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Met het volgende nummer hebben 
we de 45-ste jaargang bereikt! 
En elke keer weer wat nieuws. 
De redactie heeft een paar leuke 
plannen voor het komende tijd.

In dit boekje het verslag van een 
spannend biljarttoernooi tussen de 
clubs van de donderdag en de vrijdag 
(wie zou dat gewonnen hebben?). 
En behalve de verslagen van de 
vogelavond en het uitje van de 
Vogelwerkgroep, de aankondigingen 
van 3 activiteiten in de komende 
weken: 

• op 14 december een Bingo
• op 18 december de Kerst-

middag voor 55+
• op 11 januari de 

nieuwjaarsborrel

Alle activiteiten zijn in het 
Huuske.
Als u dit leuke activiteiten 
vindt, en ook bv de tuin-
rommelmarkt die eind mei 
weer gehouden wordt, 
dan kunt u lid worden, 
voor maar €12,00 per jaar. 
Dat kan op 
www.hollanderwijk.com of 
bij Gerda van Houten, Nieuwe 
Hollanderdijk 49, 2126272.

Verder kunnen er nog steeds mensen 
bij het groepje oud papier lopers, 
voor 3, 4 of 5 x per jaar. Iedereen die 
nieuw meeloopt is telkens erg 
enthousiast. Het is altijd erg gezellig 
en je leert de buurt goed kennen. 

Namens de gehele redactie, 
- Paul Pasveer

REDACTIEKRABBEL

De Kinderclub 
wenst iedereen

Fijne Kerstdagen 
en een gelukkig 

2020
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door Sieta Adema en Sjakkie Jongma

Op 30 oktober j.l. was er een 
bijzondere ledenvergadering van de 
Huurdersvereniging Hollanderwijk in 
het Hollanderhuuske. Wij, de twee 
laatst overgebleven bestuursleden 
Sieta Adema en Sjakkie Jongma, die 
sinds een viertal jaar “op de 
Huurdersverenigingswinkel” pasten, 
hadden de bijeenkomst belegd om 
met de leden te bespreken hoe het 
nu verder moet.

We hebben 26 jaar lang (waarvan de 
eerste 22 samen met andere 
enthousiaste bestuursleden) de 
belangen van de huurders in de 
Hollanderwijk behartigd. Een flinke 
tijd dus, met in al die jaren aardig wat 
succesvolle projecten.
Maar de laatste jaren hadden de 
contacten met Woningstichting Elkien 
bij ons de nodige frustratie 
opgeroepen. Dit liep dit jaar in juni bij 
het overleg dat we met Elkien en 
Nieuw Elan (de huurderskoepel) 
hadden, zo hoog op dat we daar 
aangaven dat we het bijltje erbij neer 
zouden gaan leggen.

Na de zomer hebben we de 
frustratiepunten op een rijtje gezet, 
en nagedacht over een mogelijke 
doorstart. Het opkomen voor de 
belangen van de huurders vonden we 
toch zo belangrijk, dat dat eigenlijk 
wel door zou moeten gaan. We 
hebben een aantal mensen al voor de 
vergadering benaderd met de vraag 
of zij daar iets voor zouden voelen.

De avond was goed bezocht en er 
werd gestart met een voorstelrondje, 
waarin de aanwezigen een indruk-
wekkend aantal jaren-dat-ze-al-in-de-
buurt-woonden konden melden. We 
zijn toch een buurtje waar mensen 
graag blijven “plakken”.
Daarna werden de frustratiepunten 
die we voor iedereen op een rijtje 
hadden gezet besproken. Het ging b.v. 
om:
• Het door Elkien nu al vele jaren 

op de lange baan schuiven van de 
aanpak/vervanging van de 
monumentale daken in de wijk.

• De onwil om na te denken over 
milieumaatregelen zoals het 

HUURDERSVERENIGING 
HOLLANDERWIJK 
MAAKT DOORSTART!
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aanleggen van sedumdaken op de 
aanbouwen.

• Het niet actief na willen denken 
over mogelijkheden om een 
diverse huurderssamenstelling in 
de wijk voor elkaar te krijgen, 
door b.v. doorschuiven binnen de 
buurt mogelijk te maken.

• En heel belangrijk: het niet 
serieus nemen van de overleggen, 
steeds wisselende contact-
personen en slecht voorbereiden 
van de vergaderingen.

Er bleek maar liefst een viertal leden 
bereid om het stokje van ons over te 
nemen!
Marga Garms, Baukje Terpstra, Fokje 
Steen en Janet Visser gaan zich 
inlezen en zich beraden op de in te 
zetten strategie richting de 
Woningstichting. Op een later 

moment volgt dan de officiële 
overdracht van het oude bestuur naar 
het nieuwe. De nieuwe groep zal de 
buurt in een volgende buurtkrant 
informeren.
Een geweldig resultaat en een grote 
opluchting bij de scheidende 
voorzitter en secretaris….
De vergadering snapte heel goed dat, 
na zo lange tijd, de rek bij ons er uit 
was. We werden heel hartelijk 
bedankt voor onze jarenlange inzet. 
Er waren zelfs leden die attenties voor 
ons hadden meegenomen! 
Buitengewoon attent!

Sieta beëindigde voor de laatste keer 
de Ledenvergadering en iedereen 
wenste de 4 nieuwkomers veel 
succes. We horen vast gauw van deze 
nieuwe club.
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door Frank Roffel

Altina Robijn is de opvolgster van de 
fam. Dillema die heel lang in haar 
huidige woning aan de Wijnhornster-
straat heeft gewoond. Ik leerde haar 
een beetje kennen toen ze, geholpen 
door haar moeder, meedeed aan de 
eerste rommelmarkt van Ciska 
Verschut. Nu woont ze al weer twee 
jaar met haar twee dochters in de 
wijk en het bevalt haar prima. 
Hieronder het verslag van een kort 
digitaal interview.

1) Stel je even voor aan het 
lezersvolk

Mijn naam is Altina Robijn en ik ben 
39 jaar geleden geboren in de 
Breitnerstraat te Leeuwarden. Tot 
mijn 19e heb ik in Leeuwarden 
gewoond. Daarna ben ik in Utrecht 
gaan studeren. Na mijn studie heb ik 
5 jaar in Tiel gewoond. 
Inmiddels woon ik alweer 12 jaar in 
Leeuwarden. Sinds 2 jaar woon ik in 
de Hollanderwijk met mijn 2 
dochters, Jade (14 jaar) en Sela (4 
jaar). Beide gaan in Leeuwarden naar 
school. De oudste zit in de 3e van de 
Middelbare school en de jongste zit in 
groep 1. 
Mijn oudste vindt het fijn dat we 
centraal wonen. De jongste maakt 

IN DE SCHIJNWERPER: 

ALTINA ROBIJN

sinds ze op school zit wat vriendin-
netjes in de buurt. De Hollanderwijk 
heeft over het algemeen weinig 
kleine kinderen om mee te spelen. 
Gelukkig hebben we een aantal leuke 
en grote speeltuinen in de buurt.
Afgelopen september ben ik weer 
gaan studeren (Pabo) aan de NHL-
Stenden. Daarnaast werk ik 2 dagen 
als onderwijsassistent in Sneek en 
loop ik daar 1 dag stage.

2) Hoe zijn de eerste jaren in de 
Hollanderwijk verlopen. Je hebt 
twee rommelmarkten 
meegemaakt, je speelde mee in 
het Midnight Walk feest, dat 
maakte het zeker extra leuk?

Ik heb het enorm naar mijn zin in de 
Hollanderwijk en woon hier met veel 
plezier. Ik vind dat ik het mooiste 
huisje van Leeuwarden heb. Toen ik 
voor de 1e keer bij mijn huisje aan 
kwam rijden, vond ik het net een 
poppenhuisje. Alleen dan wat groter, 
daarom noemen we ons huisje Villa 
Poppenhuis.
De rommelmarkten in de wijk waren 
erg leuk. Ik hoop dat het volgend jaar 
weer op het programma staat.
Ook de Midnight Walk was super. Ik 
deed zelf mee aan de wandeling, 
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maar had mijn keuken ter beschikking 
gesteld aan 2 dames, die het publiek 
meer dan vermaakten. Echt top!

3) Je bent gefocust op je werk en je 
gezin, heb je tijd voor hobbies en 
zo ja, welke zijn dat?

Op dit moment ligt mijn focus op mijn 
gezin, werk en studie. Voor hobbies 
heb ik niet veel tijd. De vrije tijd die ik 
heb, breng ik door met mijn vriend. 
Daarnaast spreek ik af met 
vriendinnen en dan gaan we uit eten 
of naar de bioscoop.

4) Doe je aan sport/kunst/
theaterbezoek?

Ik vind het leuk om naar concerten te 
gaan. Daarnaast bezoek ik de 
Harmonie af en toe en vind ik het 
leuk om af en toe naar een leuke film 
in de bioscoop te gaan.

Jade, Sela en Altina
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VEEL VOGELS IN HET HUUSKE! 

door Antoon Groenewoud

Het is al een traditie dat de vogel 
werkgroep Hollanderwijk eens per 
jaar een vogelavond organiseert. 
Zo konden ongeveer 25 wijkgenoten 
op 13 november genieten van een 
presentatie door Erik van der Laan, 
geassisteerd door Rudolf Hendriks. 
Beide heren zijn actief in de vogel-
ringgroep Bergumermeer. Daarnaast 
is Van der Laan 'greenkeeper' bij de 
golfbaan in de Groene Ster. 

Alvorens de voorstelling begon, 
konden we genieten van een bijdrage 
van de steeds populairdere wijkband 
Hollanderwijk. Zij brachten een zestal 
leuke nummers met zang van Baukje 
en Sjakkie.

Het was ruim acht uur, toen Meinte 
Boersma de avond opende. Hij was 
blij met de grote opkomst. Toen 
konden de heren Van der Laan en 
Hendriks starten met hun vogelshow, 
die als hoofdonderwerp had: het 
ringen van vogels bij het Bergumer-
meer en op de golfbaan De Groene 
Ster. Een bezigheid, die binnen de 
ornithologie veel vragen kan oplossen 
en al veel resultaten heeft geboekt. 
Aan de hand van een aantal projecten 
vertelde Van der Laan op enthou-
siaste wijze over de werkwijze van het 

ringen, waarom er geringd wordt en 
over terugmeldingen vanuit onder 
andere België, Spanje en  Zweden van 
de geringde vogels. Zij werden 
herkend aan de kleurringen om een 
der poten. Van alle vogels die worden 
gevangen met bijna onzichtbare 
netten (zogenaamde mistnetten) is 
het ieder jaar  de kleine Karekiet die 
het meest gevangen wordt. 

Gedurende de hele presentatie 
passeerden vele vogels de revue, van 
kleine zangers tot roofvogels, zoals de 
Buizerd. Behalve over het ringen van 
de vogels, gaf Van der Laan ook veel 
bijzonderheden over de betreffende 
dieren. Vreemde seksgedragingen bij 
bijvoorbeeld de Heggenmus deed ons 
wel verbazen. 
Kortom, we konden geboeid zien en 
horen hoe interessant en nuttig dit 
onderdeel van de vogelkunde wordt 
gedaan door de vogelringgroep 
Bergumermeer.

Met muziek en zang in de pauze werd 
de avond afgerond om ruim 10 uur. 
Daarna volgde nog een concertje 
door de wijkband.
 
Conclusie: een geslaagde avond!
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door Roel Swart

Diamond painting is het plaatsen van 
ronde en vierkante geslepen 
gekleurde steentjes of diamantjes op 
canvas met plaklaag, waarmee een 
schilderij wordt gemaakt. Vóór 2017 
had nauwelijks iemand ervan 
gehoord. Maar het kan verkeren: 
anno 2019 bedraagt het aantal 
beoefenaars van deze hobby in 
Nederland maar liefst anderhalf tot 
twee miljoen! Eén daarvan is 
buurtbewoonster Ciska Verschut. 
Wat boeit haar in deze liefhebberij? 
Hoe gaat diamond painting in zijn 
werk? Wat maakt ze zoal? Roel Swart 
vroeg het haar op een zonnige 
donderdagmiddag. 

Het leuke van diamond painting. 
Ciska: “Het is rustgevend en 
ontspannend. De voldoening als je 
een schilderij af hebt, is geweldig”. 
Onlangs vertelde iemand in een 
interview dat diamond painting 
ervoor zorgt dat je je een echte 
kunstenaar voelt. Ciska kan dit 
volmondig beamen. 
 
Voor wie. Diamond painting is 
geschikt voor alle leeftijden. Wel 

DIAMOND PAINTING, 
BORDUREN MET STEENTJES

gesprek met Ciska Verschut

moet je beschikken over voldoende 
tijd, geduld en doorzettingsvermogen. 
Uit onderzoek is trouwens gebleken 
dat mensen met concentratie-
problemen er heel veel baat bij 
kunnen hebben. 

Benodigdheden. Een basispakket 
bestaat uit een canvasdoek met een 
voorbedrukte afbeelding, steentjes, 
een schudbakje, een waxblokje en 
een pennetje of pincetje om de 
steentjes op te tillen. Daarnaast is het 
voor het sorteren van de steentjes 
handig om gebruik te maken van 
opbergdoosjes. Ciska bestelt de 
materialen meestal bij Ali Expres. Ook 
bezoekt ze hobbybeurzen en neemt 
ze op de Leeuwarder vrijdagmarkt 
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wel eens een kijkje bij de kraam waar 
eveneens materiaal voor diamond 
painting te koop wordt aangeboden. 
Verder worden er regelmatig ideeën 
uitgewisseld in het familie-, vrienden- 
en kennissencircuit en via een 
besloten Facebookgroep waar Ciska 
lid van is. Naast kant-en-klare 
pakketten kan er worden gewerkt 
naar het voorbeeld van foto's. 

Werkwijze van diamond painting. De 
diamond paintings bestaan uit hokjes 
met nummers, zodat bekend is welke 
kleur steen waar moet worden 
geplaatst. Op het canvas staat het 
patroon duidelijk aangegeven. Met 
behulp van het pennetje en wax 
wordt het steentje op het plaatje 
gedrukt. Diamond painting wordt ook 

wel “borduren met steentjes” 
genoemd. Om een idee te krijgen hoe 
één en ander in praktijk wordt 
gebracht, gaf Ciska mij een 
demonstratie. Daarna mocht ik zelf 
aan de slag, wat mij volgens Ciska niet 
slecht af ging. 
 
Resultaat tot nu toe. In de afgelopen 
twee en een half jaar heeft Ciska 36 
diamond paintings gemaakt. 
Afhankelijk van de grootte van het 
patroon en de beschikbare tijd doet 
ze er gemiddeld twee tot drie 
maanden over. Bij deze 36 
werkstukken zit een schilderij van 50 
x 70 cm van de Oldehove met 
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projectie van het Reuzenmeisje uit 
het Culturele Hoofdstadjaar 2018. 
Verder creaties van Freddie Mercury, 
honden, katten, vlinders, een olifant 
en een leeuw. Momenteel werkt ze, 
naar het voorbeeld van een foto uit 
2018, aan diamond 
painting nummer 37: de 
Oldehove met de Duiker. 
Het patroon daarvoor heeft 
een oppervlakte van 46 x 
56 cm = 2.576 cm². In 1 
cm² zitten 16 steentjes, wat 
dus betekent dat voor de 
Oldehove met Reus 41.216 
steentjes worden gebruikt! 
Soms bewaart Ciska haar 
creaties zelf. Meestal 
vervaardigt ze voor een 
ander iets waaraan die 

persoon een dierbare herinnering 
bewaart, zoals een huisdier. En omdat 
ze nu eenmaal niet alles zelf kan 
houden, doet ze af en toe diamond 
paintings cadeau. 

Huiswerk. Ciska gaf me na afloop van 
het gesprek een beginnerspakket met 
als patroon een pinguïn, om dit thuis 
uit te proberen. “Het is niet moeilijk”, 
vertrouwde ze me toe, “als je de 
instructies volgt, lukt het je vast wel. 
En anders geef je de rest maar terug, 
dan maak ik het wel voor je af”. Of ik 
erin zal slagen? Dat vertel ik u in de 
volgende Hollanderwijkkrant, die 
februari volgend jaar verschijnt. Wie 
weet ben ik dan inmiddels 
uitgegroeid tot een fanatieke 
beoefenaar van “borduren met 
steentjes!” 

Met dank aan Ciska Verschut! 
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door Antoon Groenewoud

In deze rubriek probeer ik de 
aandacht te vestigen op “veel wat 
leeft en groeit”. Mogelijk dat er toch 
wijkgenoten zijn, die naar aanleiding 
van een onderdeel van een stukje 
zeggen: “Dàt wist ik echt niet!” Met 
de volgende onderwerpen, de 
Natuur, “onze” koolmezen, en b.v. 
over wijkgenoot de Ekster zou dat 
kunnen.

Al jaren richt ik mijn aandacht onder 
meer op de Natuur in de wijk. Maar 
onlangs vroeg ik me af: “Wat is natuur 
in de wijk, wat omvat dat en klopt het 
allemaal?”
Alles bij elkaar is het de kosmos, met 
al de daarin vermengde elementen. 
Een andere definitie was deze: Natuur 
is 'niet door mensen gewijzigde 
omstandigheden of omgeving'. 
Daarna kwam bij mij de vraag op: 
“Mag ik wel blijven schrijven over de 
Ligusterhagen, boeiende tuinen en 
tuintjes met (gesnoeide) struiken en 
speciaal gekweekte bloemen?” 
Gelukkig wel over de wijkvogels, want 
die hebben natuurlijke kleuren en zijn 
niet door mensen geverfd.

Dat geldt ook voor de insecten: die 
niet veranderd zijn van vorm, of b.v. 
vlinders die wat extra lijken 
bijgekleurd. Nee, die zijn puur 

NATUUR IN DE WIJK
NATUUR! Ik denk dat ik gewoon 
doorga net als voorheen en dat ik me 
graag bezig blijf houden met al 
datgene wat in onze beschermde wijk 
leeft en groeit en héél vaak boeit!

Voordat ik over de “zwart-witte-
rakker”, de Ekster ga schrijven, eerst 
even over de bij ons steeds meer 
broedende koolmeesjes. Als we deze 
kleine geel-met-zwart getinte vogel, 
vooral in de lente horen roepen en 
zingen, zou je niet zeggen dat ze een 
zwaar leven hebben!
Zolang de meesjes in de (door 
mensen gemaakte nestgelegenheden) 
fijn gaan nestelen, 6 tot 9 eitjes 
leggen en in vrede gaan broeden, is er 
niets loos. Ook nog niet, als alle eitjes 
uitkomen en het kroost met 
voldoende rupsen gevoerd kan 
worden.
Het genoemde zware leven begint als 
er b.v. door weersomstandigheden 
bijna geen rupsen en andere insecten 
te vinden zijn. De kans is dan groot 
dat de jonkies verhongeren! Lukt het 
wel met het eten, dan zullen ze tot 
kuikentjes groeien en uitvliegen. 
Geweldig! Wel belanden ze dan in de 
soms “harde” wereld VAN DE 
NATUUR. Een heleboel halen de 5 
maanden niet! Nog niet 100% 
vliegvlug, zijn ze vaak voor de poes, of 
een Sperwer, of een kraaiachtige 
vogel. Ook b.v. een Ekster ziet er wel 
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een lekker hapje in.
Volwassen koolmezen bereiken 
meestal de 10-12 maanden. Maar 
kunnen ook door de predators 
worden opgegeten, verongelukken 
(verkeer) of het slachtoffer worden 
van ziekten.
Als standvogels, dus als 
overwinteraars, zullen ze ook de 
winters moeten doorstaan. Zachte 
winters zijn geen probleem. Strenge 
winters kunnen het de vogels moeilijk 
maken. Maar als er bessen, vette 
zaden zoals zonnepitten en pinda's te 
vinden zijn, kan het lukken het 
voorjaar te halen en dan met 
gezinsuitbreiding bezig te gaan.
Kortom, men heeft vastgesteld dat 
zo'n 30% nauwelijks volwassen 
wordt! Als alles meezit, is het 
mogelijk dat een Koolmees 3 en 
misschien wel 6 jaar wordt. Met de 
vele nestkastjes in onze buurt krijgen 
ze gelukkig de kans om zich 
ongestoord voort te planten en ons te 
laten genieten van hun zang en hun 

levendige manier van bewegen.

Ik noemde hiervoor al een bedreiging 
van koolmezen: de Ekster. Ja, ik kan 
niet ontkennen, dat deze vogelsoort 
vooral in de lente gek op eitjes en 
jonge vogeltjes is. Niet leuk, maar het 
vormt een onderdeel van de natuur! 
De mens heeft het deze vogels niet 
aangeleerd….
Behalve hun minder mooie reputatie, 
zijn het hele mooie vogels. Ze 
behoren tot de kraaiachtigen, alleen 
ze hebben vergeleken met andere 
kraaiachtigen een veel langere staart. 
Hun grote nesten, hoog in de bomen, 
horen ook bij kraaiachtigen. Als 
zangvogels zijn ze ook oké. Behalve de 
bekende roep, kunnen ze vrij 
bescheiden hele andere geluiden 
maken, zingen dus. Wat variërende 
“babbelende”-muzikale “versjes” 
zingen, in de lente.
Of hun familielid in Californië óók zo 
kan zingen weet ik niet. Dat is de 
Amerikaanse Geelsnavel-ekster, die is 

'n Ekster
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wat kleiner. Die leeft daar in valleien 
en heuvelachtige gebieden.
Trouwens, “onze” Ekster heeft een 
enorm leefgebied op deze aardbol: 
behalve in Europa en een deel van 
Azië, ook een groot deel van het 
westelijk deel van Noord-Amerika. De 
twee soorten moeten elkaar vast en 
zeker tegenkomen. Misschien heeft 
het zelfs geleid tot innige 
ontmoetingen….

Absoluut niet romantisch zijn de 
verhalen uit het vrij recente verleden. 
Kraaien, waaronder Eksters, waren 
rovers, dus slecht. Toen was er alle 
reden, om ze te bejagen! Dat 
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gebeurde dus. De jagers probeerden 
zelfs hoog zittende eksternesten 
kapot te schieten. Alleen dat lukte 
niet, want de projectielen (hagel b.v.) 
smoorden in de dikke, harde bodems 
van die nesten! De voor-het-leven-bij-
elkaar-blijvende eksterparen konden 
dus doorgaan met hun broedsels.

Tenslotte een ongeloofwaardig 
verhaal (1) over eksters, waarin ook 
spreeuwen en papegaaien 
voorkomen. Terug naar het jaar 1600: 
de genoemde vogels maakten 
bepaalde geluiden, waarbij met name 
de Spreeuw wel heel knap kon 
zingen. Maar de mensen in die tijd 

(en zéker 150 jaar later nòg) vonden 
het leuk dat de vogels leerden 
PRATEN!
Om dat te bereiken, werden de 
tongen van de vogels wat bijgeknipt 
en zelfs de tongriem losgeknipt! Dat 
ze het jarenlang toepasten, kan erop 
wijzen dat men succes had, helaas. 
Gelukkig, dat onze eksters dat niet 
meer hoeven te ondergaan in de 
Hollanderwijk.

(1) De bron: “De wijsheid van vogels”, 
T.Birkhead.
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GESLAAGD BILJARTTOERNOOI
Door Gerda van Houten

Zaterdag 23 november was het 
zover: een biljarttoernooi, 
georganiseerd door Wietse en Gerda. 
Het was een toernooi voor de 
biljartclubs van de donderdag en 
vrijdag. 

Er werd een tweede biljart bij gezet 
door Wietse Rinsma (Pasma biljarts). 
De koffie en thee stond klaar gezet 
door Gerda.

De deelnemers: Monique, Jan, 
Johannes, Otto, Dennis, Luppy, Stefan, 
Harm, Wietse, Harrie, Lieuwe, Doeke, 
Gosse, Marco, Age, en Johan. 
Ze waren allemaal mooi op tijd 
aanwezig.

Eerst werden de regels allemaal goed 
uitgelegd door Wietse.
Er werd twee keer gespeeld. Het was 
een knock-out systeem, dat wil 
zeggen: wie verliest is uit. Na twee 
keer gespeeld te hebben kwam er uit 
dat Harm, Dennis, Otto, Marco, 
Johannes, Johan, Gosse en Lieuwe 
verder mochten spelen.
Om 1 uur werden er heerlijke soep, 
door Wietse gemaakt, en broodjes op 
tafel gezet en gingen we lekker eten.
Tussen de partijen door werden er 
heerlijke hapjes uitgedeeld,  klaar-
gemaakt door Gerda.

Er waren leuke spannende partijen 
bij, de laatste 4 die overbleven waren
Gosse, Harm, Johan en Otto.
Johan moest tegen Harm en dit werd 
gewonnen door Harm.
Gosse moest tegen Otto en dit werd 
gewonnen door Gosse.
Tussendoor eerst een fijne haring met 
roggebrood en stokbrood met 
lekkers.

Harm won de 1ste prijs, Johan 2de 
prijs, Gosse 3de prijs en Otto 4de 
prijs.
Gefeliciteerd mannen! 
Het was een mooie uitslag met Harm 
als winnaar. 

Harm, de trotse winnaar
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Iedere deelnemer kreeg nog een 
banketstaaf en een chocoladeletter 
mee, en dan nog wat frituurhapjes.
Na dit alles hebben we nog lekker 
lang nagezeten onder het genot van 
een drankje.
We hebben een prachtige dag gehad 
en dit is dan ook zeker voor herhaling 
vatbaar.

Wietse en Harm, bedankt!
Ook alle deelnemers bedankt, want 
we hebben met elkaar er voor 
gezorgd dat het een fijne prachtige 
dag werd.

Tot de volgende keer.
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'n Lekker drukke kleurplaat!
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EGELS IN DE WIJK!

Foto boven bij de familie Vlieg in de Wassenberghstraat, op 26 augustus.

Foto onder bij de familie Pasveer (STIP) op de Nieuwe Hollanderdijk, 
op 21 november.
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door Frank Roffel

De folkband Irish Stew waarmee 
buurtgenoot Johan Juckers  tussen 
1976 en 2016 furore maakte en een 
stuk of tien cd’s/lp’s uitbracht, is nu 
al weer een aantal jaren geleden 
opgeheven. Johan speelt nu met 
twee collega’s Cees Jolmers 
(accordeon) en Frans van Meerloo 
(gitaar) als Trio Ossekop, dat veel 
Liwwadder repertoire speelt over de 
geschiedenis van Leeuwarden. 

Cees kende ik niet, maar Frans ken ik 
al vele jaren van zijn periode als 
stadszanger te Leeuwarden. Ik zie 

JOHAN JUCKERS TREEDT NU OP
MET TRIO OSSEKOP

hem nog staan bij de voormalige 
V&D, of in de Oosterstraat. Ik genoot 
wel van zijn voordracht en leuke 
rocksongs. 
Ik ontmoet  hem voor het eerst 
onlangs bij hem thuis, waar een 
repetitie is van het nieuwe ensemble 
Trio Ossekop. Ik ben uitgenodigd DE 
BALLADE VAN VROUW IJSSELSTEIN te 
beluisteren, dat tekstueel handelt 
over de moord op 20 juli 1970 op een 
bekende Leeuwarder vrouw, Hinke 
IJsselstein-van der Velde. De moord , 
die nooit opgelost is, ondanks een 
beloning van 5000 gulden, 
veroorzaakte een golf van emotie in 
de stad. Maandenlang hingen er 
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posters waarop de vrouw, met 
kenmerkend hoedje op, te zien was 
op billboards in Leeuwarden. Achteraf 
bezien kreeg de politie het verwijt dat 
ze geen goed onderzoek hadden 
gepleegd, toen het maar niet lukte 
om de dader(s) op te sporen.

Nu heeft accordeonist Cees Jolmers 
vroeger met zijn ouders in de Gijsbert 
Japicxstraat gewoond, waar de moord  
plaatsvond. Ten tijde van dit misdrijf 
woonde hij elders, om er later weer 
terug te keren. Jaren na dit voorval is 
hij zich gaan verdiepen in dit tragische 
voorval, mede omdat hij in die 
periode van zijn ouder's verblijf in 
genoemde straat wel eens met de 
weduwe IJsselstein had gesproken. Is 
de hierbij afgedrukte tekst van Cees 
zijn hand, de muziek is die van The 
Ballad of Lucy Jordan, uitgebracht 
door de Amerikaanse band Dr. Hook 
and the Medicine show. Het is de 
bedoeling dat dit nummer voor een 
luisterpubliek wordt vertolkt en zover 
is het nog niet gekomen. Als ik Johan 
Juckers vraag of het trio dit nummer 
nog eens op een nog uit te brengen 
cd wil zetten, antwoordt de folk-
muzikant en voorvechter van het 
Liwwarder lied, dat cd’s niet meer zo 
in zijn, maar dat het plaatsen op You 
Tube wellicht een goed plan is.
De kern van het repertoire van de 
band is het Liwwader levenslied en 
daar zijn ook nummers van de 
bandleden zelf bij. Maar in bejaarden-

huizen worden er ook algemeen 
populaire liederen gezongen om 
lekker mee te zingen. De groep heeft 
een map met teksten van de liedjes 
gemaakt, die voor een optreden over 
de tafeltjes waaraan het publiek komt 
te zitten verdeeld wordt, zodat het 
publiek ook gericht liedjes kan 
aanvragen door een cijfer te noemen. 
Slimme zet. Ik heb een optreden van 
het Trio Ossekop bijgewoond in 
Aldlânstate en daar kregen ze de sfeer 
er goed in. De twee gitaristen zorgen 
voor ritmiek en dynamiek en de 
accordeon zorgt voor een mooi 
sfeertje. En dan is Johan natuurlijk 
een door de wol geverfde zanger, 
goed ondersteund door Frans.

En dan nog even over die bijzondere 
bandnaam. Café Ossekop was een 
roemrucht café met kleurrijke 
eigenaars. De Liwwarder midden-
stand en notabelen hadden het als 
stamkroeg. Het interieur ademde de 
sfeer van vroeger. Na het overlijden 
van de laatste caféhouder was er 
geen opvolging en werden de voor-
zieningen afgekeurd; niet meer van 
deze tijd. Vandaar als eerbetoon trio 
Ossekop. Je kreeg er ook pas een 
nieuw biertje als je glas leeg was, 
tijdens een rondje. Je moest er van 
genieten en niet slobberen was het 
motto.

Voor info en boekingen: 
johanjuckers1947@gmail.com
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OUDERE UITGAVEN VAN DE 
HOLLANDERWIJKKRANT ONLINE

door Roel Swart

“Onlangs is een aantal oudere 
uitgaven van de Hollanderwijkkrant 
online gezet. Dat is even een 
“putsje”, want in de loop der tijd is 
ons wijkblad op veel verschillende 
manieren gemaakt. Of het helemaal 
af komt is maar de vraag, want het is 
nogal wat, 44 jaargangen. Dat is 
ergens tussen de 150 en 200 
krantjes. Een groot deel zal dan 
gescand moeten worden, want dat 
komt uit het knip- en plaktijdperk. En 
van de digitale versies is lang niet 
alles bewaard gebleven. Dus, we 
gaan van voor naar achteren: eerst 
de laatste boekjes”. 
(Hollanderwijkkrant, oktober 2019). 
Roel Swart sprak met eindredacteur 
Paul Pasveer. 

Kroniekfunctie. Paul Pasveer, 
gevraagd naar de achterliggende 
gedachte: “Ik vind het belangrijk dat 
een stuk geschiedenis van de 
Hollanderwijk bewaard blijft, en 
daarin heeft de wijkkrant naar mijn 
idee een kroniekfunctie: het 
vermelden van gedenkwaardige en 
historische feiten”. Bovendien 
ontstaat er op deze manier een voor 

iedereen toegankelijk bestand, dat 
snel te raadplegen is. 
Paul: “'Stichting Toekomstverkenning 
Hollanderwijk 2015' heeft het bestuur 
van de buurtvereniging ingebonden 
papieren edities geschonken. Deze 
zijn alleen op aanvraag te 
raadplegen”.

Lacunes digitale versies. Van de 
digitale versies is trouwens lang niet 
alles bewaard gebleven. 
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Paul: “Voordat ik begon met 
digitaliseren, deed Raymond Pel het. 
Hij heeft dit zo'n tien jaar gedaan, 
waarna ik het van hem overnam. 
Helaas zijn de bestanden sinds zijn 
overlijden niet meer te vinden”. 
Daarom zoekt Paul uit die periode de 
papieren edities: “Ik ontdek vanzelf 
wanneer er geen digitale versie te 
vinden is. Ik betwijfel of iemand 
anders die dan wel heeft”. 

Werkwijze. Van de jaargangen die de 
afgelopen jaren zijn verschenen, 
bestaan digitale versies. Deze worden 
klaargemaakt voor plaatsing op de 
website, waarbij ze voornamelijk wat 
kleiner worden gemaakt voor het 
laden op de computer of telefoon. 
Het verwerken van de papieren 
edities is een veel tijdrovender klus: 
eerst moet Paul de nietjes uit de 
krantjes halen, waarna hij ze pagina 
voor pagina scant. Vervolgens worden 
de scans digitaal in pagina's op A5- 
formaat verdeeld, waarna de pagina's 
online onder elkaar in volgorde 
worden geplaatst. 

Duur van het project. “Hoe lang ik er 
mee bezig zal zijn? Dat is afhankelijk 
van meerdere factoren” aldus Paul, 
“de verwerking van papieren edities is 
moeizamer en neemt dus steeds 
meer tijd in beslag. Ik doe dit tussen 
mijn andere werkzaamheden door”. 
En dit werken “tussen mijn andere 
werkzaamheden door” doet hij 

belangeloos en helemaal in zijn 
eentje! Het is een eigen initiatief, dat 
van harte wordt ondersteund door 
bestuur en redactie. “Maar wanneer 
er mensen zijn die zin hebben om 
mee te helpen, dan zijn ze van harte 
welkom”, aldus Paul Pasveer. 

Toekomst. Nu staat op de website 
telkens de maand van publicatie van 
het desbetreffende krantje, maar in 
de toekomst wil Paul een afbeelding 
van de voorpagina plaatsen met 
daarnaast de bijbehorende inhouds-
opgave. Dan is alles nog veel beter te 
vinden. Ter geruststelling van velen: 
de papieren versies blijven bestaan. 
Paul: “Als je die op de deurmat vindt, 
blader je ze eerst eens even door en 
kun je ze later verder lezen. Bij 
digitale versies doe je dat niet zo 
gauw”. 

Tot nu toe. Inmiddels zijn de jaar-
gangen vanaf 2016 tot en met de 
eerste twee edities van jaargang 2019 
online te raadplegen op: 
www.hollanderwijk.com/Wijkkrant/
archief.html. 
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KIDS ONDER WATER MET 
VOGELWERKGROEP
Op zaterdagmiddag 26 oktober 
hebben we met 9 kinderen en 8 
ouders een bezoek gebracht aan het 
Natuurmuseum Fryslân. Daar 
hebben we genoten van de 
Onderwatersafari, een betrekkelijk 
nieuwe attractie van het museum. 
Volgens Jesse en Dennis, twee broers 
die deel uitmaken van de 
kindergroep, was het erg de moeite 
waard.

Voorafgaand hadden de kinderen 
uilenballen geplozen. Uilenballen zijn 
braakballen van uilen. Het was 
prachtig om te zien dat de kinderen 
meer dan een half uur 
geconcentreerd bezig waren om 
onverteerde botjes, haren en veren te 
vinden in zo’n braakbal. Gemiddeld 

vonden ze 3 muizenschedeltjes per 
uilenbal.

Voordat we naar het museum gingen 
hebben we eerst de inhoud van een 
aantal nestkastjes in de wijk bekeken. 
We zagen nestjes, soms met een paar 
achtergebleven eitjes. We halen de 
nesten uit de kasten, zodat in de 
winter de mezen ‘s nachts in een 
schoon en droog hokje kunnen 
slapen.

Wederom een geslaagde middag. De 
hartelijke ontvangst en begeleiding 
van de museummedewerkers vonden 
we geweldig.

Namens de Vogelwerkgroep,
Meinte Boersma

31
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Ja meensen, wykgenoaten, we 
konnen in oktober de bloemegieter 
en de tuunslang wel furgete, want 
wat viel dur een “sloat” water! De 
steeds te droge tunen, wudden 
kletsnat. Ut was dus wel goed voor 
de planten, maar niet sò fijn voor 
myn overburen. Die musten hun 
heule hewwen en houen vanuut hun 
huus in de Pioenstraat naar oanze 
straat vurhuze! Nou, dat was niet 
leuk! Een boel spul kan wel een 
spatsje hewwe, maar su wudden self 
oek adug klets, hèk wel siên. Mar se 
binnen nou te plak.

Oh ja, gister kreeg ik een tillefoantsje 
van Jan Wielink. Ik sei: “Wielink? Wie 
binne jou? Ken ik u?” Ut raadsel 
wudde al gauw oplost: Hij was de 
persoan die ik un tydsje leden vroeg 
voor een praatsje voor de wykkrant. 
Hij sei, dat ie terug was uut 
Gaasterland. Nou ja, toen ging dur bij 
mij wel een lichtsje brannen. We 
maakten meteen een afspraak voor 
de volgende dag, want sien furhaal, 
en dat samen met myn “geklets” 
must op tyd bij de redactie weze siên. 
Onder de paraplu in de spoelende 

regen liep ik naar ut huus van Jan 
Wielink, an de andere kant van oanze 
buurt.

“Hallo,” sei dy, “Jou komme tòch 
ondanks dit rotweer!”
“Och ja, met wat beskerming boven 
mij, kon ut wel”.
Omdat ik krekt koffie dronken hadde, 
saten we lekker an un glas sewwen-
up-met-een gevulde koek. Jan die 
deed dat self, nadat hij teugen syn 
vrouw Jeltsje seit had: “Blijf jij maar 
zitten, t is mijn gast”. Toen ik mijself 
wat meer voorsteld hadde, sei 
Wielink, dat hij ut leuk von om te 
furtellen over syn leven, vooral over 
syn werk van froeger, want daar ging 
ut mij vooral om.
“Oké Jurjen, maar ik nim aan, dat het 
speciaal gaat om mijn ambachtelijke 
werkzaamheden”. “Dat klopt”, sei ik. 
Hij wu eerst even fertelle waar hij 
geboren wudden was. Dat was op 7 
juli 1932 in Lisse, bij de bollevelden! 
Syn fader had een tuunbouwbedrijf 
en hij had een bijenstal als extra 
inkomsten, honing dus!
Na de school-periode werd hij in 1951 
kantoorklerk bij een notaris. 
Angestoken deur syn fader, begon hij 
oek met een paar bijenvolken as 
hobby.
In 1957, hij was onderstussen trouwd 
en had een ouwe boerderij kocht, 
begon hij self een uutgebreide 
Honingbijenstal. Hij wudde dus een 
beroeps-imker. Ik sei toen: “Wielink, 
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dat was dus een echt ambacht.” “Ja 
Jurjen, dat heb ik maar liefst 26 jaar 
gedaan en met veel genoegen”.
Het was dus 1983, sò ging hij vedder 
met syn furhaal, toen hij stopte, 
omdat het hem te swaar wudde. Toch 
wu hij wel actief blywe, daarom 
solliciteerde hij bij ut Staats 
Bosbeheer in Noordwyk. En dat lukte! 
Eerst op ut kantoor en toen as een 
soort assistent fan de boswachter. Hij 
fon ut leuk en interessant werk. De 
bezigheden in de natuur, met oek wel 
weer Honingbijen natuurluk, bleef hij 
doên tot bijna 1994. Na een half jaar 

sei Jeltsje: “Sè Jan, weet je 
wat ik wel wil? Terug naar 
Friesland!”.
Jan liet mij wete, dat ie wel 
wat skrok, maar syn eega 
komt uut Leewadden, dus 
wel begrypeluk. Hij kon dur 
eigenluk niet onderuut, siên.
In augustus 1994 verhuusden 
su naar de Hollanderwyk!
“Nou Jan, jou binne nou al 
87! En gelukkig adug sûn. Ik 
su nou oek nog wel wat 
meer hore wille over dien 
mooie ambacht...”
Jan begon meteen te 
glunderen en even daarna, 
daar ging ie! Hij bleef wel 

drie kwartier furtellen en hoè. Ut 
mooiste laat ik jum leze, andus wud 
ut te lang, siên. Hij begon te stellen, 
dat je as imker een natuur-liefhebber 
weze mutte. Een 60.000 bijen in een 
korf of kast is fijn, maar je hewwe de 
sorg ervan en dat betekent, sei dy, dat 
je su observere mutte en goed 
kennen lere mutte. Om dur van te 
leven, mutte de bijen (in korven enz) 
furhuurd wudde aan bloem-
kwekerijen en boomgaarden of 
koolzaadvelden, d.w.z. aan de 
eigenaren daarvan. De bijen bestuve 
dan de bloemen, nimme nectar met 

Jan Wielink inspecteert een 
bijenkast
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Op de imkerij is nog ander werk en 
dat is de honing uut de raten slingere 
en in potten opberge. Heul precies 
werk. Wielink fient oek dat een imker 
rustig met de bijen omgaan mut. Om 
de nijvere beesjes van 'm af te houen, 
rookt hij een speciale pyp.
Teugenwoordig binne dur miskien een 
kleine tien beroeps-imkers.

Omstreeks 1938 waren dur 
nog wel 1000! 't Fak 
bestond trouwes al in 1750 
in Nederland. Jan Wielink 
ging oek uutgebreid in op 
ut leven van de 
Honingbijen. Verrekte 
interessant. Ik beloofde 
hem om dat de lezers oek 
nog even over te brengen. 
Daarna nam ik afscheid 
van hem en dankte hem 
bysonder. Dat was dus 
kyke èn luustere in 'e wyk.

Nou goeie,
Jurjen G.

terug en de kwekers hewwe sukses 
met de oogsten.
De kasten, waarvan de vlieggatten 
even dicht binne, mutte 's nachts 
vervoerd wudde, want dan binnen de 
insecten binnen. Hij gaat oek naar de 
markten om honing en was te furkope 
en op een bijenmarkt b.v. een 
bijenvolk te kope.

Een door Jaap Braaksma uit 
Suriname meegenomen 
krantenknipsel.
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Datum: woensdag 18 december
Aanvang: 15.00 uur

Plaats: 't Hollanderhuuske

Buurtvereniging Hollanderwijk
Organiseert een gezellige

We kunnen bv. biljarten, sjoelen, 
rummi of kaarten. Koffie met 'n koekje en 

een hapje en een snapje horen er natuurlijk bij.
Om 18 uur soep en een Kerstbrood maaltijd

Als je mee wilt doen kan je het onderstaand strookje t/m 
14 december inleveren bij Liesbeth, Hollanderdijk 62 

of Gerda, Nieuwe Hollanderdijk 49
Alleen voor leden en donateurs

Ja, ik doe mee met de 55+middag
met ..............personen

Naam: ...........................................
Adres: .............................................

Kerstmiddag 55+
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tekst: Roel Swart
foto's: Johannes Houtsma 

Zondag 3 november 2019 gingen de 
torenwachters van de Oldehove in 
het kader van hun jaarlijkse uitstapje 
met de trein naar Amersfoort. Een 
verslag van Hollanderwijkers 
Johannes Houtsma (fotografie) en 
Roel Swart (tekst). 

De heenreis. Rond half negen 's 
ochtends verzamelden de twintig 
deelnemers zich op het NS-station in 
Leeuwarden, waar de reisbiljetten 
werden uitgedeeld. Exact volgens 
dienstregeling vertrok de trein van 8 
uur 46 richting Amersfoort; tegen half 
11 kwamen we daar aan. 

Stadscafé. Onze eerste gang was naar 
het Stadscafé aan het Lieve 
Vrouwekerkhof. Daar werden wij 
getrakteerd op koffie met gebak. Het 
hoeft geen betoog dat dit zeer in de 
smaak viel. 

Stadswandeling. Hierna volgde een 
stadswandeling door de historische 
binnenstad, waarbij ons gezelschap, 
verdeeld over twee groepen, werd 
rondgeleid door twee gidsen van het 
Gilde Stadsgidsen Amersfoort: Dick 
van der Werf en Henk Eikenaar. Zij 

AMERSFOORT, EEN KEI VAN EEN STAD
Torenwachters Oldehove op visite bij Lange Jan 

deden dit vol passie en op een leuke, 
informatieve wijze. Enkele highlights: 

Amersfoort, stad en gemeente. 
Amersfoort, met naar schatting 
145.000 inwoners, hoofdstad van de 
gelijknamige gemeente (156.000 
inwoners), vervult een regiofunctie, 
heeft een van de grootste  
spoorwegknooppunten van 
Nederland en is een belangrijke 
garnizoensstad. Het centrum heeft 

Onze Lieve Vrouwetoren
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Amersfoortse Kei

Torenwachters op weg naar het stadscafé in Amersfoort

nieuwe muur gereed met een totale 
lengte van 2850 meter, die het 
oppervlak van de ommuurde stad 
verdrievoudigde. In deze muur werd 
een aantal poorten gebouwd die tot 
op de dag van vandaag te bewon-
deren zijn. De straat “Muurhuizen” 
volgt het tracé van de muur. 

De Amersfoortse Kei. Aan deze grote 
zwerfsteen in Amersfoort, met een 
gewicht van 7157 kg, een hoogte van 
2 meter en een doorsnede van 5,25 
meter, dankt Amersfoort zijn bijnaam. 
Ooit lag deze kei nabij de Waelberch 
bij Soesterberg. Volgens een 
volksverhaal sloot Jonkheer Everard 
Meyster in 1661 een weddenschap 
met een aantal vrienden, dat hij de 
Amersfoorters zo gek zou krijgen om 
de zwerfkei naar de stad te trekken. 
Dat lukte, waarna 400 inwoners van 

een middeleeuws karakter. De naam 
Amersfoort is afgeleid van een 
doorwaadbare plaats of “voorde” in 
de rivier de Eem (vroeger: “Amer”). 

Stadsrechten. Amersfoort kreeg in 
1259 stadsrechten. Aan het einde van 
de 13e eeuw werd de eerste stenen 
muur gebouwd, met een lengte van 
1550 meter. In 1450 kwam een 
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Amersfoort de kei op een slee naar 
de Varkensmarkt trokken. Sindsdien 
dragen de Amersfoorters de bijnaam 
“keientrekkers”. 

Onze Lieve Vrouwetoren alias De 
Lange Jan. Wonderen rond een 
Mariabeeld, het zogenaamde Mirakel 
van Amersfoort, zorgden ervoor dat 
de stad in de Middeleeuwen grote 
betekenis kreeg als bedevaartsoord. 
De daarmee gepaard gaande komst 
van pelgrims leverde de stad zoveel 
extra geld op, dat een lang 
gekoesterde wens om bij de Lieve 
Vrouwe Kerk een toren te bouwen, in 
vervulling ging. In 1470 werd de 
bouw van de 98 meter hoge Onze 
Lieve Vrouwetoren voltooid. Het volk 
gaf de toren vanwege de hoogte de 
bijnaam “Lange Jan”. 

De Koppelpoort. De wandeling werd 
afgesloten bij de Koppelpoort, waar 
de beide groepen herenigd werden. 
Dit bouwwerk uit 1425 is een unieke 
combinatie van een landpoort en een 
waterpoort, de enige in Nederland, 
en maakt deel uit van de tweede 
omwalling van de stad.

Lunch. Even na één uur arriveerden 
we bij Eetkamer Van Zanten. Daar 
werd ons een heerlijke lunch 
geserveerd met broodjes oude kaas, 
makreelrilette en gehaktbal, met 
daarbij melk, thee en koffie. 

Museum Flehite. Na de lunch konden 
we onder andere museum Flehite, 
opgericht in 1880, bezoeken. Het is 
het kunst- en cultuurhistorische 
museum van Amersfoort. De naam is 
afkomstig van de oude gouw Flehite, 
of eigenlijk Flethite, een gewest van 
het vroegere Frankische rijk. Tot 1 
januari 2020 is er een permanente 
tentoonstelling te bezichtigen over de 
Amersfoortse geschiedenis. 
Verder besteedt het museum 
aandacht aan de onthoofding, 400 
jaar geleden, van de in Amersfoort 
geboren raadpensionaris Johan van 
Oldenbarnevelt. 

Oldehove kaars
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klaverjassers gezocht
Elke maandag is er klaverjassen in het 

Hollanderhuuske, Nieuwe Hollanderdijk 63, 
van 20.00 tot ongeveer 23.00 uur.

Kan je klaverjassen, 
kom dan gezellig meedoen.
De inleg is 2 euro en prijsjes zijn 

vleesbonnetjes, zodat je zelf wat kan 
uitzoeken bij de slager  

Tot maandag!!

Terugreis. Tot een uur of drie was het 
in Amersfoort droog en af en toe zelfs 
zonnig. Daarna veranderde het weer 
en moesten we even na 4 uur in de 
stromende regen naar het NS-station 
lopen voor de trein van 16.35, terug 
naar Leeuwarden. Om kwart over 6 
kwamen we aan in onze eigen 
vertrouwde stad. En: hoe mooi 
Amersfoort met de Lange Jan ook is, 
geef ons toch maar “ôns eigen 
Liwwadden met de Oldehove!”

Diner. De dag werd afgesloten met 
een uitstekend verzorgd diner in 
restaurant Unia 12 aan de Uniabuurt 
12 in Leeuwarden. Aan het eind nam 
torenwachtersbaas William Lord het 
woord. Hij vertelde dat in 2019 rond 
de 35.000 mensen de Oldehove 
hebben bezocht. Dat is weliswaar 
minder dan de 68.000 in het Culturele 
Hoofdstadjaar 2018, maar aanzienlijk 
meer dan de 28.000 in 2017. Tot slot 
kregen alle torenwachters uit handen 
van William een kaars in de vorm van 
de Oldehove: “de fik erin!”
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door Lenny Diepenmaat

Afgelopen voorjaar vond bij 
Spectrum Leeuwarden een cursus 
balanstraining plaats. Iedereen die 
zich (soms) wankel ter been voelt of 
bij zichzelf merkt voorzichtiger te 
worden tijdens (gaan) staan en lopen 
kon hieraan meedoen. 

De trainingen van de cursus zijn 
gebaseerd op balans. Ze bestaan uit 
verschillende onderdelen en duren 
per keer 1 uur, 1x per week. Na een 
gezamenlijke warming-up komen in 
circuit-vorm verscheidene functionele 
bewegingen aan bod. De bewegingen 
en oefeningen zijn zoveel mogelijk 
gerelateerd aan de bewegingen en 
activiteiten die in het dagelijks leven 
voorkomen zoals bukken, hoog 
reiken, traplopen, lopen in drukke 
omgeving, etc. Door de variatie aan 
oefeningen en de oplopende 
moeilijkheidsgraad blijft het elke 
week weer verrassend en uitdagend.

De cursus duurt 10 weken en wordt 
gegeven door Sandra Walterscheid, 
coach “In Balans”.  Samen met Lenny 
Diepenmaat, geriatriefysiotherapeut, 
organiseert zij deze cursus. Aan het 
begin van de cursus worden de 
deelnemers door Lenny getest op 

“BALANSTRAINING” 
BIJ SPECTRUM LEEUWARDEN

balans en conditie. Deze testen 
worden aan het eind van de cursus-
periode herhaald waarmee het effect 
van de training per persoon wordt 
gemeten.

Bij de gegeven cursus scoorden de 
meeste deelnemers de eerste keer bij 
de balanstest al goed; ze hadden 
vooral het gevoel minder in balans te 
zijn. Tijdens de eindtest scoorde 
iedereen maximaal en werd de test 
met meer overtuiging uitgevoerd. 
Tijdens de looptest werd de tweede 
keer door iedereen een aanzienlijk 
stuk verder gelopen en kostte het ook 
minder moeite de test te volbrengen. 
Mensen gaven aan zich meer bewust 
te zijn geworden van hun eigen hou-
ding en bewegen en dat de oefeningen 
hen helpen steviger op de been te zijn.

Het is nu aan de deelnemers om deze 
hervonden balans en conditie te 
onderhouden en misschien nog 
verder te verbeteren. Hiervoor zijn bij 
Spectrum Leeuwarden verschillende 
mogelijkheden; men kan onder 
begeleiding blijven trainen. 
Gedurende de week worden er 
meerdere groepslessen aangeboden, 
zowel binnen als buiten. 
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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

We starten in januari met een 
nieuwe reeks balanstrainingen van 
10 weken. Aanmelden kan bij 
Spectrum Leeuwarden aan de balie 
of bel: 058-2157111.

“Doordat ik meedeed aan deze cursus 
voelde ik me zo goed dat het me lukte 
een vriendin te helpen om overeind te 
komen nadat ze was gevallen. Ze is 
me nog dankbaar.“ JM
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liefst nog tot St. Petersburg in 
Rusland. Daar zou de zeehaven 
Harlingen een hele grote rol kunnen 
vervullen. Maar, hoe verder?

Het was natuurlijk een geweldig 
(aanstaand) project waar veel over te 
praten was in café's, verenigingen 
enzovoort. Natuurlijk gingen 
gemeentebesturen allerlei mogelijk-
heden bedenken en brachten die ook 
naar buiten. Waar zouden de 
spoorlijnen moeten lopen? In onze 
stad kwamen de stadsbestuurders er 
niet uit. Een spoorlijn in oostelijke 
richting was moeilijk vanwege al dat 
water en zachte veengronden. 
Andere kanten uit zou problemen 
geven met kanalen enz. Ondanks de 
bestaande (gebrekkige) communi-
catie, kwamen al die verhalen wel 
terecht op de burelen in Den Haag. 
Deze reageerden nergens op. 
Daarnaast kwam ook de toekomstige 
plek ter sprake, waar het station 
moest komen: aan de Zwarteweg (nu 
de Groningerstraatweg)? Of bij de 
begraafplaats aan de Spanjaardslaan? 

Het was een hevige teleurstelling, 
toen in 1845 de vier ingenieurs en 
gouverneur baron Maurits P.D. van 
Sytzama hun plan om in een deel van 
Noord-Nederland een spoorweg-
traject te realiseren, door "Den 
Haag" zagen afgewezen. 

Voor de aanvraag van de concessie, in 
het zelfde jaar, had baron Van 
Sytzama (1789-1848) in de open-
baarheid al een pleidooi gehouden 
om in Friesland spoorwegen aan te 
leggen. Hij zei toen ondermeer: "Hoe 
vreemd U ons het denkbeeld 
spoorwegen in Friesland ook moge 
voorkomen, dit is een levenskwestie 
voor de provincie; voor alles: geen 
isolatie!" Daarna, in 1846, 
probeerden o.a. particulieren ook 
toestemming van de regering te 
krijgen, maar, helaas, dat werden ook 
drie afwijzingen! Toch zat het de 
Rijksoverheid niet lekker, dat er nu 
niets kon gebeuren. Op tal van 
vlakken lag er een toekomst, vooral 
dat er een goede verbinding moest 
komen tussen Londen en Hamburg en 

SPOORPRAAT - 2
door Antoon Groenewoud
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Al met al werd het enigszins 
chaotisch en dat bracht de regering er 
toe, om een deskundige, in de 
persoon van ingenieur Frederik 
Willem Conrad (1800-1870) naar 
Leeuwarden te sturen. Hij zou vanaf 
15 mei 1846 onderzoeken hoe en 
waar de spoorwegen en de stations 
zouden moeten worden gerealiseerd. 
Geen eenvoudige klus, vooral omdat 
de plaatselijke autoriteiten en 
particulieren al (mogelijke) concrete 
plannen in hun la hadden liggen. 

Wopke Eekhoff, 
geschiedschrijver van Leeuwarden.

De bovenstaande feiten en andere 
gegevens en een groot aantal van 
opeenvolgende gebeurtenissen, 
danken we aan de gedetailleerde 
geschiedschrijving van de heer Wopke 
Eekhoff! (1809-1880). Zeker ook met 
zijn informatie, ga ik in de volgende 
wijkkrant verder met spoorpraat 3.
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Twee dekselse jongens
Boudewijn werd de protestzanger genoemd,

De troubadour van het Nederlandse lied.
Lennaert leverde zijn teksten, erudiet en ludiek.
Ze werden als  Lennon and McCartney geroemd.

Kent U Malle Babbe nog, dat kostelijke hoerenlied
Over een verleidelijk wief, vol liefde en tragiek

De ouderlingen van de kerk spelen er zelfs een rol
Dat is Lennaert niet te dol.

Het Land van Maas en Waal  is nog zo'n knaller,
Aparte tekst, met circusachtige muziek,

Geschikt voor de polonaise of als slotlied, vindt u niet?
Feestelijkheid ten top, dat moet wel bevallen.

Boudewijn is nu met pensioen, Lennaert is dood
Hun oeuvre klinkt voor de eeuwigheid,

Hun carrière, een grillige bezigheid.
Salut voor Lennaert Nijgh en Boudewijn de Groot!

Frank Roffel, augustus 2019

Een huwelijksfoto van Lennaert Nijgh (midden), zangeres Astrid Nijgh 
en Boudewijn de Groot
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Nieuwe cursus EHBO 
in het Hollanderhuuske

 
Wij zijn van plan om een EHBO cursus, bij voldoende deelname 
(minimaal 6), te starten in het Hollanderhuuske. De lessen worden 
verzorgd door KNV EHBO Oudebildtzijl e.o. olv Marian Dekkers. Zij 
verzorgt al jaren de reanimatie en EHBO lessen in Hollanderhuuske.
 
Wat ga je leren en doen:
 

• 5 belangrijke punten
• Reanimatie met AED bij volwassenen, kind en baby
• Wat te doen bij bewusteloosheid
• Verslikking
• Bloedingen
• Botbreuken, kneuzing en verstuiking
• Brandwonden en vergiftiging
• Kleine ongevallen
• Enz enz.

 
Dit alles wordt gegeven in 11 avonden (starttijd 19.30 tot ongeveer 
21.30 uur) en de 12e avond is het examen vanuit het Oranje Kruis 
met 2 examinatoren. 
Kosten voor deze opleiding bedragen 200 euro, maar daarbij zitten 
alle kosten inbegrepen van de opleiding en examen. U kunt bij uw 
zorgverzekeraar navragen wat u eventueel bij de aanvullende 
verzekeringen vergoed kunt krijgen voor deze opleiding. 

Start is 25 maart en examen is op 10 juni.

Info en opgeven kan via mariandekkers@outlook.com of bij Gerda 
van Houten, 2126272.
Vermeld daarvoor wel je personalia, zoals naam, geboortedatum 
adres en emailadres.



4746

DEADLINE 
HOLLANDERWIJKKRANT:

15 januari
Oud papier ophalen:

Maandag 23 december
(Waarschijnlijk, data nog niet bekend)

Maandag 20 januari
Maandag 17 februari

Maandag 16 maart
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