432
Fokje Steen
Janet Visser

Wijkagent
Axel vd Honing 0900-8844



Eetcafé

1 van de pareltjes van Huizum

Shoarma 7,50
met pitabroodje en knoflooksaus

Hamburger “de Basuin” 8,50
een luxe traiteurburger van 180 gram met spek en ui

Kipsaté 12,75
met kroepoek, seroendeng en huisgemaakte satésaus

Schnitzel du chef 13,75
gekruide en gepaneerde schnitzel met spek en ui

Huzumer stoofpot 13,75
met o.a. draadjesvlees, paprika, ui, wortel, …

Spareribs 14,00
volgens origineel recept bereid varkensvlees met knoflooksaus

Vispakketje 13,50
diverse soorten vis met o.a. mozzarella, tomaat, aubergine, 
pijnboompitten, …

Pittige groentecurry (vega) 10,95
met o.a. bloemkool, sperziebonen, tomaat, kikkererwten, …

Spinazietaart (vega) 12,50
gevuld met o.a. feta, pijnboompitten, spinazie

Alle gerechten worden geserveerd met verse groenten, 
salade, gebakken aardappeltjes of patat

Bezorging:• in Leeuwarden en Goutum 
• vanaf €8,50
• kosten €2,00
• vanaf €20,00 gratis bezorgen

Keuken open van 1600 - 2100 uur
058 8434665
06 22770389
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ONZE AFHAAL- EN BEZORGKAART


