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REDACTIEKRABBEL
Beste	wijkbewoners	en	alle	andere	
lezers,	

Het	einde	van	het	jaar	komt	snel	
dichterbij.	Bij	dezen	wenst	de	hele	
redac)e	u	alvast	smûke	dagen!	
We	hopen	velen	van	jullie	te	treffen	
op	de	nieuwjaarsborrel	op	zaterdag	7	
januari	in	het	Hollanderhuuske.	

Helaas	moet	ik	jullie	ook	mededelen	
dat	Anne	Holland	op	26	oktober	in	het	
UMCG	is	opgenomen.	Driekus	belde	
ons	onlangs	en	zei	dat	het	redelijk	
goed	ging.	We	wachten	het	af	en	
hopen	z’n	verhalen	weer	gauw	te	
mogen	lezen.	Beterschap!

Wat	u	allemaal	te	weten	komt	als	u	de	
Hollanderwijkkrant	helemaal	doorspit:	
J!	Hoe	staat	het	met	het	basis-	
inkomen	in	Friesland?	Wie	zingt	er	
wel	eens	Ramses	Shaffy	voor	de	kat?	
Van	welk	materiaal	is	de	zwaan	

gemaakt	in	de	Wijnhornsterstraat?	
Wat	is	de	status	van	het	QR-project?

Een	greep	uit	de	verhalen	die	u	nog	
meer	kunt	lezen	in	deze	december-	
edi)e:
• Jan	en	Dries	Minnema	in	de	

schijnwerper
• Interview	met	Marloes	en	haar	

onderneming	Eigengemaakt
• Kunstenaar	Jason	Stuurhaan
• Stoereloer:	kinderen	en	

volwassenen	crea)ef	met	
ambachten

• Vogelavond	over	het	
Noarderleech

• Klachten	over	schilderwerk
• KaPenpraat

De	redac)e,	bestaande	uit	Antoon	
Groenewoud,	Paul	Pasveer,	Roel	
Swart	en	ondergetekende,	wenst	u	
veel	leesplezier	en	een	smûke	
decembermaand!	

Marieke	Draaisma	
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In	de	schijnwerper:	Jan	en	Dries	Minnema
door	Roel	Swart

In	1964	betrokken	Jan	en	Dries	
Minnema	met	hun	beide	kinderen	
het	huis	aan	de	Nieuwe	Hollander-	
dijk	45	in	Leeuwarden.	Op	17	
september	jongstleden	hebben	ze	
deze	woning	verlaten	en	hebben	ze	
een	appartement	aan	de	Wijn-	
hornsterstraat	62	betrokken.	Wat	
was	voor	hen	de	reden	om	na	ruim	
50	jaar	te	verhuizen?	Voor	de	
redacPe	aanleiding	voor	een	gesprek	
met	deze	veelzijdige	vrijwilligers,	die	

al	ruim	30	jaar	acPef	zijn	voor	de	
buurtvereniging	Hollanderwijk.

Jan	Minnema	(Tichelwerk,	1939)	en	
Dries	Minnema	–	van	der	Let	
(Miedum,1939)	zijn	beiden	
opgegroeid	op	de	boerderij	van	hun	
ouders.	Jan,	die	de	landbouwschool	
had	gevolgd,	was	als	oudste	zoon	
voorbestemd	om	zijn	vader	als	boer	
op	te	volgen.	Helaas	overleed	zijn	
vader	op	jonge	leekijd,	waarna	Jans'	
moeder	besliste	dat	niet	Jan,	maar	
diens	jongste	broer	beter	geschikt	
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was	om	de	boerderij	over	te	nemen.	
Ondanks	deze	teleurstelling	ging	Jan	
niet	bij	de	pakken	neerziPen:	hij	
solliciteerde	succesvol	bij	het	
Kadaster,	waar	hij	werd	aangesteld	als	
landmeet-assistent.	Dit	werk	heek	hij	
36	jaar	gedaan,	tot	zijn	57-ste;	hij	kon	
via	toen	een	regeling	stoppen.
Jan	en	Dries	kennen	elkaar	al	van	
jongs	af	aan:	een	oom	en	tante	van	
Dries	woonden	naast	het	ouderlijk	
huis	van	Jan.	In	1961	zijn	ze	getrouwd,	
en	gingen	ze	wonen	in	een	
arbeidershuisje	bij	de	boerderij	in	
Tichelwerk.	In	1964	verhuisden	ze	
met	hun	kinderen	naar	de	Nieuwe	
Hollanderdijk	in	Leeuwarden.	Jan	en	

Dries	hebben	een	dochter,	Alie,	die	in	
1961	is	geboren,	en	een	zoon,	Wieger,	
die	van	1964	is.	Ze	hebben	5	
kleinkinderen,	variërend	in	leekijd	
van	18	tot	23	jaar.
Dries	was	naast	huisvrouw	enkele	
jaren	werkzaam	bij	de	Hema;	in	die	
)jd	behaalde	ze	enkele	diploma's,	
waardoor	ze	werk	kreeg	als	
verzorgende	in	de	gezondheidszorg.	
Later	heek	ze	nog	een	)jdje	gewerkt	
bij	de	Miro,	tot	ze	op	haar	50-ste	jaar	
besloot	te	stoppen	met	betaald	werk.	
Dries	was	in	haar	vrije	)jd	ac)ef	in	
koroal	en	volleybal.	Bij	volleybal	is	ze	
ook	scheidsrechter	geweest.	
Bovendien	was	ze	een	aantal	jaren	

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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Paasmiddag 50+ 
op 16 april 2014

Weer een hele 
mooie opkomst, 
30 mannen en 
vrouwen. Als ie-
dereen binnen 
is komt na een 

welkomstgroet 
de thee en 
ŬŽĸ��Ğ�ĂĂŶ�ĚĞ�
beurt met 

daarbij koek 
en chocolade ei-

tjes en paashaasjes.
KƉ� ĞĞŶ� ŐĞŐĞǀĞŶ� ŵŽŵĞŶƚ� ǁĂƐ� ĂĂŶ� ĚĞ�
ŵĂŶŶĞŶ�ƚĞ�ŵĞƌŬĞŶ�ĚĂƚ�ǌĞ�ǁŝůĚĞŶ�ďŝůũĂƌͲ
ƚĞŶ͘� �Ŷ� ĚĞ� ǀƌŽƵǁĞŶ� ŐŝŶŐĞŶ� ƐũŽĞůĞŶ� ĞŶ�
ũŽĞůĞŶ� ĞŶ� ůĂĐŚĞŶ͘� 'ƌŽƚĞ� ƉƌĞƚ� ŵĞƚ� ZŽĞů�
ĂůƐ� ŐĂŶŐŵĂŬĞƌ͘ � dƵƐƐĞŶĚŽŽƌ� ĞĞŶ� ďŽƌƌĞů�
ŽĨ�ďŝĞƌ�ĞŶ�ĞĞŶ�ĨƌŝƐũĞ�ŵĞƚ�ŚĂƉũĞƐ͕�ƉŝŶĚĂ Ɛ͛�
ĞŶ�ǌŽ͘��Ğ�ŬůŽŬ�Ɵ�ŬƚĞ�ƌƵƐƟ�Ő�ĚŽŽƌ�ĞŶ�ƚŽĞŶ�
ǁĂƐ�ŚĞƚ�Ɵ�ũĚ�ǀŽŽƌ�ƐŽĞƉ͕�ŐĞŬŽŽŬƚ�ŵĞƚ�ǌŽƌŐ�
ĚŽŽƌ�:ĂŶ͘�DĂĂƌ�Ğƌ�ǁĂƐ�ŵĞĞƌ͗�WĂĂƐďƌŽŽĚ͕�
ďĞƐĐŚƵŝƚ͕� ƌŽŐŐĞďƌŽŽĚ� ŵĞƚ� ůĞŬŬĞƌĞ� ŬĂĂƐ�
ĞŶ�ǀůĞĞƐǁĂƌĞŶ͘��Ŷ�ĞĞŶ�ďĂŬũĞ�ƚŚĞĞ�ŽĨ�ŬŽĨͲ
Į�Ğ͘��ĂĂƌŶĂ�ŶŽŐ�ĞǀĞŶ�ŶĂǌŝƩ�ĞŶ�;Ğƌ�ǁĂƐ�Ăů�
ŽƉŐĞƌƵŝŵĚ͗� ǀĞůĞ� ŚĂŶĚĞŶ� ŵĂŬĞŶ� ŝŶ� ĞĞŶ�
ŵƵŵ�ǀĂŶ�Ɵ�ũĚ�ĂůůĞƐ�ĂĂŶ�ĚĞ�ŬĂŶƚͿ͘
:ĂŶ�ĞŶ�ŝŬ�ďĞĚĂŶŬĞŶ�ŝĞĚĞƌĞĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŐĞͲ
ǌĞůůŝŐĞ�ŵŝĚĚĂŐ͕�ŝŶ�ŚĞƚ�ďŝũǌŽŶĚĞƌ�,Ăƌŵ�ĞŶ�
'ĞƌĚĂ͘�KŽŬ�ǁŝů�ŝŬ�:ĂŶ�ďĞĚĂŶŬĞŶ�ǀŽŽƌ�ǌŝũŶ�
ŐƌŽƚĞ�ŝŶǌĞƚ͕�ŵĂĂƌ�ŽŽŬ�ĚĂƚ�Śŝũ�;ŚĞƚ�ǁĂƐ�ǌŝũŶ�
ǀĞƌũĂĂƌĚĂŐͿ�ĚĞ�WĂĂƐŵŝĚĚĂŐ�ůĞƵŬĞƌ�ǀŽŶĚ͘�

dĞƌǁŝũů�Śŝũ�ϳϱ�ǁĞƌĚ�ĚĂĐŚƚĞŶ�ĚĞ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ�
ĂĂŶ� ĞĞŶ� ĨĞĞƐƚũĞ͘� ͛ƚ�tĂƐ� ǌŝũŶ� ĚĂŐ� ĞŶ� ĚĂƚ�
ǀĞƌĚŝĞŶĚĞ�Śŝũ�ŽŽŬ͘

tŝũ�ǁĞŶƐĞŶ�ŝĞĚĞƌĞĞŶ�ĞĞŶ�ƉƌĞƫ��ŐĞ�ǀĂŬĂŶͲ
Ɵ�Ğ�ƚŽĞ�ĞŶ�ŚŽƉĞůŝũŬ�ǌŝĞŶ�ǁĞ�ĞůŬĂĂƌ�ŵĞƚ�ĚĞ�
Kerst weer.
'ƌŽĞƚũĞƐ͕�:ĂŶ�ĞŶ��ƌŝĞƐ
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coach	van	het	heren-volleybalteam	
van	de	Bronstars.	Bij	DOV	(Door	
Ontspanning	Valide)	heek	Dries	één	
van	haar	leukste	periodes	
meegemaakt	als	scheidsrechter.	De	
spelers	waren	al)jd	opgewekt	en	blij	
en	ze	mopperden	nooit.
Door	de	kinderen	werd	Dries	als	
vrijwilligster	aanvankelijk	ac)ef	bij	
speeltuinvereniging	De	Vluchtheuvel:	
daar	was	des)jds	veel	meer	jeugd	dan	
in	de	Hollanderwijk.	Pas	in	de	tach)ger	
jaren	werd	Dries	ook	ac)ef	bij	
buurtvereniging	Hollanderwijk.	Ze	
organiseerde	diverse	ac)viteiten	voor	
jong	en	oud,	en	was	vele	jaren	
contactpersoon	voor	de	ac)viteiten-	
werkgroep.	Ook	was	Dries	secretaris	
van	het	bestuur.	Samen	met	Jan	
organiseert	ze	voor	de	55+	groep	al	
geruime	)jd	de	kerst-	en	paas-	
middagen.
Jan	was	in	1992	medeoprichter	van	de	
biljartclub	van	de	Hollanderwijk.	Hij	is	
sindsdien	namens	deze	club	de	
contactpersoon.	Hij	hoorde	ook	tot	de	
eerste	groep	vrijwilligers	die	voor	de	
club	oud	papier	ophaalden,	en	hij	
bezorgde	voor	de	buurtvereniging	
regelma)g	folders	en	boekjes.	En	
samen	met	Dries	organiseert	hij	dus	
de	kerst-	en	paasmiddagen	voor	de	
55+-	groep,	met	als	zijn	grote	
specialiteit:	de	heerlijke	groentesoep,	
geheel	volgens	eigen	recept!	
Toen	ze	in	de	Hollanderwijk	kwamen	
wonen	was	er	volgens	hen	veel	meer	
saamhorigheid	dan	tegenwoordig.	Er	

werden	veel	meer	feesten	georgani-	
seerd.	Nu	is	dat	volgens	hen	veel	
minder	het	geval:	ieder	leek	veel	meer	
voor	zich.
Vanwege	gezondheidsklachten	
besloten	ze	te	verhuizen	naar	een	
appartement.	Hoewel	Jan	aanvankelijk	
nog	aan	het	idee	moest	wennen,	zijn	
ze	inmiddels	allebei	zeer	tevreden	
over	hun	nieuwe	huisves)ng.	De	
contacten	met	de	medebewoners	zijn	
goed.	Bovendien	ligt	het	appartement	
in	het	werkgebied	van	de	
Hollanderwijk	en	blijven	ze	ac)ef	
betrokken	bij	de	buurt.	Ze	wonen	op	
de	tweede	verdieping,	die	gemakkelijk	
te	bereiken	is	met	een	lik.	En	zowel	
voor	als	achter	hebben	ze	vrijwel	de	
hele	de	dag	zon.	Plannen	hebben	ze	
genoeg:	zo	gaan	ze	in	maart	met	een	
busreis	naar	België.	En	ze	hebben	nog	
steeds	hun	boot,	een	van	alle	
gemakken	voorziene	meeuw-kruiser,	
waarmee	ze	in	het	voorjaar	en	de	
zomer	regelma)g	de	Friese	wateren	
bevaren.	Misschien	een	idee	voor	één	
of	meer	reisverslagen?
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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	Chris	Mostert

Weet	u	het	nog?	Het	is	al	weer	even	
geleden	dat	in	de	‘oudbouw’	van	de	
Hollanderwijk	de	nieuwe	
huisnummerbordjes	geplaatst	zijn	
samen	met	een	QR-codebordje.	

Nog	even	voor	de	nieuwkomers	en	
de	vergeetach)gen:	“door	middel	
van	een	QR-code	die	onder	het	
huisnummerbord	is	geplaatst,	kan	
iedereen	met	een	smartphone	deze	
code	scannen.	Je	krijgt	dan	op	je	
scherm	een	overzicht	van	wie	er	
allemaal	in	dat	huis	gewoond	

hebben,	soms	aangevuld	met	foto’s	
en	met	interviews	met	de	huidige	
bewoners.	In	gesprekken	vertellen	ze	
over	hun	eigen	ervaringen	in	de	
Hollanderwijk.	Op	die	manier	
ontstaat	er	een	ander	beeld	van	de	
wijk	dan	zoals	we	dat	kennen	uit	de	
algemene	geschiedenis	van	de	wijk.	
Er	ontstaat	een	gedetailleerd	beeld	
van	alle	bewoners	door	de	jaren	
heen,	waarmee	ook	weer	
geschiedenis	wordt	geschreven.”

Zo	kun	je	bijvoorbeeld	ontdekken	dat	
er	in	sommige	woningen	in	vroegere	
dagen	wel	heel	veel	mensen	

HET	QR-CODE	PROJECT	IS	AFGEROND
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tegelijker)jd	woonden	en	dat	er	zelfs	
sprake	was	van	het	verhuren	van	de	
bovenverdieping.	Verder	verklap	ik	
niets,	want	dat	moet	u	zelf	maar	gaan	
ontdekken.

Bijna	iedereen	heek	meegewerkt	aan	
de	plaatsing	van	de	bordjes	zodat	we	
van	elke	woning	de	geschiedenis	
kunnen	scannen.	Daar	zijn	we	heel	blij	
mee.	Heek	u	al	eens	uw	eigen	woning	
gescand	om	de	geschiedenis	van	uw	
eigen	huis	te	lezen?	Of	bent	u	al	een	
stap	verder	gegaan	en	heek	u	ook	al	
eens	bij	de	buren	gekeken?	
Niet	iedereen	heek	een	smartphone	
natuurlijk,	maar	dan	zijn	er	al)jd	wel	
mensen	in	de	buurt	te	vinden	die	voor	
u	het	bordje	kunnen	scannen	zodat	
ook	u	de	geschiedenis	van	uw	huis	
kunt	vernemen.	Heel	begrijpelijk	is	
het	dat	lang	niet	iedereen	wilde	
worden	geïnterviewd.	Daarom	zult	u	

op	uw	tocht	door	de	buurt	lang	niet	
al)jd	een	interview	met	de	huidige	
bewoners	kunnen	vinden.	De	andere	
mogelijkheid	om	zelf	ook	een	foto	of	
tekstje	te	plaatsen	achter	de	QR-code,	
is	nog	door	weinig	mensen	benut.	
Toch	leuk	om	te	doen.	Kijkt	u	in	uw	
meterkast	naar	de	geplas)ficeerde	
gebruiksaanwijzing	om	dat	te	doen.	
Als	u	er	niet	uitkomt,	kunt	u	onze	hulp	
in	roepen.	Als	je	het	één	keer	weet	is	
het	best	te	doen.

Het	zou	leuk	zijn	als	we	in	de	
volgende	buurtkrant	iets	kunnen	
lezen	over	uw	ervaringen	met	de	
QR-code	bordjes.	Laat	het	weten	aan	
de	redacPe.	
Als	u	hulp	nodig	heeX	bij	het	scannen	
of	bij	het	zelf	plaatsen	van	foto	of	
tekst,	belt	u	dan	gerust	met	Chris	
Mostert,	06	460	65	228.

SOMS	GEBEURT	ER	IETS	IN	DE	BUURT	
DAT	JE	NIET	VERTROUWT.	

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

www.poliPe.nl/aangiXe-of-melding-doen/aangiXe-doen/
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Winsemiusstraat	2	en	
Hollanderstraat	28	

Toen	ik	twee	jaar	was	verhuisden	wij	
van	de	Landbuurt	naar	de	nieuw	
gebouwde	wijk	Hollanderdijk.	We	
kwamen	te	wonen	in	de	
Winsemiusstraat	2.	Het	was	)jdens	
de	Eerste	Wereldoorlog.	Alle	eten	
was	gerantsoeneerd,	voor	alles	moest	
je	bonnen	hebben.	Oom	Hein,	die	
met	tante	Ymkje	getrouwd	was,	
woonde	in	Ferwerd.	Er	voeren	van	
hem	vissersboten	op	de	Waddenzee.	
Erg	gevaarlijk	want	er	lagen	overal	
Duitse	mijnen.	Maar	hij	verdiende	er	
best	mee.	Die	vis	verkocht	hij	
clandes)en,	zonder	bon.	Ik	weet	nog	
dat	er	bij	ons	grote	teilen	met	schol	
stonden.	Moeke	verkocht	ze	en	er	
stond	een	hele	rij	vrouwen	met	
pannen	te	wachten.	
Ik	was	misschien	4	jaar	toen	we	weer	
verhuisden	naar	de	hoek	van	de	

straat.	Dit	hoekhuis	was	wat	groter,	
had	aan	twee	kanten	ramen	(oost	en	
zuid)	en	veel	grotere	tuin.	Ons	adres	
was	nu	Hollanderstraat	28.	Ik	denk	
dat	we	daar	zo’n	twin)g	jaar	
gewoond	hebben.	In	1938	overleed	
mijn	vader	Jelte	Vijver,	wij	waren	het	
huis	al	uit	en	mijn	moeder	Geeske	

100 jaar op de Hollanderdijk
Afgelopen	zomer	verscheen	het	familieboek	‘Memoires’	van	Emmie	Vijver.	
Zij	werd	geboren	op	18	maart	1913	als	dochter	van	Jelte	Vijver	en	Geeske	
Tadema,	die	uit	Ferwerd	a_omsPg	waren.	Het	gezin	kwam	in	1915	in	de	
Winsemiusstraat	wonen.	In	een	lijst	van	de	‘Woningvereeniging	Leeuwarden’	
met	de	eerste	bewoners	komt	het	gezin	voor:	J.	Vijver,	broodventer.	Hij	
verdiende	12	gulden	per	week	en	de	huur	bedroeg	desPjds	ƒ	1,95	per	week.	
Het	gezin	telde	drie	kinderen.	Emmie’s	zoon,	Anjo	Veeman	uit	Drachten,	
stuurde	ons	twee	verhalen	van	zijn	moeder.	Het	tweede	verhaal	heeX	ze	niet	
zelf	opgeschreven	maar	ooit	eens	verteld	en	Veeman	heeX	het	later	uit	zijn	
herinnering	in	eigen	woorden	genoteerd.

Hollanderstraat	28	(links),	op	de	hoek	
van	de	Van	Blomstraat.
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besloot	goedkoper	te	gaan	wonen.	Ze	
verhuisde	naar	een	benedenwoning	
aan	de	Sta)onsweg	20.

We	zaten	al)jd	bij	de	spoorsloot	te	
knoeien	en	vielen	er	zo	nu	en	dan	
eens	in.	Of	we	gingen	polsspringen.	
Mijn	zus	Bewe	en	ik	zouden	op	
een	middag	met	moeke	naar	de	stad.	
Een	naaister	had	voor	ons	mooie	
lichtblauwe	jurken	gemaakt,	met	wit	
geborduurd.	Moeke	moest	zich	
nog	verkleden.	Wij	wachPen	buiten.	
Er	kwamen	twee	buurmeisjes	aan.	
Ze	vroegen:	‘Gaan	jullie	mee	
polsspringen?’	En	we	gingen	en	
sprongen	prompt	allebei	in	de	sloot.	
We	durfden	niet	naar	huis.	
We	bedachten:	‘Als	we	de	kleren	
uiPrekken,	dan	droogt	het	wat	
vlugger.’	
Dus	dat	deden	we	en	toen	we	daar	zo	
stonden	zagen	we	in	de	verte	
moeke	aankomen,	die	natuurlijk	door	
een	klikspaan	was	ingelicht.	

Enfin,	wij	moesten	mee,	gewassen	
(geen	douche),	schone	kleren	aan,	
we	kregen	allebei	een	grijze	
mouwschort	aan.	In	de	tuin	stond	een	
boom.	‘Zo,’	zei	moeke,	‘neem	maar	
een	stoel	mee	en	ga	maar	onder	de	
boom	ziPen	breien.	Bewe	30	pennen	
en	Emmie	25.’	Moeke	trok	haar	oude	
kleren	aan	en	stond	even	later	weer	
achter	de	wastobbe.	

Over	de	spoorsloot	lag	een	buis,	daar	
liep	een	kabel	doorheen.	Als	je	
op	die	buis	ging	ziPen,	kon	je	zo	met	
sprongetjes	aan	de	overkant	komen.	
Een	prach)ge	sport.	Om	bij	die	buis	te	
komen	moest	je	eerst	plat	op	je	buik	
onder	een	schuwng	door	kruipen.	Dat	
deden	we	op	een	middag.	Eerst	de	
schuwng,	toen	met	5	of	6	kinderen	op	
de	buis	en	hippend	er	overheen,	tot	
Bewe	er	af	gleed	en	in	de	spoorsloot	
plonste.	Ze	sloeg	met	armen	en	benen	
en	riep:	‘Ik	zwem,	ik	zwem!’	

De	spoorsloot	langs	de	Wijnhornsterstraat,	rechts	de	Winsemiusstraat.
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Toen	moesten	we	allemaal	weer	
terug	over	de	buis,	Bewe	voorop	
onder	
de	schuwng	door	en	wij	er	achteraan,	
zingend:	‘Een	snoek,	een	snoek!’	
We	zagen	er	natuurlijk	vreselijk	uit.	
Moeke	was	dan	razend,	ik	kan	het	
me	nu	wel	voorstellen.	We	moesten	
dan	meestal	voor	straf	weer	breien.	
We	droegen	zwarte	gebreide	kousen	
en	sokken.	Bewe	moest	al)jd	30	
pennen	breien,	ik	mocht	vijf	minder	
omdat	ik	zoveel	jonger	was.	

De	nieuwe	Oiets	
een	verhaal	van	Emmie	Vijver	

Er	was	een	jongen	uit	de	
Hollanderwijk	jarig	en	zijn	ouders	
kochten	voor	hem	een	nieuwe	fiets	
bij	fietsmaker	Dolstra,	een	Gazelle	
nog	wel,	met	garan)e.	

De	hele	buurt	keek	met	enige	afgunst	
toe	hoe	de	jongen	de	straten	door	
rausde,	gevolgd	door	zijn	
vriendengroep	op	afgeleefde	oude	
wrakken,	want	wie	kon	er	nou	een	
nieuwe	fiets	betalen?	Die	nieuwe	fiets	
had	ontelbare	mogelijkheden.	
Zo	kon	je	er	keihard	en	slippend	mee	
remmen,	vooral	als	er	wat	zand	op	
straat	lag.	Je	kon	er	ook	in	volle	vaart	
keihard	mee	tegen	stoepranden	
opbeuken	en	er	weer	af	en	er	weer	
op	en	er	weer	af,	en	dat	kon	je	ook	de	
hele	middag	probleemloos	volhouden	
want	er	zat	toch	garan)e	op.	Dolstra	
stond	het	vanuit	zijn	winkeldeur	
allemaal	aan	te	kijken,	een	rijwiel	met	
garan)e,	ja	zeker,	ze	konden	hem	
wat.	Tegen	slui)ngs)jd	kwam	de	
vader	van	de	jongen	verontwaardigd	
met	de	splinternieuwe	fiets	de	winkel	
in.	Dat	was	me	toch	wel	wat,	de	
eerste	dag	al	een	gebroken	voorvork	
en	een	lekke	band,	is	dat	kwaliteit	en	

De	fietsenwinkel	van	P.	Dolstra	op	de	Hollanderdijk.
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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�
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ĞǀĞŶ� Ĩ�ϭϬϬ͕Ͳ͘�DĂĂƌ�ǀĞƌŬŽĐŚƚ�ǁĞƌĚĞŶ�ǌĞ͘�
�Ž�ďĞůĂŶĚĞŶ�ǁĞ�ĚĂŶ�ŝŶ�ĚĞ�ƉĞƌŝŽĚĞ�ϭϵϰϬͲ
ϭϵϰϱ͕�ĚĞ�dǁĞĞĚĞ�tĞƌĞůĚŽŽƌůŽŐ�ĚƵƐ͘�^ĂͲ
ŵĞŶŐĞǀĂƚ� ŬŽŵƚ� ŚĞƚ� Ğƌ� ŽƉ� ŶĞĞƌ͕ � ĚĂƚ� ĚĞ�
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ĞŶǌ͘
/Ŷ� ϭϵϰϱ� ďůĞĞŬ͕� ĚĂƚ� ŚĞĞů� ǁĂƚ� ǌĂŬĞŶ�
ŽƉͲŶŝĞƵǁ� ĂĂŶŐĞƉĂŬƚ� ŵŽĞƐƚĞŶ� ǁŽƌĚĞŶ�
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,ŽĞ�ĚĂƚ�ǀĞƌĚĞƌ�ŝŶ�sZ����ŐŝŶŐ͕�ďĞǁĂĂƌ�
ŝŬ�ŶŽŐ�ĞǀĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞĞů�ϭϮ͘

Antoon Groenewoud

juni 2014 39

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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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
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waar	blijf	je	nou	met	je	garan)e?	Hij	
eiste	een	nieuwe	fiets	en	wel	direct	of	
minstens	een	gra)s	repara)e	en	een	
nieuwe	band	want	dit	kon	toch	zeker	
geen	kant	op,	zijn	zoontjes	hele	
verjaardag	verpest	door	die	
rotkwaliteit	van	Dolstra’s	fiets.	Maar	
de	fietsmaker	vertelde	hem	precies	
wat	hij	die	middag	allemaal	op	straat	
had	gezien,	geen	enkele	fiets	zou	zo’n	

behandeling	ook	maar	een	uur	
overleven	en	naar	die	garan)e	kon	hij	
wel	fluiten,	hij	dácht	er	niet	over	om	
daar	werk	van	te	maken.	De	vriendjes	
lachten,	de	vader	liep	met	een	kwaad	
gezicht	naar	huis	en	de	buren	hadden	
leedvermaak	en	hoopten	dat	
buurman	zijn	lieve	zoontje	thuis	stevig	
op	zijn	donder	zou	geven,	verjaardag	
of	geen	verjaardag.	

ONTBIJT	TESTERS	GEZOCHT!
door	Fokje	Postma

Ben	jij	op	zoek	naar	balans	in	je	voeding,	twijfel	jij	of	je	wel	alle	
voedingsstoffen	binnenkrijgt,	of	ontbijt	je	helemaal	niet?	Dan	ben	ik	op	zoek	
naar	jou!	Het	ontbijt	is	essen)eel	voor	een	goede	start	en	het	beïnvloedt	
hoe	jij	je	de	rest	van	de	dag	voelt.	Wellicht	heb	je	wel	eens	last	van	dipjes	
halverwege	de	ochtend?	Dit	kan	komen	door	een	onevenwich)g	ontbijt.	
Ik	zoek	vijf	tot	acht	mensen	die	een	zesdaags	ontbijtpakket	willen	testen.	
Ben	je	nieuwsgierig	geworden?	Neem	dan,	uiteraard	geheel	vrijblijvend,	
contact	met	me	op	via	onderstaande	mogelijkheden.

Fokje	Postma	
Wouwermanstraat	11
06	50	588	389
f.postma911@upcmail.nl
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Tijdens	de	crea)eve	workshops	
maken	de	deelnemers	gezamenlijk	
mooie	crea)es	van	zilver,	wol,	tex)el,	
hout	of	papier	en	andere	materialen.	

Met	begeleiding	van	kunstenaars	en	
ambachtslieden	kunnen	de	
deelnemers	zelf	aan	de	slag,	maar	ook	
experimenteren	met	nieuwe	vormen,	

KINDEREN	EN	VOLWASSENEN	CREATIEF	
MET	AMBACHTEN	TIJDENS	STOERELOER
Samenwerken,	ontdekken,	experimenteren	en	leren:	Stoereloer	is	het	paradijs	
voor	de	doeners!	Want	de	kracht	van	de	ambachtsman	ligt	in	het	DOEN.	Op	
geen	enkele	plek	in	Friesland	komen	zoveel	ambachten	samen	als	in	de	Oude	
Ambachtsschool	Huizum	West.	Daar	bieden	we	al	vier	jaar	creaPeve	
workshops	voor	kinderen	in	de	zomervakanPe	en	sinds	afgelopen	najaar	ook	
workshops	voor	volwassenen	en	dan	in	het	bijzonder	voor	65-plussers.
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patronen	en	materialen.	Het	vaste	
team	kunstenaars	bestaat	uit	Gerdie	
de	Jong,	Hennie	Broers,	Marsja	van	
der	Ven	en	Marjan	Beuker.	De	
organisa)e	ligt	in	handen	van	Lily	
Lanser	en	Mariese	Schuurman.	Het	
project	wordt	ieder	jaar	ondersteund	
door	het	wijkpanel	van	Huizum-West.
Naast	het	feit	dat	Stoereloer	een	
super	leuk	crea)ef	aanbod	heek	
rondom	ambachten,	is	Stoereloer	
onderdeel	het	programma	‘Lang	Leve	
Kunst,	op	weg	naar	Age	Friendly	
Ci)es’.	Samen	met	een	aantal	andere	
cultuurprojecten	uit	Leeuwarden	kan	
de	stad	een	Nederlandse	prijs	winnen	
voor	leukste	cultuurstad	voor	
ouderen.	We	hopen	natuurlijk	van	
harte	dat	we	winnen!	Gezamenlijk	
steken	wij	ambachten	in	een	nieuw	

jasje	en	Stoereloer	verbindt	binnen	
haar	projecten	oud&jong.	Want	we	
kunnen	veel	van	elkaar	leren,	zeker	als	
het	om	de	kunsten	gaat!
	
Ben	jij	ook	benieuwd	naar	het	
aanbod?	Of	wil	je	graag	op	de	hoogte	
gehouden	worden	van	toekomsPge	
acPviteiten?	Stuur	dan	een	mail	naar	
info@stoereloer.nl	of	hou	de	website	
www.stoereloer.nl	in	de	gaten!
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mailto:info@stoereloer.nl
mailto:info@stoereloer.nl
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door	Frank	Roffel

Onze	buurtbewoners	Jos	en	Winnie	
Stuurhaan	hebben	3	jongens,	
waarvan	Kevin,	die	zich	tot	een	
verdienstelijk	en	niet	onsuccesvol	
zanger	heeX	ontwikkeld,	de	meest	
bekende	is.	Zijn	broer	Jason	is	ook	in	
de	kunstwereld	acPef.	

Deze	fris	en	kwiek	ogende	jonge	man	
werkt	door	de	week	bij	AH	in	het	
NS-sta)on	filiaal	en	probeert	
daarnaast	als	kunstenaar	zijn	plek	te	
bevechten	in	die	weerbars)ge	wereld	
der	schone	kunsten.	Jason,	nu	30	
jaren	oud	op	het	moment	van	typen	
van	dit	stuk,	studeerde	in	2009	af	aan	
de	kunstacademie	Minerva	te	
Groningen	en	specialiseerde	zich	in	
geënsceneerde	fotografie	en	andere	
nieuwe	media.	Op	zijn	website	
www.stuurhaan.com	is	de	in	de	

hierboven	te	lezen	)tel	de	uitnodiging	
te	vinden	om	zich	te	verplaatsen	in	
zijn	kijk	op	de	dingen	des	levens.	Deze	
kunstenaar	heek	al	veel	gedaan.	
Bijzondere	foto’s	gemaakt,	waarbij	
zijn	voorkeur	voor	mode,	stylering	en	
extravanganza,	laat	zien	dat	deze	man	
over	de	dingen	nadenkt.	Hij	schuwt	
niet	om	aspecten	van	de	minder	fraaie	
kanten	van	het	leven	te	tonen.	Het	
moet	schuren	volgens	hem.	Zijn	
modellen	wil	hij	tot	iden)teiten	
boetseren	en	dat	zorgde	er	eens	voor	

TREED	TOE	TOT	DE	MAAKBARE	
WERELD	VAN	JASON	STUURHAAN

Alice	in	Wonderland	door	Jason

http://www.stuurhaan.com
http://www.stuurhaan.com
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dat	een	fotoproject	van	hem	
(Icons	of	tomorrow)	bekri)seerd	
werd	met	de	stelling	dat	zijn	
modellen	personen	lijken	die	
veel	kunnen,	maar	in	feite	niets	
voorstellen.	Maar	daar	zit	de	
kunstenaar	niet	zo	mee.	Deze	
mensen	vinden	hun	weg	in	het	
leven	toch	wel,	ondanks	de	
leegheid	van	de	getoonde	
modellen.	Waarom	zou	kunst	
al)jd	ergens	over	moeten	gaan,	
vraagt	Jason	zich	opmerkelijk	
luch)g	af.

Hij	heek	ook	klompen	bewerkt	en	dat	
leidde	tot	leuke	resultaten.	Maar	voor	
films	en	video’s	maken	draait	hij	zijn	
hand	eveneens	niet	om.	Hij	filmde	in	
een	oude	steenfabriek,	in	een	kleding-	
galerie,	hij	ontwierp	statementbags,	
waarmee	vrienden	en	hij	door	het	
straatbeeld	liepen	en	op	de	foto	
werden	gezet.	Dit	jaar	begaf	hij	zich	
ook	in	de	balletwereld.	Voor	de	
Friesche	Balletschool	produc)e,	onder	
leiding	van	bedenkster,	choreografe,	
componiste	en	producente	Anja	
Schadenberg,	maakte	Jason	als	
fotograaf	en	toneelbeeldmaker	de	
dansproduc)e	Alice.	Ik	zag	een	

voorstelling	in	de	grote	zaal	van	de	
Stadsschouwburg	de	Harmonie	en	
werd	vertederd	door	piepjonge	
ballerina’s	die	in	konijnenpakjes	over	
het	podium	heen	en	weer	schoven.	
De	beelden	van	Jason	op	scherm	
waren	prach)g	en	smaakvol	en	soms	
behoorlijk	ingenieus.	Het	ontbreekt	
Jason	niet	aan	energie,	mo)va)e	en	
vindingrijkheid,	zodat	we	volgens	mij	
ons	weinig	zorgen	hoeven	te	maken	
over	zijn	toekomst	wat	dit	betrek.	Ik	
ben	blij	dat	hij	vlak	achter	me	woont.	
Blijf	ik	makkelijker	op	de	hoogte	van	
wat	hij	allemaal	nog	gaat	doen.

Website:	www.stuurhaan.com

Jason	thuis

Icons	of	tomorrow

http://www.stuurhaan.com
http://www.stuurhaan.com
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KATTEN-PRAAT	6
door	Antoon	Groenewoud

Nee,	nog	niet	over	de	Huiskat	of	
verwilderde	poes.	De	Wilde	kat	
vraagt	jullie	aandacht.	Over	hun	
tanden	en	kiezen	enz.

Het	winterseizoen	is	weer	begonnen,	
zodat	de	Wilde	kaPen,	vooral	in	
België	en	Zuid-Limburg,	onder	hun	
toch	al	dikke	vacht	een	vetlaag	
hebben	moeten	vormen.	Zo	zullen	ze	
de	koude	kunnen	weerstaan.	
Ona|ankelijk	van	de	seizoenen,	
zullen	ze	geconfronteerd	worden	met	
vijandige	dieren.	Dat	kunnen	(meest	
mannelijke)	soortgenoten	zijn,	maar	
mogelijk	ook	Lynxen	die	hen	kunnen	
bedreigen.
De	felle,	boze	dieren	zePen	dan	hun	
rug	op,	de	oren	plat	op	de	kop	en	de	
staart	nog	dikker	dan	ie	al	is!	Al	
blazend	probeert	de	belaagde	kat	zich	
te	verdedigen.
Tóch	kan	een	gevecht	niet	al)jd	
uitblijven.	Nou	dan	komen	de	scherpe	
nagels	van	pas	met	daarbij	een	
“bijpassend”	gebit	als	wapen.	Wie	het	
dan	wint?

Oh	ja,	dat	gebit.	Erg	verschillend	van	
dat	van	ons.	Alleen	al	de	twee	
slagtanden	met	daar	tussen	wat	
kleine	snijtanden,	die	meestal	een	
onbetekenende	rol	spelen.	Verder	in	
hun	bek	2	x	15	kiezen.	Kiezen	om	te	

snijden	en	te	scheuren,	waarbij	de	
bovenkaak-kiezen	geschikt	zijn	om	
vlees	te	kauwen.	Onze	kiezen	zijn	
wrijf-kiezen,	dus	puur	bestemd	om	te	
kauwen,	maar	we	eten	óók	graag	een	
stukje	vlees	met	die	kiezen.

Als	de	Wilde	kaPen	niet	eten,	kan	het	
zijn	dat	ze	bezig	zijn	met	ac)viteiten,	
waarbij	ze	geluid	maken.	Een	ver-	
trouwd	geluid	is	het	miauwen.	Dat	
miauwen	kan	in	vele	varia)es	geuit	
worden.	B.v.	als	contactgeluid,	angst,	
boosheid	enz.	Ook	als	blijk	van	
welzijn,	maar	om	nóg	meer	het	“oké	
gevoel”	te	laten	horen,	gaat	ook	een	
Wilde	kat	spinnen.	Maar	daar	zullen	
wij	mensen	geen	getuigen	van	zijn	bij	
deze	kaPen.
Trouwens,	deskundigen	zijn	er	nog	
niet	uit	hoe	dat	spinnen	tot	stand	
komt!
Men	denkt	o.a.	dat	de	kat	gebruik	
maakt	van	valse	stembanden.	Maar	
dan	blijf	ik	het	vreemd	vinden,	dat	het	
minutenlang	kan	doorgaan	zonder	
ademhaling-stop.	Tóch	een	apart	
orgaantje?	Als	schril	contrast	kunnen	

Wilde	kat
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ze	luid	krijsen	en	“janken”,	of	hekig	
blazen.	Een	deel	daarvan	zal	dan	in	
de	nachtelijke	natuur	van	verre	te	
horen	zijn.	Wat	er	dan	loos	is,	is	wel	
duidelijk!

TensloPe,	wat	deze	wilde	kaPen	
betrek,	nog	één	bijzonder	feit:	met	
hun	nagels	bekrassen	ze	bomen	en	
brengen	meteen	vanuit	een	paar	
kliertjes	onder	hun	voetzolen	wat	
specifieke	vloeistof	aan	op	de	
boomschors.	Dat	vormt	namelijk	een	
spoor.	Dit	reukje	is	dan	de	grens	van	
het	territorium	van	díe	Wilde	kat.
Misschien	dat	één	van	jullie	zo’n	
mooi	dier	mag	waarnemen.	“Poes,	
poes,	poes”	roepen,	heek	dan	echt	
geen	effect.

6
Juni 2014  

Tweewekelijks Tweewekelijks   
op dinsdagochtendop dinsdagochtend  
Van 10.00 tot 11.00 Van 10.00 tot 11.00 
uur WIJKSPREEK-uur WIJKSPREEK-
UUR POLITIE Voor UUR POLITIE Voor 

WESTWEST  

en Speeltuinverenigingen en Speeltuinverenigingen 
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Om	te	beginnen	in	deze	“sPlle”	
periode	van	het	jaar:	grote	groepen	
Spreeuwen!	Hier	kom	ik	ook	nog	op	
terug.
De	Lindenboom;	daar	neem	ik	de	
draad	ook	weer	op.	Over	de	
Roodborstjes,	de	Heggenmus,	de	
wintervoedering	(om	niet	te	
vergeten!)	èn	een	opmerkelijke	
“samenkomst”	van	bladluizen.

Iedere	herfst	zijn	ze	massaal	in	onze	
wijk	te	zien	en	zeker	te	horen:	de	
Spreeuwen.	Na	de	maal)jd,	bessen,	
verzamelen	ze	zich	boven	in	één	van	
de	bomen.	Dan	is	het	een	samenzang	
van	een	knePerend,	klokkend,	en	
vermengd	met	fluiPonen,	duidelijk	
geluid.
Ze	zijn	donker	gekleurd	met	veel	wiPe	
s)pjes	en	iets	kleiner	dan	een	
Zanglijster.	Ze	mogen	erg	onrus)g	
genoemd	worden	deze	gasten.

Die	andere	wijkvogeltjes,	de	Huis-	
zwaluwen,	genieten	in	Afrika	van	
hoge,	mogelijk	zelfs	tropische,	
temperaturen.	Het	is	echter	te	hopen	
dat	ze	in	elk	geval	tot	april-mei	
voldoende	insecten	kunnen	vinden.	
Zoals	we	al	meldden,	is	het	afgelopen	
seizoen	vrijwel	zeker	mis	gegaan,	
aldus	SOVON,	toen	vele	vogels	door	
honger	dáár	of	onderweg	s)erven!	
Dat	bleek	ook	in	onze	wijk	met	
minder	nesten.

In	de	vorige	afleveringen	heb	ik,	
vanwege	veel	“natuur-feiten”	het	
vervolg	over	de	LINDE	uit	moeten	
stellen.	Daarom	ga	ik	daar	nu	mee	
verder,	want	de	boomsoort	is	
interessant	genoeg.	Misschien	dat	
jullie	nog	weten,	dat	langs	de	
Wijnhornsterstraat	deze	prach)ge	
bomen	te	vinden	zijn.	Ze	staan	daar	
nou	niet	bepaald	tot	genoegen	van	
degenen,	die	daar	m.n.	in	het	
voorjaar	hun	auto’s	parkeren:	zwarte	
“lekkernij”	vanuit	de	bloesem,	de	

zgn.	roetdauw.	Toch	is	de	
bloei	van	de	Linde	het	
aanzien	waard.	Gelige	
bloempjes,	sterk	geurend	
en	hangend	onder	een	
schutblad,	wat	ik	
vroeger	een	vleugeltje	
noemde.	Algemeen	is	

de	heerlijke	smaak	van	Lindehoning	

NATUUR	IN	DE	WIJK
door	Antoon	Groenewoud,	14-11-2016

Spreeuw	in	zijn	
winterjas
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bekend.	En	dan	kan	van	de	bloesem	
thee	gezet	worden.	Dat	moet	een	
grieperige	verkoudheid	verlichten,	of	
zelfs	genezen.
Zo’n	boompje	in	de	tuin	planten	is	
geen	probleem,	want	aan	de	

grondsoort	stelt	de	Linde	geen	
speciale	eisen.	Bovendien	is	deze	
boom	goed	bestand	tegen	
uitlaatgassen	en	stof.	Voor	onze	
tuintjes	worden	ze	uiteraard	veel	te	
groot.

TensloPe,	wat	de	Linde	betrek,	de	
vraag,	of	de	boom	verder	ook	nuwg	
voor	de	mensheid	is.	Ik	noemde	al	
de	honing,	maar	na	een	(echt)	
noodzakelijke	kap	is	het	hout	
waardevol.	Als	houtsnijhout	is	het	erg	
geschikt	omdat	het	vrij	zacht	is.	
Verder	worden	er	meubels,	
keukengerei	(lepels	enz.)	en	
muziekinstrumenten	van	gemaakt.

Lindebloesem
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In	mijn	kinderjaren,	(1938	tot	±1941)	
speelde	ik	met	een	mooi	houten	
treintje,	vrijwel	zeker	van	lindenhout!
Nog	even	dit:	wat	langer	dan	70	jaar	
geleden,	nl.	in	de	middeleeuwen,	
schreef	een	anonieme	dichter:
“Waer	wout	ghi	mi	dan	voeren,	stout	
ridder,	wel	ghemoet?	Al	onder	die	
linden	groene,	Mijn	lief,	mijn	waertste	
groet!”

Van	de	Lindeboom	naar	beestjes	die	
ook	op	deze	bomen	te	vinden	zijn:	
Bladluizen.
Op	22	oktober	werd	ik	gebeld	met	de	
mededeling,	dat	tegenover	drukkerij	
STIP,	op	twee	kunststof	verkeers-	
paaltjes,	langs	de	stoep	aan	de	
Nieuwe	Hollanderdijk,	enorme	
aantallen	bladluizen	zaten!
Eén	paaltje	was	zo	dicht	met	groene	
luizen	bedekt,	dat	je	kon	zeggen:	
“Wat	een	mos!”
Ik	heb	een	aantal	op	alcohol	bewaard	
en	in	samenwerking	met	Natuur-	
museum	Fryslân,	zullen	we	proberen	
de	luizen	te	determineren	en	een	
verklaring	te	vinden,	waarom	ze	zo	
massaal	op	een	verkeerspaaltje	
landden,	en	niet	op	een	boom.	Dat	
zou	vrij	normaal	zijn	geweest,	omdat	
bladluizen	ook	in	de	herfst	migreren.	
Op	de	volgende	pagina	kunnen	jullie	
lezen	wat	drs.	Peter	Koomen	van	
Natuurmuseum	Fryslân	ervan	vindt	.	
Na	zo’n	dag	of	10	waren	de	bladluizen	
weer	vertrokken.

Dieren,	die	hier	langer	blijven	in	de	
niet-al-te-strenge-winters,	zijn	vogels	
uit	Noord-Europa.	Net	als	in	oktober	
en	november	jl.	was	het	opvallend,	
hoeveel	Roodborstjes	op	allerlei	
plekken	zaten	te	zingen.	Zelfs	in	
kleine	hoekjes	groen	in	de	binnen-	
stad!	Ze	zingen,	om	hun	soortgenoten	
te	laten	horen,	dat	ze	op	die	loca)e	
niet	welkom	zijn,	m.a.w.,	dáár	eet	ik	
als	Roodborst	alleen,	zo	ook	in	de	
Wijnhornsterstraat.
Natuurlijk	kunnen	we	in	onze	tuinen	
mezen,	waaronder	ook	staartmeesjes,	
lijstersoorten	als	Koperwieken	en	

‘Luizenpaaltje’
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Kramsvogels	verwachten.	Misschien	
ook	nog	een	zingende	Heggemus	met	
z’n	korte,	mooie	liedje.
Niet	alleen	deze	gasten,	maar	ook	de	
overwinterende	wijkvogels	zullen	u	en	
mij	dankbaar	zijn,	als	we	wat	voer	en	
drinkwater	klaarzePen,	vooral	als	het	
gaat	sneeuwen	en	vriezen.
Wat	er	goed	ingaat,	zijn	vetbollen	(uit	
een	dierenwinkel!),	slingers	van	
ongezouten	pinda’s,	en	een	potje	
vogel-pindakaas	opgehangen	in	een	
speciaal	“kastje”	of	houder.	Alleen	al	
het	observeren	van	de	etende	vogels	
is	prach)g.	En	mogelijk	een	
gelegenheid	om	de	kinderen	hierin	te	
betrekken?	In	elk	geval	hoop	ik,	dat	
jullie	èn	de	vogels	genieten	en	dat	we	
straks	in	de	nieuwe	lente	kunnen	
zeggen:	“	’t	is	goed	geweest.”

Reac,e	drs.	Peter	Koomen	van	Natuurmuseum	Fryslân:
	
Dank	voor	het	doorsturen	van	de	foto’s.	Ziet	er	inderdaad	uit	als	een	flinke	
kluit	bladluizen.	Bladluizen	zijn	laseg	om	op	naam	te	brengen	en	er	zijn	er	
heel	veel	van:	meer	dan	400	soorten.	Het	zouden	rozenluizen	kunnen	zijn,	
maar	er	zijn	nog	veel	meer	mogelijkheden.	Ik	zit	eerder	te	denken	aan	luizen	
die	op	de	bladeren	hebben	gezeten	die	er	omheen	liggen,	en	die,	na	een	mild	
en	reproduceef	gunseg	najaar,	met	blad	en	al	van	de	boom	gewaaid	zijn.	Zo	
te	zien	zijn	veel	exemplaren	nog	één	vervelling	van	een	gevleugeld	stadium	
af.	Misschien	dat	ze	bij	gebrek	aan	een	boom	alvast	zo	hoog	mogelijk	
omhoog	klimmen	om	na	de	laatste	vervelling	weg	te	kunnen	vliegen.	Dat	zou	
een	verklaring	kunnen	zijn	voor	het	feit	dat	ze	blijkbaar	in	dingen	klimmen	
waar	ze	geen	voedsel	aan	kunnen	onArekken.

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 
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Het	was	biPer	koud	.	De	kerstman	
trok	zijn	jas	een	beetje	dichter	om	zich	
heen	en	stond	verbijsterd	rond	te	
kijken.	Hij	stond	nu	al	meer	dan	een	
kwar)er	aan	de	rand	van	een	brede	
asfaltweg	en	kreeg	geen	kans	om	over	
te	steken.	Van	links	en	rechts	raasden	
er	auto's	voorbij,	die	een	dikke	vePe	
walm	achterlieten.	Voor	en	achter	
hem	stonden	de	torenhoge	
flatgebouwen	die	met	kille	ogen	
dreigend	op	hem	neer	staarden.	Het	
was	al	zoveel	jaren	geleden	dat	hij	
voor	het	laatst	in	Leeuwarden	was	
geweest.	Hij	kon	zich	niet,	zoals	zijn	
verre	neef	Sint	Nicolaas,	opsplitsen	in	
honder-den	verschillende	personen	
die.overal	bezoeken	konden	afleggen.
Hij	stond	er	alleen	voor	en	hij	was	ook	
te	arm	om	er	een	leger	gediens)ge	
knechten	op	na	te	houden.	Hij	had	
zelfs	geen	paard,	maar	moest	zich	
verplaatsen	op	een	hondenslee,	
waarmee	hij	over	de	besneeuwde	
wereld	gleed.
Uren	later	zwierf	de	kerstman	nog	
steeds	wanhopig	door	Leeuwarden.

Al	de	oude	vertrouwde	panden	waren	
verdwenen.	Het	leek	wel	alsof	hij	in	
een	volkomen	vreemde	stad	rond	
dwaalde.	Geen	van	de	vroeger	zo	
gezellige	hotels,	restaurants	en	
uitspanningen	was	er	nog.	Zelfs	de	
oude	markante	watertoren	bij	de	
spoorhekken	in	de	Schrans	was	met	
de	noorderzon	verdwenen.	Op	de	plek	
waar	des)jds	gezellige	en	in)eme	
volksbuurten	lagen,	met	vrolijke	
buur�eesten	en	waar	met	kerstmis	de	
geur	van	zelf	gebakken	oliebollen	hing	
was	niets	meer	over.	Daar	waar	de	
kerstman	eenmaal	als	een	goede	oude	
vriend	was	ontvangen	was	nu	alleen	
maar	leegte	en	donkerheid.
Kale	aoraakterreinen,	kille	
betongeraamten	en	met	onkruid	
overwoekerde	hopen	aarde.
In	sommige	buurten,	waar	vroeger	
overal	achter	de	ramen	de	
kerstbomen	stonden,	was	alles	ruw	
dichtgespijkerd.	Daar	was	het	leven	
verjaagd	door	verwaarlozing	en	
verval.	De	Oldehove	had	de	kerstman	
terug	kunnen	vinden,	maar	ook	daar	

Dit	kerstverhaal	verscheen	in	de	tweede	Hollanderwijkkrant	,	in	december	
1975.	Het	werd	geschreven	door	Stef	de	Bruin	(1921-2000)	die	bijna	z’n	hele	
leven	in	de	Hollanderwijk	woonde.	Toen	hij	het	schreef	was	het	nog	onzeker	of	
de	Hollanderwijk	zou	blijven	bestaan;	er	waren	toen	plannen	om	de	buurt	af	te	
breken.	Het	bevat	dan	ook	een	duidelijke	boodschap:	sloop	geen	oude,	leenare	
wijken	ten	koste	van	onpersoonlijke,	kille	nieuwbouw.

DE	KERSTMAN	VOELDE	ZICH	WEER	THUIS
Door	Stef	de	Bruin
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was	alles	zo	veranderd	dat	hij	met	
gebogen	hoofd	verder	was	gegaan.
Waar	eens	de	Oude	Veemarkt	was,	
daar	stonden	nu	alleen	nog	maar	
stukken	blik	in	plaats	van	koeien,	de	
Lange	Marktstraat	had	zijn	vroegere	
charme	in	moeten	ruilen	voor	een	
broek	van	asfalt	en	waar	eens	op	de	
hoek	een	wit	landhuis	stond	met	een	
koperen	zonnewijzer	in	de	tuin	was	nu	
een	kil	kantoorgebouw	gekomen.	De	
Wilhelminabaan	was	opgeslokt	en	de	
oude	Prins	Hendrikbrug	was	ook	
verdwenen.	Peinzend	keek	de	
kerstman	naar	het	Sta)onsgebouw	.	
Dat	was	er	tenminste	nog.	Maar	wat	
lag	daar	achter?	
Ineens	rechte	hij	zijn	gebogen	rug	en	
er	kwam	weer	een	beetje	hoop	in	zijn	
moede	ogen.
	
“DE	HOLLANDERWIJK!”
Zou	die	er	nog	zijn?

Zouden	die	waanzinnige	aorekers	van	
al	wat	oud,	maar	nog	goed	was,	ook	
daar	bezig	zijn	geweest?
Zou	ook	daar	het	onkruid,	de	on-	
persoonlijkheid,	het	onleeoare	en	de	
kilte	de	plaats	hebben	ingenomen	van	
de	eenvoudige,	maar	o	zo	warme,	
leeoaarheid?	Zonder	aarzelen	stak	hij	
het	verlaten	spoorwegemplacement	
over.

Daar	was	de	Oude	Molen	en	daar	
kwamen	de	Wijnhornsterstraat,	de	
Nieuwe	Hollanderdijk,	de	Halbertsma-	
straat	en	de	Hollanderstraat	nog	

steeds	bij	elkaar.	Hij	liep	via	de	
Nieuwe	Hollanderdijk,	de	Halbertsma-	
straat,	de	Starterstraat,	de	Van	Haren-	
straat,	de	Waling	Dijkstrastraat,	de	
Winsemiusstraat,	de	Van	Blomstraat	
en	de	Wijnhornsterstraat	de	hele	wijk	
door.
Overal	brandden	de	kerstbomen	en	
flonkerden	de	sterren	en	de	gekleurde	
ballen	tussen	de	zilveren	slingers	en	
het	donkere	groen	.	Hij	haasPe	zich	
niet,	maar	keek	door	alle	ramen	naar	
binnen.	Er	kwam	weer	vreugde	in	zijn	
hart	want	hier	werd	nog	geleefd	door	
jong	en	oud	en	was	nog	de	saam-	
horigheid	die	hij	de	hele	avond	
tevergeefs	had	gezocht.	Hij	voelde	zich	
weer	thuis.

Er	schenen	toch	nog	mensen	in	het	
stadsbestuur	te	zijn	die	begrepen	dat	
woonwijken	als	de	Hollanderwijk	
moesten	blijven	bestaan.	
Buurten	waar	het,	ondanks	
beperkingen,	de	moeite	waard	is	om	
in	te	leven.	Buurten	die	de	kerstman	
al)jd	weer	terug	hoopt	te	kunnen	
vinden	in	een	wereld	van	beton	en	
onpersoonlijkheid.
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Sieds	Boersma	hield	een	lezing	over	
het	Noarderleech,	een	stuk	Wadden	
buitendijks.	Er	waren	mooie	foto's	
van	landschappen,	planten	en	vooral	
vogels.

Omdat	de	Wadden	een	'voerbak'	is	
voor	duizenden	vogels	op	weg	naar	
Zuid-Europa	en	Afrika	kreeg	de	
vogeltrek	veel	aandacht.	Er	kwamen	
interessante	feiten	naar	voren.	We	
zagen	onder	andere	scholekster,	

kluut,	bontbekplevier,	rosse	gruPo	en	
vele	soorten	ganzen.
Sieds	Boersma	was	helaas	voor	de	
pauze	niet	tot	achter	in	de	zaal	goed	
verstaanbaar.	Na	de	pauze	was	dat	
beter	omdat	hij	verder	in	de	zaal	ging	
staan.

Deze	Vogelavond,	inmiddels	al	voor	
het	7e	achtereenvolgende	jaar	
gehouden,	werd	goed	bezocht	door	
35	belangstellenden

INTERESSANTE	
VOGELAVOND

juni 2014 29

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.
Sieds	Boersma
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Al	een	Pjd	zijn	de	werklui	van	
Zaanderwijk,	in	opdracht	van	Elkien,	
in	de	oudbouw	van	de	buurt	bezig	
met	de	grote	schilderbeurt.
Steigers	worden	opgebouwd,	er	
wordt	hout	vervangen,	gaten	
gedicht,	geschuurd	en	tenslope	komt	
alles	mooi	in	de	verf	te	zipen.	Dat	is	
natuurlijk	heel	fijn.

Maar	toch	kreeg	de	Huurders-	
vereniging	klachten	over	het	
onverwacht	opbouwen	van	de	
steigers,	schade	aan	beplan)ng	en	
het	forceren	van	achtererfdeuren.	Die	

laatsten	werden	dan	vervolgens	wel	
gerepareerd,	maar	toch	een	hele	
schrik.

Daarnaast	kregen	we	op	30	
september	een	brief	van	de	firma	
Zaanderwijk	(op	briefpapier	van	
Elkien)	met	daarin	de	aankondiging	
dat	de	houten	zogenaamde	
“rabatdelen”	op	de	achtergevels	van	
de	huizen	in	overleg	met	Elkien	niet	
geschilderd	zouden	worden.	Dit	
omdat	de	verf	niet	zou	houden.	En	
dat	men	ging	onderzoeken	of	bij	een	
volgende	schilderbeurt	het	hout	

KLACHTEN	OVER	HET	SCHILDERWERK	
EN	DE	KUNSTSTOF	GEVELBEKLEDING

40
Juni 2014  
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vervangen	zou	kunnen	worden	door	
kunststof.
De	huurdersvereniging	schrok	van	het	
feit	dat	dit	zomaar	uit	de	lucht	kwam	
vallen.	Als	het	zou	betekenen	dat	die	
“rabatdelen”	weer	een	hele	)jd	niet	
aangepakt	zouden	worden	leek	ons	
dat	geen	goed	idee.	De	huidige	
verflaag	is	toch	behoorlijk	verweerd.	
Bovendien	klonk	kunststof	ons	nou	
niet	direct	bij	ons	monumentale	
buurtje	passend	in	de	oren.

We	hebben	daarom	een	overleg	
aangevraagd,	en	dat	hebben	we	op	19	
oktober	gehad	met	Teun	Schippers	
van	Elkien,	en	Timo	Smits	van	
Zaanderwijk.	Beide	zaken	hebben	we	
daar	doorgenomen.

De klachten
Zaanderwijk	was	in	de	veronder-	
stelling	dat	de	werklui	de	bewoners	
tevoren	op	de	hoogte	stelden	als	hun	
huis	aan	de	beurt	kwam.	Zodat	men	
zonodig	ruimte	kon	maken	voor	de	
steigers	en	ramen	(en	evt.	deuren)	
)jdig	open	kon	zePen.	We	hebben	
uitgelegd	dat	dit	na	de	eerste	
aankondigende	brief	in	juni	beslist	
niet	was	gebeurd.	En	dat	mensen	dus	
schrikken	als	ze	plotseling	in	de	
vroege	ochtenduren,	als	het	nog	
donker	is,	ineens	gescharrel	om	huis	
horen.	Dat	het	als	een	verrassing	komt	
als	de	steigers	ineens	worden	
opgebouwd	en	dat	er	dan	heel	vroeg	
wordt	aangebeld	om	de	ramen	te	

openen.	Smits	was	het	met	ons	eens	
dat	dit	niet	de	juiste	werkwijze	was	en	
hij	zou	er	voor	zorgen	dat	er	voortaan	
)jdig	een	brie�e	in	de	bus	wordt	
gegooid.	Helaas	is	er	op	het	moment	
van	schrijven	van	dit	stukje	(22	
november)	nog	niets	veranderd…

Wat betreft de rabatdelen
Daarover	hebben	we	een	aantal	
alterna)even	aan	Smits	en	Schippers	
gemaild.	Onderzoek	wijst	uit	dat	hout	
duurzamer	is	dan	kunststof,	en	als	dat	
toch	te	duur	is,	zou	er	een	pleisterlaag	
op	de	achtermuur	kunnen	worden	
aangebracht.	Dat	schijnt	de	
voordeligste	methode	te	zijn.	
Inmiddels	hebben	we	gehoord	dat	
beide	mogelijkheden	niet	in	
aanmerking	komen.	Zaanderwijk	kiest	
gewoon	voor	kunststof	en	dat	is	dan	
dat.

Inmiddels	is	er	aan	de	achtergevel	van	
Winsemiusstraat	13	(hoek	Nieuwe	
Hollanderdijk)	een	proef	gedaan	met	
de	kunststof	gevelbekleding.	Die	kunt	
u	alvast	bekijken.	In	de	volgende	krant	
meer	hier	over.

Namens	Huurdersvereniging	
Hollanderwijk
Sjakkie	Jongma
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EIGENGEMAAKT

In	deze	wereld	van	bulk-massa	en	
palletvoordeelacees,	zie	je	in	de	
woonwinkels	veel	slappe	ahreksels	
van	autheneeke	ontwerpen.	
Ontwerpen	zijn	zo	aangepast	om	een	
zo’n	groot	mogelijke	doelgroep	te	
benaderen.	Trends	worden	
gecopy-paste.	Waar	is	de	eigenheid	
gebleven?

Eigengemaakt	probeert	hierop	
antwoorden	te	vinden	door	
oorspronkelijkheid	te	zoeken	in	
ontwerpen.	Het	gezicht	achter	
Eigengemaakt	is	Marloes.	Alle	
ontwerpen	zijn	door	haar	zelf	bedacht	
en	gemaakt.	Alles	wat	Marloes	
creëert	gebeurt	met	een	hele	hoop	
liefde,	)jd	en	aandacht.	Geen	Chinese	
kinderhandjes	of	een	grote	
commerciële	industrie	die	er	bij	haar	
aan	te	pas	komen;	maar	twee	sterke	
handen	en	een	crea)eve	geest.	Mooi!

Geen	massa	is	kassa,	maar	
persoonlijk,	op	maat	en	in	kleine	
series;	daar	staat	Eigengemaakt	voor.

(Advertorial)

Tafel	Rocket
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Verbinden,	vertalen,	maken
Marloes	is	opgeleid	als	
interieurarchitect.	Maar	eigenlijk	
heek	ze	niet	zoveel	met	die	)tel.	Ze	
verbindt	zich	met	de	opdracht	en	het	
crea)eve	proces.	Ze	vertaalt	ideeën	
naar	een	tastbaar	eindproduct.	“Zo’n	
creaeef	proces	aangaan	is	heel	
bijzonder.	Het	is	een	grote	zoektocht	
wat	je	samen	richeng	geeh.	Iets	
neerzeAen	wat	nog	niet	bestond	en	
een	toevoegende	waarde	heeh	voor	
de	ruimte,	het	bedrijf	of	de	bewoner,	
dat	is	echt	het	summum.”
Of	het	nu	gaat	om	het	inrichten	van	je	
huis,	een	babykamer	s)jlen,	een	tafel	
ontwerpen,	logo’s	bedenken	of	een	
lamp	ontwikkelen.	Marloes	verlegt	
graag	haar	grenzen	en	ze	zit	vol	
ideeën.	

Marloes	weet	zich	zowel	oude	als	
nieuwe	technieken	eigen	te	maken.	
Zo	heek	ze	wandplanken	en	
kapstokjes	voor	de	kinderkamer	
gemaakt	waarbij	ze	een	
lasersnijmachine	heek	aangestuurd.	
Maar	net	zo	lief	verdiept	ze	zich	in	de	
oude	hout-buig-technieken	d.m.v.	
stoom	en	gaat	ze	daarmee	in	haar	
werkplaats	aan	de	slag.	

Marloes	gelook	in	lokale	kracht	en	
vindt	het	leuk	om	in	de	Hollanderwijk	
te	wonen	en	te	werken.	Het	voelt	als	
een	dorp.	Ze	staat	open	voor	
samenwerking	met	andere	makers,	
bouwers	en	bedenkers	in	de	wijk.	

“Het	is	gewoon	ontzePend	leuk	om	
samen	met	anderen	mooie	dingen	te	
maken!”	besluit	ze.

De	ronde	kapstokjes	van	Marloes	
gaan	heel	lekker.	Je	kunt	ze	ook	
personaliseren	met	bijvoorbeeld	je	
eigen	tekst	of	aoeelding.	Stuur	
Marloes	een	mailtje	met	wat	je	wilt	
en	ze	maakt	een	proefontwerp	voor	
je.	

Nieuwsgierig	gemaakt?	Haar	
ontwerpen	kun	je	vinden	via	de	
website:	www.eigengemaakt.frl	
of	via	Etsy.com

Voorbeelden	van	de	ronde	kapstokjes
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ZWAANTJE	DE	ZWAAN
door	Frank	Roffel

Als	je	langs	het	huis	van	de	familie	
Efdé	op	de	Wijnhornsterstraat	loopt,	
zie	je	alPjd	wel	iets	wat	de	moeite	
waard	is.	Wat	mooie	beestjes,	
soorten	tuingewas	en	de	laatste	Pjd	
ook	een	mooie	zwaan.	

Ik	keek	er	regelma)g	naar	omdat	ik	
het	huis	van	de	familie	Groenewoud	
regelma)g	bezoek	en	realiseerde	me	
opeens	dat	die	zwaan	wel	nader	
belicht	zou	mogen	worden.	Het	beest	
van	boterhamzakjes	en	staaldraad	lag	
er	zo	fraai	bij	op	die	heg	dat	het	net	
een	echte	was.	Een	waardig	tafereel,	
zou	je	kunnen	zeggen.	
Ik	naar	Awe	en	Arie	toe	en	die	hadden	
nog	wel	foto’s	van	het	beestje.	Zelfs	
Awe	-in	keurig	blauw-	stond	erbij	op	
de	foto.	Maar	de	wiPe	diersoort	zat	op	
de	grond,	hetgeen	een	minder	
fraai	beeld	opleverde	dan	
boven	op	de	haag.	Daar	heb	ik	
dan	nog	wat	foto’s	van	
gemaakt	en	Awe	vertelt	
hieronder	hoe	ze	op	het	idee	
kwam	en	publiceert	zelfs	een	
gedichtje	over	het	beest.

A.e:
De	meesten	van	jullie	zullen	
wel	de	zwaan	bij	ons	in	de	tuin	
hebben	gezien.	Verschillende	
mensen	hebben	er	foto’s	van	

gemaakt	en	gevraagd	hoe	ik	hem	
gemaakt	heb.	Ik	heb	een	stuk	of	20	
gemaakt,	sommige	cadeau	gedaan	en	
andere	verkocht.	Eén	heb	ik	naar	mijn	
zus	in	Canada	gestuurd	en	één	naar	
Arie	z’n	zus	in	Sluis,	Zeeuws	
Vlaanderen.	In	Noord	Holland	zijn	ook	
twee	beland	als	verjaardagscadeautje.
De	zwaan	maak	ik	van	geplas)ficeerd	
staaldraad,	dat	door	Arie	in	de	vorm	
van	de	zwaan	wordt	gebogen.	
Vervolgens	knip	ik	uit	driehonderd	
boterhamzakjes	de	bodem	en	knoop	
ze	één	voor	één	om	de	zwaan,	die	ik	
eerst	met	plakband	(papier)	heb	
bedekt.	Alle	zakjes	moeten	stuk	voor	
stuk	opengemaakt	worden.	De	snavel	
maak	ik	van	oranje	plas)c	
bloempoPen.	Als	alles	klaar	is	knip	ik	
de	hals	zo	dat	die	dunner	wordt	dan	
het	lijf.	Het	is	aardig	wat	werk	maar	
wel	een	blikvanger.
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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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door	Marieke	Draaisma

Voor	de	decemberediPe	van	de	
Hollanderwijkkrant	schoof	ik	deze	
keer	aan	bij	Renske	uit	de	Hollander-	
straat	en	haar	3	huisgenoten.	Kater	
Sammy	was	mij	al	eerder	opgevallen,	
een	prachPge	grijze,	langharige	prins	
die	vaak	op	de	schutng	zit.	Een	
beauty!	Ook	teckel	Nina	had	ik	al	
eens	gezien,	wat	een	dropje.	Althans,	
zo	op’t	eerste	gezicht,	maar	is	ze	dat	
ook	echt?	Lees	verder	en	u	komt	
erachter!	

Wie	is	wie?
Boskat/	Maine	Coon	kater	Sammy	(7	
jaar),	zwarte	poes	Famke	(17	jaar)	en	
ruwharige	dwergteckel	Nina	(8	jaar).	
Allen	‘tweedehands’	J	!

Verliefd	op	de	teckel
Renske	koos	voor	een	teckel	omdat	ze	
jaren	geleden	op	een	teckel	heek	
gepast	waar	ze	toen	helemaal	verliefd	
op	werd.	Qua	karakter	zijn	teckels	
eigenwijs,	slim	en	in	principe	willen	ze	
alles	wel	voor	je	doen…	mits	je	als	
baas	je	best	maar	doet!	Sammy	en	
Famke	zijn	wat	dat	betrek	beter	te	
‘besturen’	dan	Nina.

Co-ouderschap	voor	Nina	
Teckel	Nina	is	-net	als	Sammy	en	
Famke-	een	herplaatser.	Nina	was	6	
jaar	toen	ze	bij	Renske	kwam	wonen.	
Dat	is	nu	2	jaar	geleden.	Nina	is	
herplaatst	omdat	er	na	een	aantal	jaar	
niet	meer	mee	gefokt	mag	worden.	
Nina	was	zo	gewend	om	in	een	roedel	
te	leven,	dat	ze	erg	moest	wennen	om	
alleen	te	zijn.	Gelukkig	heek	Renske	
co-ouderschap	voor	Nina	geregeld	
met	haar	buren!	

Famke	terroriseerde	de	buurtkapen
Famke	kan	niet	zonder	haar	fijne	plek	
op	de	stoelleuning.	En	de	warmte	en	
de	gezelligheid	van	de	huiskamer.	De	
eerste	3	maanden	heek	Renske	
Famke	niet	gezien	omdat	ze	heel	bang	
was.	Overal	zePe	ze	bakjes	met	eten	
neer	en	kaPenbakken.	Famke	was	
bang	voor	alles	maar	terroriseerde	de	
buurtkaPen	desondanks	wel.	Heel	
apart!	Renske	denkt	dat	ze	zo	

MIJN	HUISDIER(EN)	&	IK	

Nina
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misschien	haar	frustra)es	kon	
botvieren.

Hoog	Sammy,	kijk	omhoog	Sammy	
want	daar	is	de	blauwe	lucht
Wat	Sammy	bijzonder	maakt	is	dat	hij	
steeds	meer	tot	bloei	komt.	Ook	
Sammy	is	een	herplaatser.	Renske	
vond	hem	op	Marktplaats	en	hij	kwam	
uit	Zaandam	waar	hij	op	een	flat	
woonde.	Sammy	is	een	halve	boskat	
en	halve	Maine	Coon.	Het	prach)ge	
liedje	‘Kijk	omhoog	Sammy’	van	
Ramses	Shaffy	inspireerde	Renske	om	
hem	Sammy	te	noemen	omdat	hij	
eerst	heel	bangig	was.	Hij	woont	nu	
zo’n	5,5	jaar	bij	Renske	en	nog	steeds	
is	hij	zich	aan	het	ontwikkelen	en	
opbloeien.	De	cocktail	Maine	Coon	
/boskat	uit	zich	doordat	Sammy	heel	
goed	kan	klimmen	(boskat).	In’t	
voorjaar	moet	hij	dan	ook	absoluut	

belletjes	om	zodat	hij	niet	alle	nestjes	
leegrook.	

Nina	is	speciaal
Nina	is	speciaal	omdat	ze	gewoon	
heel	erg	lief	en	heel	dapper	is.	
Helemaal	omdat	ze	het	eerste	deel	
van	haar	leven	bij	een	fokker	heek	
geleefd	en	daar	heel	beschermd	heek	
geleefd.	Maar	nu	heek	ze	het	
avontuur	ontdekt!	Renske	en	zij	
mogen	bijvoorbeeld	graag	om	een	
kopje	koffie	gaan	in	de	Blokhuispoort.	
Nina	is	heel	nieuwsgierig	en	
onverschrokken	zegt	Renske	die	dol	
op	haar	is.	

Sammy

Famke
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Famke	is	een	echte	oude	sok	
Famke	is	een	echte	oude	sok	die	een	
beetje	aan	het	dementeren	is.	Vorige	
winter	dacht	Renske	dat	Famke	’t	
voorjaar	niet	zou	halen.	Toch	is	ze	
weer	helemaal	opgekrabbeld	en	ze	zit	
nu	weer	goed	in	de	vacht.	Het	verschil	
met	voorheen	is	dat	Famke	haar	angst	
kwijt	is	en	meer	een	theemuts	is	
geworden	die	graag	op	de	
stoelleuning	slaapt.	

Kunnen	Sammy,	Nina	en	Famke	goed	
met	elkaar	opschieten?	
Volgens	de	fokker	kon	Nina	absoluut	
niet	bij	kaPen,	maar	die	uitdaging	ging	
Renske	graag	aan.	Inmiddels	liggen	ze	
gemoedelijk	met	z’n	3’en	bij	Renske	
op	de	bank.	

Ook	een	keer	met	je	
huisdier	in	de	
Hollanderwijkkrant?

Van	rep)elen	tot	papegaaien	en	
van	hamsters	tot	konijnen:	alle	
huisdieren	zijn	welkom	in	de	
huisdierenrubriek!	
Stuur	een	e-mail	naar:	
hollanderwijkkrant@gmail.com
als	je	ook	een	keer	met	je	huisdier	
in	de	Hollanderwijkkrant	wilt.	

6
Juni 2014  

Tweewekelijks Tweewekelijks   
op dinsdagochtendop dinsdagochtend  
Van 10.00 tot 11.00 Van 10.00 tot 11.00 
uur WIJKSPREEK-uur WIJKSPREEK-
UUR POLITIE Voor UUR POLITIE Voor 

heel HUIZUM heel HUIZUM --  WESTWEST  

Namens de drie samenwerkende Namens de drie samenwerkende Namens de drie samenwerkende    
BuurtBuurtBuurt–––   WijkWijkWijk---en Speeltuinverenigingen en Speeltuinverenigingen en Speeltuinverenigingen 

in Huizum in Huizum in Huizum ---   West inWest inWest in   
WIJKGEBOUW Gerard Dou WIJKGEBOUW Gerard Dou WIJKGEBOUW Gerard Dou    
GERARD DOUSTRAAT 23GERARD DOUSTRAAT 23GERARD DOUSTRAAT 23---AAA   

Tel. 058 Tel. 058 Tel. 058 ---   213 31 36 213 31 36 213 31 36    
wijkagent@gerarddou.nlwijkagent@gerarddou.nlwijkagent@gerarddou.nl   

 

Voor een complete voetverzorging 
Op afspraak ook bij u thuis.   

Ingroeiende nagels, eelt, likdoorns, 
schimmel (mycose) nagels, 

afsluiting van behandeling met voetmassage. 
  

Frans van Mierisstraat53 
Leeuwarden 
Tel: (058) 2136338   
Mob: 06-22121339 

Lid Provoet.  

Pedicurepraktijk
Marian Relleke

mailto:hollanderwijkkrant@gmail.com
mailto:hollanderwijkkrant@gmail.com
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door	Frank	Roffel

Eind	juni	vergaderde	de	Leeuwarder	
gemeenteraad	over	een	voorstel	van	
o.a.	PALGroen	Links	over	de	poging	
van	een	aantal	Leeuwarder	parPjen	
om	een	proef	met	het	basisinkomen	
in	Friesland	van	de	grond	te	krijgen.	
Hierover	werd	eerder	gepubliceerd.	
Aan	Jan	Atze	Nicolaï,	een	van	de	
iniPaPefnemers	van	dit	plan,	vroeg	ik	
zijn	antwoorden	op	de	hier	onder	
gestelde	vragen.	

1	Wanneer	nam	de	gemeenteraad	het	
besluit	tot	de	volgende	stap	m.b.t.	het	
basisinkomen	en	wat	hield	dat	besluit	
in?

2	Wat	was	het	laatste	nieuws	van	de	
gemeente,	waarop	je	posieef	
reageerde?

3	Hoe	is	het	met	de	landelijke	
ontwikkelingen	m.b.t.	dit	onderwerp?	
Verwacht	jij	dat	het	basisinkomen	in	
maart	2017	als	er	verkiezingen	zijn	
een	item	wordt?

De	reacPe	van	Jan	Atze	Nicolai:

Eind	juni	2016	is	de	mo)e	‘verkenning	
experiment	basisinkomen’	door	de	
gemeenteraad	van	Leeuwarden	
aangenomen.	Een	belangrijke	mo)e.	

De	kern	van	de	mo)e	is	dat	de	
volksvertegenwoordiging	van	
Leeuwarden	het	College	van	B	en	W	
opdracht	geek	om	-samen	met	een	
universiteit	en	een	klankbordgroep-	te	
onderzoeken	of	er	een	experiment	
omtrent	basisinkomen	en	par)cipa)e	
kan	plaatsvinden	in	Friesland.
De	Raad	van	Leeuwarden	heek	
hiermee	de	poli)eke	wil	uitgesproken	
dat	zij	iets	wil	met	het	middel	
basisinkomen	in	rela)e	met	
par)cipa)e.	Dat	zij	dit	wil	
onderzoeken,	omdat	dat	nodig	is.	
Omdat	het	systeem	van	sociale	
zekerheid	op	dit	moment	oneerlijk	is.	
En	dat	kan	ons	wat	schelen!

Na	de	vakan)e	is	de	klankbordgroep	/	
stuurgroep	van	start	gegaan.	Er	wordt	
gewerkt	aan	een	onderzoek-	en	
experimentvoorstel	dat	in	het	nieuwe	
jaar	gepresenteerd	gaat	worden.	

HET	BASISINKOMEN	IN	FRIESLAND:	
HOE	HET	VERDER	GING

Vorig	jaar	stond	in	de	Hollanderwijkkrant	een	aantal	(lange)	arekelen	over	het	
basisinkomen.	Hier	een	vervolg	hierop.
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Het	kost	allemaal	)jd,	maar	
Leeuwarden	gaat	proberen	met	een	
eigenzinnig	voorstel	te	komen.	
Dit	staat	in	ieder	geval	los	van	de	
landelijke	ontwikkelingen.	Landelijk	
wordt	er	aan	een	zogenaamde	AMVB	
(algemene	maatregel	van	bestuur)	
gewerkt	om	gemeentelijke	
experimenten	in	de	bijstand	mogelijk	
te	maken.	Deze	mogelijke	ruimte	in	
de	bijstand	wordt	echter	zeer	
beperkt,	en	blijk	bovendien	
‘uitstroom	naar	betaald	werk’	als	
ul)em	doel	houden.	

Dit	is	dus	heel	wat	anders	dan	een	
‘experiment	basisinkomen’,	waar	
Leeuwarden	naar	streek.	Bij	ons	gaat	
het	niet	om	een	onderzoek	naar	
‘uitstroom	naar	betaald	werk’,	maar	
in	de	eerste	plaats	om	een	onderzoek	
naar	wat	bestaanszekerheid	doet	met	
het	welzijn	van	onze	inwoners	van	
Friesland.	

De	gemeenteraad	van	Leeuwarden	zal	
ook	weer	met	een	voorstel	van	de	
werkgroep	in	moeten	stemmen.	
Begin	2017	meer	hierover!	

BrigiAa	Meinema	en	Jan	Atze	Nicolai	naast	een	bord	van	Jesse	Klaver	van	GroenLinks		
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door	Frank	Roffel

In	november	kwam	mij	het	nieuws	
ter	ore	dat	Eddy	ChrisPani,	de	in	de	
jaren	’50	en	’60	van	de	vorige	eeuw	
zeer	populaire	volkszanger,	is	
overleden.	Hij	is	96	jaar	oud	ge-	
worden	en	zijn	leven	is	zeer	de	
moeite	waard	om	over	te	berichten.	
Hieronder	een	stuk	dat	ik	al	voor	zijn	
dood	over	hem	schreef.

Tegenwoordig	kennen	we	vele	
popsterren	en	andersoor)ge	helden	
op	het	gebied	van	de	lichte	en	
klassieke	muziek.	
Radio-	en	tv-zenders	
zijn	er	volop,	dan	
hebben	we	natuurlijk	
onze	eigen	homesets,	
internet	en	allerlei	
concerten	en	fes)vals	
om	onze	favorieten	te	
horen	en	te	zien.	Een	
grote	muziekheld	uit	
de	jaren	’50	was	Eddy	
Chris)ani.	In	dat	
decennium	
presteerde	hij	het	om	
5	jaar	lang	de	
populairste	zanger	
van	Nederland	te	zijn.	
Maar	al	veel	eerder	
was	hij	opgevallen.	In	
het	begin	van	zijn	

carrière,	zeg	maar	de	jaren	’30,	
introduceerde	hij	als	eerste	een	
elektrische	gitaar,	waarmee	hij	niet	
alleen	na)onaal,	maar	ook	in	het	
buitenland	opviel.	‘The	Windmill’,	een	
instrumentaal	nummer	waarin	het	
gitaargeluid	domineerde,	was	dan	ook	
een	hit	in	die	)jd	(1941).

Maar	de	gouden	jaren	waren	de	jaren	
vijkig.	In	1952	won	hij	de	eerste	
gouden	plaat	als	Nederlander	met	
‘Zeemanshart’	(35.000	verkochte	

EDDY	CHRISTIANI	IS	NIET	MEER...

Eddy	Chriseani	met	zijn	favoriete	
gitaar.
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plaatjes,	een	unicum	in	die	)jd).	
Andere	bekende	hits	waren	‘Zonnig	
Madeira’(1938),	‘Ouwe	Taaie	‘(1943)	
over	een	Amerikaanse	cowboy	die	zijn	
vele	geld	verbraste	en	ten	onder	ging.	
Dit	nummer	werd	door	de	Duitsers	
verboden,	want	het	klonk	te	
Amerikaans.	En	‘Op	de	woelige	
baren’(1948),’	Kleine	Greetje	uit	de	
polder’	(1950),	‘Spring	maar	achterop’	
(1952)	over	Karel	die	een	nieuwe	fiets	
krijgt,	sjans	zoekt	met	Ans	en	met	
haar	trouwt.	Zij	wordt	echter	dikker	
en	dikker,	waardoor	het	overleven	
van	de	achterband	in	gevaar	komt.	
Uiteindelijk	mag	ze	niet	meer	
achterop	en	moet	ze	maar	met	de	
tram	van	lijn	twee.	‘Daar	bij	de	

waterkant’	en	‘Rosamarie	Polka’	
(beide	nummers	uit	1953)	waren	
andere	bekende	hits		Zoals	vaker	bij	
grote	sterren,	werd	ook	Chris)ani	
gesteund	door	talentvolle	
tekstschrijvers,	componisten	en	
muzikanten.	

Hoewel	hij	zelf	ook	componeerde	en	
teksten	schreef,	waren	ook	anderen	
van	betekenis	voor	het	ontstaan	van	
zijn	liedjes.	Frans	Pop)e,	de	jazzviolist	
was	zo	iemand,	die	ook	muzikaal	
leider	was	van	het	combo,	waarin	
onze	held	schiPerde	als	gitarist/	
zanger.	Dat	combo	werd	het	
Ensemble	Eddy	Chris)ani	genoemd,	
met	Harrie	de	Groot	aan	de	piano	en	

Het	Ensemble	Eddy	Chriseani	o.l.v.	van	Frans	Popee	(staand	met	viool).	
In	het	midden	Eddy	Chriseani	met	gitaar	en	microfoon
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ELKE	WOENSDAG:	KINDERCLUB!
Elke	woensdag	middag	is	er	kinderclub	in	het	Hollanderhuuske	van	15.00	tot	
16.00	uur.	Even	lekker	knutselen	voor	de	kinderen	van	4	t/m	12	jaar!
Kom	gezellig	even	kijken	en	meedoen.

Op	woensdag	11	januari	beginnen	we	weer	en	ben	je	van	harte	welkom!

Fijne	kerstdagen	en	een	gelukkig	2017

Groetjes	van	Gerda	en	Caroline	
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Coen	van	Orsauw	op	accordeon.	Jack	
Bulterman,	Jack	Bess	en	Han	Dunk	
waren	de	grootsten	onder	diegenen	
die	de	carrière	van	zanger	
voortstuwden.	
Maar	na	de	piekjaren	in	de	vroege	
vijkiger	jaren	was	het	nog	niet	gedaan	
met	Eddy’s	populariteit.	In	de	jaren	
’60	was	hij	lid	van	het	combo	van	
Tony	Eyk,	dat	vanaf	1966	de	muzikale	
bijdrage	aan	het	tv-programma	‘Voor	
de	vuist	weg’	van	Willem	Duys	
leverde.

In	2006	riep	Poppunt	Zeeland	de	Eddy	
Chris)ani	Award	in	het	leven.	Tot	
2010	reikte	de	volksheld	zelf	deze	
prijs	uit	in	Vlissingen.	Op	dinsdag	6	
juni	2007	begon	hij	aan	zijn	
afscheidstournee	en	op	21	april	2013	
vierde	Chris)ani	met	zijn	fanclub,	
vrienden,	buren	en	de	gemeente	
Amstelveen	zijn	95-ste	verjaardag	in	
Lounz	aan	de	Dorpsstraat	in	
Amstelveen	in	bijzijn	van	een	oude	
collega	uit	het	vak	van	voor	
de	tweede	Wereldoorlog	
Annie	de	Reuver	
(inmiddels	ook	overleden)	
en	Ad	van	der	Gein.

Hoewel	Chris)ani	zich	
meer	gitarist	voelde	dan	
zanger,	kon	hij	uitstekend	
zingen.	Hij	had	een	enorm	
goede	dic)e,	wat	zeggen	
wil	dat	hij	goed	kon	
ar)culeren	en	de	teksten	

mooi	kon	laten	uitkomen.	Die	waren	
natuurlijk,	gezien	de	)jd	in	onze	ogen	
oubollig	en	overdreven	keurig.	Maar	
als	men	bedenkt	dat	het	in	de	jaren	
der)g	nog	heel	gewoon	was	om	het	
vrouwenlichaam	grotendeels	te	
bedekken,	dan	begrijpt	u	wellicht	ook	
beter	dat	het	zingen	over	een	zoentje	
of	een	kussie	al	heel	wat	was.	Eddy	
zong	ook	over	actuele	thema’s	zoals	
snoepen,	scheiding,	het	ideale	
liefdesleven,	gescheiden	zijn	
(bijvoorbeeld	van	je	familielid	dat	op	
een	schip	uitgevaren	was).	Daarnaast	
was	het	wat	zijn	instrument	betrek	
een	muzikale	pionier,	die	daarvoor	
ook	de	credits	kreeg,	zelfs	in	het	
buitenland.	Cd’s	met	zijn	werk	zijn	
nog	volop	verkrijgbaar	en	dat	is	maar	
goed	ook,	want	zijn	bijdrage	aan	het	
Nederlandse	lied	is	van	onmiskenbare	
waarde	en	het	zou	mooi	zijn	als	dat	
werk,	of	althans	het	beste	daarvan,	
overleek.

Eddy	Chriseani	op	latere	leehijd
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OPKNAPBEURT	
SIMON	DE	VLIEGERPARKJE

In	1982	zijn	acht	wilgen	tegelijk	in	het	Simon	de	Vliegerparkje	geplant.	
Op	ons	verzoek	zijn	er	boomspecialisten	langs	geweest	om	te	kijken	hoe	de	staat	
van	deze	wilgen	is.	Gemiddeld	worden	ze	30	à	40	jaar	oud,	dus	ze	zijn	nu	al	
aardig	op	leekijd.	Bij	de	laatste	stormen	zijn	er	veel	takken	afgewaaid	en	om-	
wonenden	vragen	zich	af	of	ze	de	volgende	stormen	wel	overleven.	
Volgens	de	specialisten	is	er	nu	nog	geen	reden	tot	zorg,	maar	om	te	voorkomen	
dat	over	een	aantal	jaren	alle	wilgen	in	één	keer	weg	moeten,	worden	de	twee	
slechtste	nu	al	vervangen,	waarschijnlijk	door	een	eik	en	een	plataan.	Tegen	de	
)jd	dat	de	volgende	wilgen	aan	de	beurt	zijn,	zijn	deze	twee	bomen	al	mooi	wat	
groter.		
De	bedoeling	is	om	een	gevarieerde	aanplant	te	krijgen.	Daarom	worden	er	geen	
wilgen	meer	geplant.	Zo	kunnen	we	nog	lang	genieten	van	het	parkje.

Meinte	Boersma,	Lies	de	Jong	en	Jobs	Theunissen
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Op	17	en	18	oktober	2016	werden	door	Terpstra	Boomrooierij	uit	Firdgum	twee	grote	
wilgen	in	het	Simon	de	Vliegerparkje	gekapt.	Er	komen	nieuwe	bomen	voor	in	de	plaats.
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KERSTMIS	2016
FIJN	OM	IN	TE	KLEUREN
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HeeX	u	wel	eens	een	
vervelende	ervaring	
met	de	gemeente	
Leeuwarden?	
Wordt	uw	brief	niet	
beantwoord	of	vindt	u	dat	
een	medewerker	u	niet	
verder	helpt?	

Dit	kan	een	gevoel	van	irrita)e	en	
machteloosheid	veroorzaken.	
Bovendien	kost	zo’n	conflict	vaak	een	
hoop	)jd,	zowel	voor	u	als	voor	de	
ambtenaar.	Het	kan	gaan	om	klachten	
over	(gebrekkige)	dienstverlening.	
Bijvoorbeeld:	De	gemeente	reageert	
niet	op	mijn	brief.	Ik	word	niet	
teruggebeld.	De	casemanager	heeh	
geen	interesse	in	mijn	persoonlijke	
omstandigheden.	Ik	word	van	het	
kastje	naar	de	muur	gestuurd.	

In	zo’n	geval	kunt	u	de	hulp	in-	
schakelen	van	Mar)en	Wierdsma.	Zij	
is	de	klachtenbemiddelaar	van	de	
gemeente	Leeuwarden.	Zij	bemiddelt	
tussen	de	inwoner	die	zich	
onbehoorlijk	behandeld	voelt	en	de	
betrokken	ambtenaar.	Zij	gaat	een	
gesprek	aan	met	als	doel	het	
probleem	op	te	lossen	voor	het	nóg	
groter	wordt	of	escaleert.	Het	
wegnemen	van	uw	klacht	staat	al)jd	
voorop.	

Mar)en	Wierdsma	heek	
op	22	oktober	2016	“De	
pluim,	het	luisterend	oor”,	
ontvangen	van	de	
Na)onale	Ombudsman.	
Deze	prijs	is	een	
onderscheiding	voor	haar	
werkzaamheden.	Door	
haar	manier	van	werken	

ontstaat	een	laagdrempelig	contact	
met	de	inwoners	van	de	gemeente.	

Mar)en	Wierdsma	gaat	niet	over	
inhoudelijke	klachten.	Dus	niet	over	
kapoPe	straatverlich)ng,	losse	
stoeptegels,	zwerfvuil,	weigering	
bouwvergunningen/bijstandsuitkering	
of	het	algemene	beleid	van	de	
gemeente.	Bij	die	situa)es	kan	via	
telefoon	14058,	de	website	of	een	
brief	een	melding	woon-	of	
leefomgeving	worden	ingediend.

Mar)en	Wierdsma	is	te	bereiken	via	
telefoon,	e-mail	of	via	een	brief	aan	
de	gemeente.	U	kunt	haar	bellen	via	
telefoonnummer	14058.	Het	invullen	
van	het	klachtenformulier	op	
www.leeuwarden.nl	kan	ook.	Zij	
neemt	dan	contact	met	u	op.	Het	
postadres	van	de	gemeente	is	
Postbus	21000,	8900	JA	Leeuwarden.

KLACHTEN	OVER	DE	GEMEENTE?	
DE	KLACHTENBEMIDDELAAR	HELPT!
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Deadlines 
en andere data
DEADLINE	

HOLLANDERWIJKKRANT
	15	JANUARI

Oud	papier	ophalen:
Maandag	19	december
Maandag	16	januari
Maandag	13	februari
Maandag	13	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,	voorziPer
	 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/coördinaPe	bar/sleutel
Harm	en	Gerda	van	Houten	
	 Nw.	Hollanderdijk	49,		 212	62	72
LedenadministraPe
(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

OuderenacPviteit
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
RedacPe	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




