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Door de coronacrisis is er

in het Hollanderhuuske
geen enkele activiteit
totdat het weer veilig kan.

REDACTIEKRABBEL
door Roel Swart
Hollanderwijkkrant, jaargang 45,
nummer 5, december 2020, de
laatste van dit bizarre jaar, een jaar
waarin veel van onze buurtactiviteiten vanwege Corona helaas
niet, of slechts ten dele, door konden
gaan. Hopelijk kunnen we, na dit
abnormale oude jaar waarin het
nieuwe normaal de norm werd, in de
loop van het nieuwe jaar terugkeren
naar het oude normaal. De
vooruitzichten zijn in elk geval voor
wat de vaccinatie betreft, hoopvol.

–

–

Wat wel door ging: de Hollanderwijkkrant.
Met in deze editie onder andere:
–
–
–
–
–

de Haan zat als bewoner van de
Hollanderdijk op de eerste rij,
waar hij vanuit zijn slaapkamer
getuige was van de
werkzaamheden aan de
spoorwegovergang Schrans. Een
impressie, geïllustreerd met fraaie
foto's.
De vaste rubrieken Kyk yn'e wyk,
Spoorpraat en Natuur in de wijk.
De rubriek “Wijk op Wielen”
houdt u van ons tegoed.
De boodschappen van onze
adverteerders: zij maken de
uitgave van ons wijkblad mede
mogelijk.

Voor het overige verwijs ik u naar de
inhoudsopgave hiernaast.

Nieuwe eigenaren Jumbo Van
Loonstraat: Jacob en Gerda
Ruyter.
In de Schijnwerper: Samira Khan.
Bericht van de
Huurdersvereniging.
Nieuws van de Vogelwerkgroep
Spektakel aan de overkant: Wilte

Mede namens mijn redactiegenoten
Bob de Boer, Antoon Groenewoud en
Paul Pasveer, wens ik u veel leesplezier en een gezond, voorspoedig
en bovenal coronavrij 2021 toe!
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BERICHT VAN DE
HUURDERSVERENIGING
Beste buurtbewoners,

In de verbeterplannen gaat Elkien zich
eerst richten op de daken en in de
tweede plaats op de vloeren en het
binnenklimaat, waar ook
vochtbeheersing en vervanging van
ramen onder valt. Deze twee punten
hebben de hoogste prioriteit. Daarna
volgen nog andere zaken. Alles is
afhankelijk van mogelijkheden (het
blijven uiteraard oude huizen) en het
beschikbare budget.
Als Huurdersvereniging volgen wij dit
proces nauwlettend. Ook bespreken
wij met Elkien hoe u als bewoners
hier het beste over geïnformeerd
kunt worden. Wij vinden het van
belang dat er ook ruimte is voor uw
vragen. Zo weet u op tijd waar u aan
toe bent.

Hierbij ontvangt u weer een bericht
van het bestuur van de Huurdersvereniging.
Op 11 november j.l. hebben wij een
overleg gehad met Willem Bootsma
en Annet Stam van Elkien over de
komende verbeteringen aan onze
oudbouw op het gebied van
duurzaamheid, die vanaf 2022 gaan
plaatsvinden. Elkien heeft in de
afgelopen periode overleg gehad met
de afdeling Monumentenzorg van
Gemeente Leeuwarden. Zij staan
achter de plannen en er wordt
gestreefd naar een goed evenwicht
tussen verbeteringen op het gebied
van verduurzaming en het behoud
van de uiterlijke kenmerken van de
huizen. Dat is best een uitdaging.

Het plan is om de daken van buitenaf
te isoleren. De daklatten worden
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10 is als proefwoning aangemerkt.
Wanneer het aan de orde is zullen wij
uitgenodigd worden om de
verschillende proeven te bekijken.
gecontroleerd en waar nodig
vervangen en isolatie wordt
aangebracht. Ook zullen de
dakpannen worden vervangen,
waarbij gestreefd wordt om de daken
zowel aan de voorzijde als aan de
achterzijde van de woning van
dezelfde pannen te voorzien. Groot
voordeel van het van buitenaf
isoleren van de daken is dat de
bewoners relatief weinig overlast
zullen ondervinden. Hierbij zullen ook
de dakkapellen en de dakgoten
aandacht krijgen. De Hollanderstraat

Deze verbouwingen zullen in fases
uitgevoerd worden en natuurlijk
wordt u daarvan op de hoogte
gebracht. 2022 lijkt nog ver weg,
maar voor we het weten, is het zover.
Houd de buurtkrant in de gaten, want
in eerste instantie zullen wij u via
deze weg informeren over de
ontwikkelingen.
Namens het bestuur van de
Huurdersvereniging,
Marga, Baukje, Fokje en Janet.
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LACHEN IS EEN WONDER, ALLES KOMT TERECHT
WEG VERDRIET EN ZORGEN, 'T LEVEN IS NIET SLECHT
door Roel Swart

mensen elkaar te veel en kunnen ze
elkaar besmetten. En weer vergaat
mij de lust om te lachen.....

Mogen we in deze coronatijd
eigenlijk nog wel lachen? Valt er in
deze vervelende tijd nog wel wat te
lachen? Is het eigenlijk wel fatsoenlijk om te lachen als je je realiseert
wat voor ellende deze pandemie
wereldwijd veroorzaakt? En hoe lang
kan deze ellende nog voortduren?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt
evenwel dat ontspanning een
positieve uitwerking heeft op het
immuunsysteem. En niet
onbelangrijk: er mag gelachen
worden. Door te lachen ontspannen
de spieren en zakt de bloeddruk. In
het bloed komen afweerstoffen vrij.
Het brein pompt daarin het
pijnstillende “euforiehormoon”
endorfine. En de doorbloeding van de
aderen wordt beter. Op lange termijn
betekent dat: minder kans op hart- en
vaatziektes, infarcten en beroertes.
Lachen werkt daarnaast
stressverlagend en stimuleert het
immuunsysteem van het lichaam.

De daling van het aantal dagelijkse
besmettingen is volgens de regering
en haar adviseurs niet voldoende om
op korte termijn versoepelingen van
de lockdown-light door te voeren.
Ellende dus voor de horeca, de
theaters, de evenementensector en
de reisbranche. En dan heb ik het nog
niet eens over de kerstdagen en oud
en nieuw. Geen enkele reden tot
lachen dus.......Alleen maar stress.

Als ik het even te kwaad heb, pak ik
mijn gitaar en dan zing ik het
carnavalslied uit de 80-er jaren “Niet
kniezen, niet zeuren, da's hartstikke
fout! Vergeet niet te leven, want
straks ben je oud!”, geschreven en
gezongen door de Brabander Tony
Bass, pseudoniem van Thieu Baats
(1934 – 2005).
Dit heb ik de afgelopen twee jaar,
totdat corona roet in het eten gooide,
vele malen gezongen tijdens
huiskamervoorstellingen voor

Maar door stress wordt het
immuunsysteem negatief beïnvloed,
waardoor we vatbaarder worden voor
corona. Veel wandelen, frisse
buitenlucht, ontspanning, goed eten
en drinken, voldoende slaap en extra
vitaminen, met name vitamine D, dat
is belangrijk zeggen diverse
vooraanstaande specialisten. Maar
tegelijkertijd moeten we zoveel
mogelijk thuis blijven, zegt de
regering, want anders ontmoeten
7

bewoners van zorginstellingen. Wie
weet ga ik dit binnenkort op het
pleintje voor het Hollanderhuuske
doen, waarbij ik alle buren uitnodig
op gepaste afstand mee te zingen.
Daarna gaan we, al weer op gepaste
afstand, samen lachen. Ik reken op
jullie.

Tekst van
“Niet kniezen, niet zeuren”
Refrein:
Niet kniezen, niet zeuren, da’s
hartstikke fout,
Vergeet niet te leven, want straks ben
je oud,
Niet kniezen, niet zeuren, da’s
hartstikke fout,
Vergeet niet te leven, want straks ben
je oud,

Tot slot: laten we met elkaar de moed
er in houden. Er gloort licht aan het
eind van de tunnel. Nog even geduld
dus, maar vooral: ga, als het even
kan: lachen! Tip: trek daarbij uw
lippen van stand
20 voor 4 naar stand 10 over 10.
Uw hersens wijzen u daarna vanzelf
de weg naar de gulle lach!

1e couplet:
Soms lijkt alles donker, zwarter dan
de nacht,
Maar het wordt weer helder, als je
weer eens lacht,
Lachen is een wonder, alles komt
terecht,
Weg verdriet en zorgen, het leven is
niet slecht,
Refrein:
Niet kniezen, niet zeuren, da’s
hartstikke fout,
2e couplet:
Wie kan mij vertellen, waar de hemel
is,
Boven bij de vogels, beneden bij de
vis,
Zal ik u vertellen, de hemel dat is hier,
Daarom lieve mensen, kom en maak
plezier,
Refrein:
Niet kniezen, niet zeuren, da’s
hartstikke fout
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IN DE SCHIJNWERPER:

SAMIRA KHAN
Vragen /antwoorden tekst: Frank
Roffel/Samira Khan
Toen ik Samira tegenkwam in de
Hollanderwijk, ze kwam te wonen in
het huis waar voorheen Freddie
Alves, de koffiespecialist, woonde,
ontdekte ik al snel dat zij en ik de
muziek gemeen hebben. Bovendien
kwam ik haar broer tegen, die hielp
bij de verhuizing van Samira, een
gerenommeerd trompettist, die ik
eens op een concert in de Harmonie
had horen spelen. Later ontdekte ik
dat Samira alleen een reis naar Nieuw
Zeeland ging maken en toen heb ik
haar benaderd voor een interview,
waarvan de lezer hieronder het
resultaat kan lezen.

Leeuwarden woon, is het toch ook
weer fijn om allerlei voorzieningen
om je heen te hebben wat je in een
dorp dan weer niet hebt.

Stel je zelf voor aan het
lezerspubliek: waar kom je vandaan,
heb je broers en zusters, je hebt
waarschijnlijk een dubbele
nationaliteit, wat vind je daarvan
etc.
Mijn naam is Samira, ik ben 28 jaar en
ik ben sinds vorig jaar in de
Hollanderwijk komen wonen.
Oorspronkelijk kom ik uit een dorp
vlakbij Eernewoude en groeide ik
daarop met mijn 2 broers en spraken
we Frysk en Nederlands tegen onze
ouders. Sinds ik vanaf mijn 19e in

Wat vind je zoal leuk om te
doen(sport?/muziek/reizen?)
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om
muziek te spelen. Ik heb een tijd in
een provinciaal orkest gespeeld met
mijn instrument (bugel). Dit was een
mooie ervaring en maakten we af en
toe een tournee binnen Europa met
concerten en hadden we elk jaar ook
een cd-opname. Sinds kort ben ik
overgestapt naar een bandje in
9

Leeuwarden waar we meer muziek
uit ons hoofd leren, improviseren en
lichte muziek spelen. Op sportgebied
is het nu even rustig met de
activiteiten, maar soms doe ik aan
yoga of heb ik het hardlopen weer
even te pakken.

Carrièreperspectief/wensen: Zoals ze
zeggen ‘je bent nooit uitgeleerd’ en
zie ik mijzelf in de toekomst ook wel
weer een studie doen of het werken
in de hulpverlening met een stukje
creativiteit.
Wat vind je van Leeuwarden, de
Hollanderwijk? Voel je je er al thuis?
De Hollanderwijk bevalt mij goed. Een
knus plekje met een dorpsgevoel en
100 stappen verderop ben je alweer
in het centrum. En een klein tuintje
als een postzegel, wat wil je dan nog
meer.

Waar werk je en wat doe je precies.
Heb je carrièreperspectief/wensen?
In het dagelijks leven werk ik als
Pedagogisch Werker op een
kinderdagverblijf met kinderen in de
leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het leuke aan
dit werk is dat geen dag hetzelfde is.
De kinderen zijn nog vol op
ontdekking en ze zeggen wat ze
denken.

Wat is je favoriete maaltijd? Houd je
van koken? Zo ja, wat kook je zoal en
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hoe doe je dat?
Mijn favoriete maaltijd is Spaghetti. Ik
bak eerst de knoflook (3/4 teentjes)
en de ansjovis in een pan. Vervolgens
doe ik er 2/3 kleine gedroogde
pepertjes doorheen. En brokkelen ze
in de pan wel uit elkaar. Daarna gooi
ik er een tomaat-in-blik doorheen en
laat ik het sudderen. Ondertussen
heb ik de spaghetti aan de kook en
gooi ik er zout doorheen, zodat het
zoute water in de spaghetti trekt. Net
voordat de spaghetti klaar is, doe ik
de spaghetti door de spaghettisaus,
gooi ik er nog wat zwarte olijfjes en
kappertjes bij en dan heb je een

goede maaltijd. Parmezaanse-kaas
erover doet het ook altijd goed.
Wat vind je van de technologische
vooruitgang? (mobieltjes/tablets/
what’s appen etc.)
Voor de veiligheid en snel bereikbaar
zijn is de mobiele technologie ideaal.
Korte lijntjes en een makkelijke
manier om met elkaar te contacten.
Het sociale naar anderen toe zoals
bijvoorbeeld in de bus of trein is er
wel wat op achteruit gegaan merk ik,
aangezien de meeste mensen
verstopt zitten achter hun mobiel.
Milford-Sound
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Over de reis:
Je bent 8 weken naar Nieuw Zeeland
geweest. Had je daar familie of ging
je er volledig op de bonnefooi heen?
Voordat ik naar Nieuw-Zeeland ging
was ik qua gedachte al even bezig
geweest in hoe ik dit ging aanpakken,
wat er geregeld moest worden en hoe
ik dit met werk ging doen. Het ideale
was wel dat ik familie in NieuwZeeland had wonen. Daar verbleef ik
de eerste paar dagen en vanuit hen
ging mijn reis verder en bekeek ik het
per dag waar en hoe ik van A naar B
ging. Ik had tijdens mijn reis ook een
app aanstaan genoemd ‘polarsteps’.
Met die app kun je een digitaal
dagboek bijhouden, foto’s eraan
toevoegen en volgt hij je bij elke stap
die je doet. Dit was wel ideaal. Want
tijdens een paar weken reizen krijg je
zoveel indrukken en nieuwe plekjes
die je aan het ontdekken bent. En

Milford-Sound

weet je soms amper meer waar je de
vorige 2 weken verbleef.
Waar ben je zoal geweest? Je reisde
per bus. Hoe ging dat?
Mijn reis begon op het Noordereiland
en na een rondje Noordereiland heb
ik de boot naar het Zuidereiland
genomen. Ik ben op veel plekken in
Nieuw-Zeeland geweest maar de
mooiste plekken vond ik ‘Taupo,
Queenstown en the Milford Sound’.
Ik heb de meeste tijd een bus
genomen om weer verder te reizen.
Treinen hebben ze daar niet veel. Dit
i.v.m. de heuvelachtige omgeving met
veel natuur en het aantal mensen dat
er woont. Ze zeggen dat er nog meer
schapen in Nieuw-Zeeland zijn dan
mensen.

plattegrond waar
ik ben geweest
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Het was er zeker heel anders dan
hier. Waardeerde je de rust? De
natuur?
Ja dat zeker. Nederland is maar een
klein landje met heel veel inwoners
terwijl Nieuw-Zeeland juist groter is
en meer natuur en ruimte heeft. Qua
monumentale gebouwen en historie
heeft Nieuw-Zeeland niet zulke oude
gebouwen als wij in Nederland
hebben. De steden waren daarom
ook niet heel spectaculair in
vergelijking met Europa. Voor de
natuurliefhebbers is Nieuw-Zeeland
echt een aanrader. Nieuw-Zeeland is
een heel schoon land met mooie
natuur, bergen, oude vulkanen en
vriendelijke mensen.

charme wel. Ik heb een tocht op een
boot gemaakt en op een gegeven
moment kwamen er dolfijnen met
ons mee zwemmen en maakten de
dolfijnen een mooie show met
sprongen in het water. Sociale dieren
zijn de dolfijnen. Onderweg ben ik 2
Canadese meiden van mijn leeftijd
tegen gekomen waar het heel gezellig
mee was. We hebben voor een week
een auto gehuurd en leuke tochten
gemaakt.
Heb je alweer een volgende reis op
het programma staan?
Op dit moment in corona-tijd heb ik
nog niet verder gekeken naar een
volgende reis. Ik weet wel zeker dat
het niet de laatst reis is en er wel
weer een nieuwe locatie op de
planning komt.

Heb je bijzondere dingen mee
gemaakt? Vrienden gemaakt?
Elke locatie en elk moment had zijn

Queenstown
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NIEUWS VAN DE
VOGELWERKGROEP
door Meinte Boersma
Vogelavond afgelast
Als Vogelwerkgroep Hollanderwijk
hadden we plannen om op 18
november wederom een vogelavond
te organiseren. We hadden al iemand
gevonden die een lezing met foto's en
filmpjes kon houden over vogelherkenning van stadsvogels en
daarnaast veel kon vertellen over
roofvogels. Wederom gooit Corona
roet in het eten. Door de strenge
regels zien we ons genoodzaakt af te
zien van een dergelijke avond. We
willen een ongedwongen en gezellige
sfeer op een dergelijke avond. Dat is
helaas onmogelijk door die strenge
regels. We hopen dat het volgend jaar
wel weer kan.

een kastje met 6 dode jongen van
ongeveer een week oud. De reden
ven verstoring kan van alles zijn. Een
kat, een ekster of gaai, een auto ? We
weten niet de precieze reden. In 2
andere kastjes zat een bodempje
nestmateriaal. Dat betekent dat de
mezen wel een begin hebben
gemaakt, maar niet hebben doorgezet. Ook hier blijft het raden naar
de reden. Verstoring of was het kastje
bij nader inzien toch niet goed
genoeg ?
Al met al een resultaat waar we
tevreden mee kunnen zijn. Vorig jaar
hadden we 1 koolmezenpaartje meer.
Veel bewoners in de buurt hebben
een eigen nestkastje. Ook daar
broeden soms koolmezen of
pimpelmezen. We weten in elk geval
dat in 3 verschillende nestkastjes in
de buurt pimpelmezen hebben
gebroed.

Broedresultaten 2020
Wat zat er in de kastjes?
Dit jaar hebben in 7 nestkastjes
koolmezen gebroed en met succes
jongen grootgebracht.
Uit 4 kastjes zijn alle jongen uitgevlogen, in 3 kastjes bleven 1 of 2
dode jongen achter. Dit is vrij
normaal. Soms is er niet genoeg
voedsel om alle jongen groot te
brengen. Soms is een jong ziek of
heeft een gebrek. Helaas zijn 2 kastjes
verstoord ; een kastje met 2 eitjes en

Huiszwaluwen
Voor de huiszwaluwen in de wijk was
14

2020 wederom een goed jaar. We
hebben niet precies geteld, maar we
denken dat er (net als in 2019) dit jaar
in zo'n 25 nestkommen zwaluwen
hebben gebroed. In een kommetje
aan de Hollanderstraat zelfs 3 x achter
elkaar. De zwaluwentil bij het buurthuis bleef ook dit jaar onbezet.
Blijkbaar zijn de zwaluwen hier niet
van onder de indruk en kiezen ze
liever voor de kommetjes onder de
daklijsten van de huizen.

gaan in het najaar alle oude kastjes
vervangen voor nieuwe. Ook tijdens
de wintermaanden zijn de kastjes
belangrijk voor vogels. Ze worden
vaak door mezen gebruikt als
slaapplaats voor de nacht. Beschut,
veilig en warmer.

Vervanging nestkastjes
De nestkastjes zijn oud. Soms is het
dak bijna verrot, soms sluiten ze niet
goed meer. Daarom hebben we
besloten nieuwe te gaan kopen. We

De Vogelwerkgroep Hollanderwijk
(Antoon Groenewoud, Lies Braaksma,
Gerrit Tuinenga en Meinte Boersma)
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NATUUR IN DE WIJK
door Antoon Groenewoud

ons veel vliegen, trekken ook weg.
Het zijn typisch de insecteneters die,
willen ze blijven eten, wel weg
moeten, want de herfst en de winter
zijn zeer arm aan insecten! Vogels die
hier blijven, soms aangevuld met
soortgenoten uit Scandinavië, zijn
alles-eters. Bijvoorbeeld de Huismussen en de Kauwtjes. Zij scharrelen
hun kostje vooral in de bewoonde
wereld op en op boerenerven.
Oh ja, over kauwtjes gesproken: Ik liet
in het oktober-nummer weten, nog
wat meer bijzonderheden over deze
vogel te beschrijven zoals onder meer
het karakter enz. Met hun koddige
gedrag en de heldere zilveren ogen,
geven ze een gemoedelijke indruk.
Maar toch kunnen ze, vooral de
mannetjes onderling, behoorlijke
gevechten leveren. Daarnaast zie je,
als gevolg van rivaliteit soms
“botsingen”. Net als alle
kraaiachtigen, zijn ze ook in het
voorjaar, gesteld op vogeleitjes en
nog jonge vogeltjes. Dan nog even
over de confrontatie met b.v. een
medeminnaar. Beide Kauwen gaan
zich zo hoog mogelijk maken, de
vleugels stijf tegen het lijf, staart
breed-uit gespreid om op die manier
flink te dreigen! Als “toppunt” zal één
van hen pogen op de rug van de rivaal
te springen! Ik heb dit nog nooit
gezien, maar wel het observeren
waard. Het zingen van deze ….

Deze keer sta ik stil bij de volgende
“natuur-feiten”: Zwarte roodstaartjes broedden weer, vogels die
vertrokken en sommige blijven, toch
weer even over de Kauw, een
waarschuwing: “we gaan naar de
knoppen” en over een verongelukte
Houtsnip.
Nu ik deze rubriek begin, is het volop
herfst. De verkleurde bladeren vallen
en de trekvogels, zoals de zwaluwen
zijn weer vertrokken. Maar als deze
wijkkrant bij jullie door de brievenbus
valt, is het eind van de decembermaand in zicht. Mogelijk, dat de
tuinen nog wel wat kleur hebben met
paarse en oranje bessen en zelfs wat
“winter-bloeiers”.
Maar nu toch even terug naar de
afgelopen periode, om, zoals ik al
schreef, de “natuur-feiten” te laten
weten. Ik weet niet hoeveel jaren het
paartje Zwarte roodstaarten trouw
hun jongen grootbrengen in een gleuf
in de muur van het gebouw
“Emplacement”. Maar ook dit jaar,
meldde Gerrit Tuinenga, was het weer
raak! Het is logisch, dat men in ZuidNederland deze vogelsoort “Muurnachtegaal” noemt. Deze Zwarte
roodstaart behoort ook tot de
categorie trekvogels, net als de Huiszwaluw. De Gierzwaluwen, die hier bij
16

zangvogel stelt niet veel voor. Het is
wat een mijmerende serie geluidjes
en verder de “ka, ka” met veel
variaties. Toch wel een interessante
vogel. Over het Kauwtje is het nodige
gepubliceerd. Ook de bekende
bioloog uit Engeland, David
Attenborough (Londen 8 mei 1926)
laat “Akke” in zijn boeken passeren.
Hij is een grote natuurvorser, die al
jaren, o.a. via prachtige BBC-films, het
mooie van de natuur-in-de-wereld
heeft laten zien. Maar sinds enige tijd
heeft hij een andere koers gekozen! Al
die pracht en praal of alles wat
geweldig mooi was en is, komt in
gevaar, de mensen incluis!! Hij
waarschuwt met de film “A Life of Our
Planet” voor de gevolgen van de
klimaatverandering en voor de wijze
waarop we met elkaar op deze aarde
bezig zijn. Als de MENS doorgaat met
water- en luchtvervuilen, afval (plastic
o.a.) dumpt of gewoon laat slingeren
en overbemesting pleegt, dan gaat de
MENSHEID “naar de knoppen”, zoals
hij dat overtuigend stelt.
De Leeuwarder Courant van 28
september 2020, wijdde een
uitgebreid artikel aan de dwingende
oproep! Daar was ik blij mee en hoop,
dat dit ook in ons land zijn vruchten
zal afwerpen, in ons eigen belang!

Zo zag de verongelukte houtsnip er uit,
ongeveer zo groot als een Kauw.
Een echte bosvogel.

gebouw “Emplacement” vond Gerrit
Tuinenga op 16 oktober jl. een 5-tal
mooie vogelveren met wat
donsveertjes... In de veronderstelling,
dat de rest van het dier ook in de
buurt zou liggen, zocht hij om en
onder de auto’s aldaar. Het bleef bij
een vrij vers bloedspoor.
Na determinatie van de veren, kwam
hij erachter, dat een Houtsnip het
slachtoffer is geweest! Deze ’s nachts
trekkende vogels vliegen vaker ergens
tegen aan met fatale gevolgen. De
Houtsnip is daar mogelijk tegen de
glazen afscheiding gevlogen en
gewond neer gevallen. Mogelijk is er
daarna een kat op af gekomen. Die zal
het dier (na een “strijd”?) gedood
hebben en meegenomen. Bijna
iedere herfst komen er meldingen van
Houtsnippen, die zich kapot vliegen!

Na deze dramatische waarschuwing
van Attenborough, een ander nietzo’n-fleurig-verhaal. Op het parkeerterrein achter het appartementen17

Tot slot had ik het nog wat uitvoerig
over de komende winter willen
hebben, maar dan wordt deze
aflevering wel érg lang. Wel reken ik
erop, dat onze overwinterende
wijkvogels enige “steun” in hun

bestaan zullen vinden als het echt
gaat sneeuwen en vriezen: Gewoon
doen!
November 2020

POEZEN AAN DE LIJN ?
door Antoon Groenewoud

katten een weldaad, àls het echt
helpt! Blijkt nu, dat de mooie kragen
geen, of weinig effect hebben, doordat (op den duur) er gewenning bij de
vogels optreedt b.v. bij Merels, of dat
de kragen al gauw verloren gaan, dan
zal een andere bescherming van de
vogels nodig zijn.

Schitterend in het vorige nummer van
de buurtkrant: Een kat met een
kleurige kraag! Om daarmee te
voorkomen, dat de poezen meer
zangvogels grijpen dan ze tot nu toe
deden. Deze ontdekking deden ze in
de Verenigde Staten en die waait nu
over naar ons land. Trouwens de
poezen hebben het altijd goed gehad
in de V.S., want na 1889 vond daar
een enorme toename plaats van de
ingevoerde Huismussen vanuit
Engeland. En dié kwamen dáár uit ons
land! Aangezien het hier niet zo
bijster goed gaat met de aantallen
musjes, is het “versieren” van de

Dan maar de poes aan de lijn! (Net als
honden). Het betekent dan wel, dat
poeslief veel minder vrijheid heeft en
de baasjes er een taak bij krijgen.
Maar dat alles is, voor wat de
NATUUR betreft, zeker het overwegen
waard!
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SPEKTAKEL AAN DE OVERKANT
door Wilte de Haan
Eind november werd er dag en nacht
gewerkt aan het spoor, de overweg
bij de Schrans en aan het oostelijk
perron van het station. Een enorme
logistieke operatie.
Als bewoner van de Hollanderdijk zat
ik op de eerste rij. Vanuit mijn
slaapkamerraam had ik nog nooit
zoveel bulldozers, graafmachines,
kiepwagens tegelijkertijd in actie
gezien. Aan de ene kant een prachtig
Microfoon aan de gevel
Overweg in de Schrans helemaal afgesloten
voor alle verkeer. De werkzaamheden op
21 november, gezien vanuit Winiaherne.
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schouwspel, vooral s ‘avonds met al
die lampen en schijnwerpers, maar
aan de andere kant hield ik mijn hart
soms vast vanwege de trillingen. Het
waren vooral die verrekte graafmachines die met hun metalen rupsbanden de huizen aan de Hollanderdijk deden schudden en bewegen. Dit
was ook de reden waarom
opdrachtgever Prorail en uitvoerder
BAM op bepaalde punten in de straat

sensoren hebben laten plaatsen, om
de trillingen te kunnen registreren.
Met al die machines werd er ook heel
veel lawaai gemaakt. Ook dat werd
geregistreerd met behulp van een
microfoon die met een hengel aan
onze voorgevel was gemonteerd.
Na bijna twee weken met trillingen en
lawaai was ik toch wel blij dat deze
klus geklaard was.

Veel graafmachines, bulldozers en kiepwagens.
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Wilte volgt met poes Luna
de werkzaamheden
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Op concert bij Alexander Broussard,
de Nederlandse Billy Joel
door Frank Roffel

kruiskerk, die bij een sobere en zware
toren in de tweede helft van de 13e
eeuw gebouwd werd. In 1859 kreeg
de schoolkerk, zoals dit gebouw
tegenwoordig genoemd wordt, zijn
definitieve bestemming. Het gebouw
kent fraaie schilderingen op de muren
en gewelven die begin 16e eeuw
misschien door Jan van Aken aangebracht zijn. Hij was een kloosterbroeder die o.a. in Sellingen en Sleen
gewerkt heeft.

Garmerwolde is een gehucht dat ligt
op het Groninger platteland, een half
uurtje fietsen vanaf Beijum, dat weer
een voorstadje is van de provinciehoofdplaats Groningen. In deze
uithoek van Groningen woont mijn
vriend Goffe, die me uitnodigde t.g.v.
mijn verjaardag voor een concertje
in de buurt. Het was vol zomer en
fietsen was een heerlijkheid en ik
keek mijn ogen uit tussen de
weilanden en de bossen. De fiets-en
wandelpaadjes liepen strak door de
ruimte heen en we moesten achter
elkaar rijden om vooruit te komen.

We namen plaats in de intieme
ruimte van de kerk, waar de babygrand (= mini vleugel) al klaar stond.
Er zouden die avond 16 betalende
toeschouwers aanwezig zijn en
Alexander Broussard, de Nederlandse
Billy Joel vertelde me dat er ‘s
middags ook al een concert was
geweest. Het concert zou nog even op
zich laten wachten en Goffe en
ondergetekende gingen nog even een
drankje halen in het gloednieuwe
ontvangstgebouw, pal naast de kerk.
We hadden er een prachtig uitzicht
over de landelijke omgeving en ik had
zin in het concert.

Eenmaal in Garmerwolde, waarvan ik
pas na het concert de naam vernam,
werd ik getroffen door het aanzicht
van de mooie, romano-gotische

De zang van de Nederlandse Billy Joel
leek verbazingwekkend veel op het
mij bekende Joel-geluid. Hij speelde
ook met kracht en had dezelfde

De schoolkerk in Garmerwolde
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verrassende uithalen in de songs als
zijn illustere voorbeeld. Bovendien
bleek Alexander een goede verteller,
die zijn voordracht goed had
voorbereid. Een stapel lp’s werd
gebruikt om de muzikale wordingsgeschiedenis van deze populaire
Amerikaan te vertellen. Zo vertelde
Broussard dat het Joel wel 5 lp’s
kostte om zijn carrière van de grond
te krijgen. Een song van Joel werd
opgepikt door de populaire zangeres
Barbara Streisand, die er een grote hit
mee scoorde. Joel’s kostje was
gekocht en hij mocht met zijn band
onder veel betere condities een
nieuwe lp maken. Hij mocht zelfs zijn
eigen producer uitkiezen en zijn oog
viel op George Martin, de vijfde
Beatle, die vooral inbreng had als
producer van de sound van 's werelds
meest gelauwerde band. Die zag het
project wel zitten, maar eiste van
onze wonderboy dat er met een
andere band werd gewerkt. Dat
weigerde de jonge muzikant en dat
moedige besluit keerde zich niet
tegen hem. De nieuwe lp was een
groot succes en Joel zat op het goede
spoor. Dat leidde uiteindelijk tot een
carrière die hem 30 top -10
noteringen bracht. Broussard ging
verder met het bespreken van de
stapel lp’s en de avond ontvouwde
zich gesmeerd. Ondanks dat er weinig
bezoekers waren in de intieme ruimte
van de kerk, was er veel sfeer en
betrokkenheid bij het publiek. Geen

Alexander Broussard

wonder, want dit project, dat officieel
the Billy Joel Experience wordt
genoemd, kan zich goed bedruipen.
Ook als solopianist voor bruiloften en
partijen, al-dan-niet gesecondeerd
door gastmuzikanten, slaagt deze
vijftiger er goed in om een pakkende
show neer te zetten, die tot veel
tevredenheid en bewondering leidt
van bij voorbeeld klanten die een
bruiloft vieren met hem erbij. Deze
Alexander heeft 2000 songs uit het
popgenre achter de hand, waaruit de
feestvierders zelf kunnen kiezen om
de muziek van de avond te bepalen.
Broussard brengt ook eigen muziek
uit en bij mij heeft hij een plek in mijn
hart gekregen. Een prachtige avond
op een wondermooie plaats in een
sfeervolle ruimte.
23
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NIEUWE EIGENAREN
JUMBO VAN LOONSTRAAT
Een droom die werkelijkheid wordt
openen van een eigen Jumbo, in
vervulling gegaan. Een gesprek met
Jacob Ruyter.

door Roel Swart
Sinds september 2020 zijn Jacob en
Gerda Ruyter eigenaren van de
Jumbo Van Loonstraat. Ze hebben
het stokje overgenomen van Petra de
Jongh en Bram Wilbrink, die de
supermarkt in 2007, toen nog onder
de naam Super De Boer, kochten. In
2011 ging de winkel verder onder de
naam Jumbo. Met de overname is
voor het nieuwe ondernemerspaar
een lang gekoesterde wens, het

Van vakkenvuller tot ondernemer.
Jacob Ruyter (Leeuwarden, 1976)
begon zijn supermarkt-carrière op zijn
16-de als vakkenvuller bij de
voormalige Nieuwe Weme aan de
Emmakade. Na het voltooien van de
opleiding retailmanagement aan
Stenden Hogeschool, deed hij, naast
het volgen van interne cursussen en
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het voltooien van de ondernemersopleiding bij Jumbo, een ruime
werkervaring op, waarna hij op zijn
24-ste jaar filiaalmanager werd in
Marknesse. Tot september dit jaar
vervulde hij die functie in Drachten. In
de Huis-aan-Huis van 6 september
2020 vertelt Jacob: “Voor mij is het
openen van mijn ‘eigen’ Jumbo een
droom die werkelijkheid wordt”.

zakenpartners”. “Het lijkt bijna
voorbestemd. Hij, al sinds zijn 24e
supermarktmanager, en zij, voormalig
parttimer op de broodafdeling maar
op dat moment kwaliteitsmanager bij
Jeugdzorg, vonden elkaar in de
Jumbo”.
Het magazine “Hallo! Jumbo Van
Loonstraat”, speciaal gemaakt door
en in samenwerking met NDC
Mediagroep en stagiaires van
“Kweekvijver Noord”, is verkrijgbaar
in de supermarkt.

Van parttimer op de broodafdeling
tot ondernemer. Gerda Ruyter- de
Jong (Bolsward, 1983), tot september
2020 werkzaam als kwaliteitsmanager
in de Jeugdzorg, was vroeger
parttimer op de broodafdeling van de
Jumbo in Bolsward. Vanuit haar
werkervaring in de zorg heeft ze een
heel andere, maar zeer waardevolle
kijk op de gang van zaken. Als
voorbeeld noemt Jacob “leiding
geven en het omgaan met klanten”.
Ze vullen elkaar goed aan. Jacob: “We
zijn samen ondernemer”.

Kans niet voorbij laten gaan.
Ondanks corona-tijd was er bij Jacob
en Gerda geen enkele twijfel toen
zich de kans voordeed om de zaak
over te nemen. Ze waren al langere
tijd op zoek, ook buiten Friesland.
Toen ze hoorden van het voornemen
van Bram en Petra hebben ze direct
contact opgenomen. Een eigen zaak
en dan ook nog in de eigen woonwijk:
die kans wilden ze niet aan zich
voorbij laten gaan. Het risico is
volgens Ruyter voor een supermarktondernemer, ook in deze moeilijke
tijden, zeker aanwezig, maar de
horeca heeft het wat dat betreft heel
wat zwaarder. Jacob: “Wij kunnen
gewoon open blijven”. Bij de overname zijn alle 130 medewerkers
meegegaan.

Een ontmoeting met grote gevolgen
bij de diepvriespizza's. Jacob geeft
me een exemplaar van het speciaal
voor de Jumbo Van Loonstraat
samengestelde magazine “Hallo!
Jumbo Van Loonstraat”. Daarin onder
andere het volgende: “We schrijven
2015. Een man en een vrouw
ontmoeten elkaar in de Jumbo in
Bolsward. Bij de diepvriespizza's raken
ze aan de praat. Vijf jaar later zijn ze
niet alleen getrouwd, maar ook

Jumbo-formule. Als ondernemers
werken ze op basis van de zogeheten
26

franchise-formule (zie kader). Dit
betekent dat ze als eigen baas binnen
de Jumbo-formule vrijheid van
handelen hebben. Wel zijn ze
gebonden aan de prijzen van Jumboproducten. Maar daarnaast verkopen
ze ook eigen streekproducten, zoals
de Leeuwarder biertjes, aardappelen
van Greydanus, brood van Van der
Kloet bakkerij en de eigen gemaakte
Húzumer burger. Hiervan kunnen ze
de prijs zelf bepalen.

prachtige mogelijkheid om nog meer
lokaal te gaan ondernemen. Net als
hun voorgangers blijven ze bouwen
volgens de Jumbo formule: de laagste
prijs, het grootste assortiment en de
beste service. Verder streven ze naar
een nog grotere betrokkenheid met
de wijk, en zoeken daarbij contact
met de buurt- en wijkorganisaties in
Huizum. Jacob: “We willen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij blijft de Jumbo Van
Loonstraat een laagdrempelige
ontmoetingsplek waar tijd en
gelegenheid is voor een praatje”. Ook
gaan ze door met de sponsoring van
diverse activiteiten in de omgeving,
zoals die van de tennisvereniging,
voetbalclubs, de kaatsclub, het
Leeuwarder skûtsje en het Pasveerkorps.

Lokaal ondernemen. Het gezin Ruyter
bestaat naast Gerda en Jacob uit 2
meisjes – een tweeling van 12 jaar –
en een jongen van 10. De familie
woont in Huizum-west. Hierdoor
hebben de beide ondernemers een
Franchise versus filiaal.
Een franchise is een methode van
zakendoen waarbij een ondernemer
(de franchisenemer) een contract
sluit met de eigenaar van een
handelsnaam (de franchisegever)
die de franchisenemer het recht
geeft om tegen betaling een zaak
met die handelsnaam te
exploiteren. Er is een verschil tussen
een franchisebedrijf en een
filiaalbedrijf: een filiaal wordt
geleid door een werknemer en is
volledig eigendom van het
moederbedrijf. Een franchisenemer
is zelfstandig ondernemer. (bron
Wikipedia).

Werkplezier. Plezier in het werk is
voor het duo heel belangrijk. Dat
plezier delen ze met de medewerkers.
Jacob in “Hallo! Jumbo Van Loonstraat”: “We doen het niet alleen, de
medewerkers spelen een grote rol bij
het varen van de koers. Wij geloven in
leiding, visie en planning, maar niet in
rangen en standen. Alleen ga je
sneller, samen kom je verder. Dat
betekent veel verantwoordelijkheid
voor de werknemers en, niet
onbelangrijk: er mag hier op de
werkvloer gelachen worden!”
Gastvrijheid. Gastvrijheid staat hoog
27
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in het vaandel van Jacob en Gerda
geschreven. Daarbij zorgen ze er,
zeker in deze corona-tijd, voor dat er
veilig gewinkeld kan worden. Jacob:
“Natuurlijk moeten wij extra kosten
maken voor het nemen van
voorzorgsmaatregelen, zoals het met
behulp van een teller bewaken van
het maximum aantal bezoekers in de
winkel”. Dit is gelijk is aan het aantal
beschikbare winkelwagens. En
uiteraard moeten de gel en tissues
regelmatig worden aangevuld.

Toekomst: Jacob en Gerda willen ook
in de toekomst dat “hun” Jumbo de
leukste supermarkt van Leeuwarden
blijft. Dat willen ze, samen met alle
medewerkers, als een energieke
groep mensen, realiseren.
Voor meer informatie:
www.jumbo.com/winkel/jumboleeuwarden-van-loonstraat.
Adres en contact: Van Loonstraat 112,
8932 AV Leeuwarden.
Telefoon: 058-2983460.

Stille wijk
door Antoon Groenewoud

Even later wordt het achter de ramen
lichter met feestelijke lampjesslingers.
De wijk komt in kerstsfeer! Het is toch
nog vrij vroeg als de rust even wijkt
als een hond blaffend laat horen blij
te zijn met een komende wandeling.
En met af en toe een fietser of een
wandelaar komt er ook nog even wat
leven in de Hollanderwijk.

Het is nog donker, deze ochtend van
de eerste Kerstdag. De straten zijn
nat, wat een witte poes er niet van
weerhoudt langs de Hollanderstraat
te scharrelen.
Het is stil tot een roodborstje zingend
laat horen geen soortgenoten te
dulden! Verder wordt af en toe de
stilte doorbroken door een auto die
door de Wijnhornsterstraat rijdt.
Als dan na de schemer het “grijze”
daglicht intreedt, hoor je hier en daar
wat kreten en fietst een enkeling door
onze buurt.

Als dan aan het einde van deze dag
de kerstboomverlichting uitgedaan
wordt en de lichtjes achter de
vensters doven, de gordijnen veelal
dicht gaan, zal de stilte duren tot de
tweede Kerstdag.
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OM DE WERELDTITEL
Twee zeer beroemde kickboksers,
Troffen elkaar op 21-12-2019
In de Gelredome, Arnhem
Om de wereldtitel.

Ik had je, zei Hari later,
Toen hij voor de tweede keer tegen
Verhoeven,
Moest opgeven, net als in
Oberhausen.

Eeuwige roem wilde Rico Verhoeven,
30 jaren oud en al in het bezit van die
titel
Badr Hari wilde ook die belt,
Want dat is het enige dat telt.

Was het daar door een armblessure,
Nu was er een enkelkwetsuur.
Het lukte Hari niet meer om op te
staan,
Tranen stroomden, heel puur.

Om 5 rondes ging het gevecht.
Wie bleef het langst staan?
De spanning was te snijden
30 duizend toeschouwers en veel
meer tv-publiek.

Allebei teleurgesteld,
Hari geen titel,
Verhoeven niet in vorm.
Maar 2-0, Hari uitgeteld.

Rico ging in de eerste twee ronden 2x
down

Frank Roffel- zomer 2020
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dur achter. Vloerenbedryf Weiland
uut Bitgummole. Lange slangen
wudden uutrold naar een woaning in
de Van Harenstraat. Daar was nog
so'n korrel-vloer. Dikke rotsooi! De
laaste denk ik in de wyk.
Konden jum de straatstenen in
november nog wel siên? Ut lei
hadstikke vol bladden! Ik ging hast op
myn snuffer, sò glad was ut in de
Hollanderstraat. Maar 't liep weer
goed af. Sò kwam Jurjen deur de
herfst, sien.

Oh ja, een week leden, ston ik foor in
myn tuuntsje wat te dromen. 't Was
's morgus na de koffie, en best lekker
weer.
En toen ineens: “Hé, Jurjen, hest ut al
had?” “Wat bedoelst, Tabe, de
hondedduzend?” Hij keek my wat
nuver an en sei toen: “Nee ju, de
Corona fansels!” Ik kon hem gelukkig
sêge dat ik beide (nou...) niet had
hew, sien. Ja, Tabe was altyd een
skoalvriend van my weest en sò nou
en dan siên we mekaar. We hewwe ut
nog even over 't weer had en toen
ging hij weer vedder.
Nou meensen, ik docht wel, sú die
Corona-crisis ut enige weze waar we
ut over hewwe kenne? In oanze buurt
valt ut oek gelukkig met, sien. Dur
waren in elk geval 2 die ut hadden.

Over wat andus: de laaste weken loop
ik savus nog wel un blokje om en dan
hoor ik bij my in de straat soms één
die volgus mij knap viool speult! Dan
staan ik even te lústeren, sien. Omdat
ik nogal benijd bin wie dat weze ken,
docht ik: “Sa'k daar us anbelle?” Nou
doên ik dat niet sò gauw, maar vorige
week sei ik teugen my sels: “Jurjen,
gewoan even doên, su vrete dij niet
op, sien”. Na twee keer belle kwam
een forse figuur in'e deur, so'n ruum
60 jaar. Ik sei dus, dat ik benieuwd
was naar syn muzikaliteit. We
maakten al gauw kennis. Fred Bodde
was de naam. Vrijgesel en hij woant
sinds 3 jaar in oanze wyk. Daar voor
had hij 35 jaar in Amsterdam woant
en daar oek werkt. Hij vond ut niet sò
slim om syn vurhaal te doen, want hij
had niet veul contact met andere
meensen. Logisch vroeg ik hem, wat
foor werk hij daar in Amsterdam daan

Wat mij opviel: dat stel containers in
de Wynhosterstraat. Dat was een
firma die daken isoleert, hoorde ik.
Begin november waren su oek al weer
furtrokken. Wel kwam dur op 13
november een knots van een
vrachtwagen met een groate wagen
31

Na dit deel van syn leven begon hij
“vol vuur” uut-één-te-setten hoe ut
bouwen van een viool ging en bijna
nog sò gaat. Meensen, ik hew seker 3
vellen papier vol skreven, tè veul om
dat hier oek nog te etaleren. De easte
viool, sei hij, was in 1350 in Cerona,
Italië, maakt. Om ut vak te beginnen,
fient hij, dat je gevoelig van geest en
hannen weze mutte. Vansels mutte je
oek een behoorlukke vaardigheid
besitte. “En Jurjen, goed begripe, ut is
millimeter werk!”

het. Nou, dat was wel heul apart, von
ik! Vioolbouwer.
Toen hij, geboren in Dokkum, een jaar
of 16 was, wú hij graag viool speule.
Hij kreeg een gebruukte viool, best
nog goed sei dy, en ging in Dokkum
op les. Ut ging wel aardug, maar
talent had hij niet en echt muzikaal
was ie oek niet..... Toch was dur wat
wat hem boeide: de prachtige bouw
en klank van dat snaarinstrument. Hij
wú wel één na-make, sien..... Toen
stopte hij even, want we musten east
un bakje koffie hewwe. Dat was dik in
orde. Hij had ut gauw opsopen. Wel
griemde hij nogal wat in sien grieze
baard, maar dat droogde wel op,
sien.....
Een viool namaken! Syn
vader hielp hem durbij,
maar ut wudde
eigenluk niks.
Jammer.
Na de Mulo sei dy
teugen syn ouders: “Ik
wil vioolbouwer wudde en
graag naar Amsterdam!” Daar
was een bedryfke dat violen
maakte: firma Tessarini. Hij kon daar
beginne as leerling, geweldig dus!
Fred, inmiddels 19 jaar, kon bij een
oom en tante van hem in de kost. Dat
was oké.

Fred Bodde is hier bezig de krul te kallen van de bijna voltooide
viool. Geschilderd door zijn vriend Frederik Weijs.
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Ik wudde dur wel van overtuugd, dat
ut un moeilijk beroep is. In groate
trekken komt ut dur op del, dat su ut
begin van de bouw doên late. Dat is
ut sagen van de plankjes fijnsparhout
voor de voorplaat en uut esdoornhout waar de achterplaat, de sijkanten, de hals en de krul van maakt
wudde.
Nou ja, en dan mut alles op dikte
maakt wudde en de hals en krul
uutsneden! Dat is dan vakmanschap.

toen ik hem voorsichtug wees op 't
ongesonde van roken, sien. De
vioolbouwer ging vedder en vurtelde,
dat die plankjes met gutsen en
skaafkus nog grof op dikte kwamen.
Ut vervolg het my wel verbaasd! De
voor- en achterbladen komme (apart)
onder een boormachine te lègen en
dan precies op un bepaalde hoogte.
Dan boorde hij meerdere gatsjes,
maar wel sò diep, dat het hout tot op
5 tot 2 mm dikte niet ingeboord
wudde. Daarna ging hij met schaafjes
het ingeboorde hout weghalen en
dan bleef het blad op juuste dikte
over! Daarna ging hij ut controleren
met een diktemeter. Sò volgden nog
heel wat technische handelingen met
beitels, lymklemmen en meskus. Om
één viool te maken waren toch wel 80
tot 100 uren nodig.

Terwyl Fred rustig deur vurtelde, stak
hij genoegluk een pyp op. “Och”, sei
dy, “ik bin dur 76 met wudden!” ,

'n keertsje gesellich
metlope met ut
ophale fan

Ik wil dat ingekorte verhaal van Fred
afslute met een bysonder feit, want
an de vorm van de “f-gaten” in ut
bovenblad en de krul is de vioolbouwer te herkennen. Dus su sette
hun naam dur niet achterop..... Ik
hew oanze buurtgenoat Bodde
bedankt voor de gastvrijheid èn syn
furhaal natuurluk. En as ie weer
strykt, sal ik weer goed lústere. Wat
de andere voorvallen in oanze wyk
betreft, sal ik dan maar sège: “Tot de
volgende keer”.

oud papier?
Geef het eve deur
an de redaksie of
Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdyk 49,
2126272

Jurjen G.
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SPOORPRAAT - 7
door Antoon Groenewoud
stations. In Harlingen werd daarmee
op 25 februari 1861 begonnen.
Daarna volgden Franeker, Dronrijp en
Leeuwarden. Voor Deinum bedacht
men een halte met bediening van de
overweg. Wat betreft het tracé zat
men in Friesland echt nog in een
impasse! Moest de spoorlijn nu een
noordelijke route volgen, dus boven
Franeker langs en langs de noordzijde
van Leeuwarden, of toch via Franeker
en dan ten zuiden van Leeuwarden
(het advies van ing. Conrad). Men
kwam er niet uit. De commissie van
de Staats Spoorwegen kwam naar
Leeuwarden, om tot een oplossing te
komen! Het werd dus (logisch) de
zuidelijke versie. En van die beslissing
profiteren we na 159 jaar nog steeds.
In Harlingen werd vanaf 1861
voortvarend het stadion gebouwd
nadat de gemeente de benodigde
grond had gekocht. Het was inmiddels
1862 toen óók de gemeente
Leeuwarden ten zuiden van de stad
weilanden, drie boerderijen en de
herberg ‘De Bellevue’ aankocht. Dat
kwam neer op ongeveer f 50.000,-!

Ik zou hier willen beginnen met één
van de hoogtijdagen in Friesland, 14
oktober 1863, maar de drie jaren
daarvoor kenden toch een aantal
ontwikkelingen, die een spoorpraatje
waardig zijn.
Zo ook in 1860, want toen vond er
een grote ommekeer plaats in het
streven een spoorwegnet in het
noorden van Nederland aan te
leggen. Na diverse pogingen van
particulieren, nam het Rijk alle
touwtjes in handen en werd via de
Wet- Van Hall de omvangrijke taak
vastgelegd. Het vervolg was, dat de
landelijke overheid heel wat maatregelen moest nemen. Er kwam een
speciale commissie, die ingenieurs,
architecten en aannemers moest
aantrekken. Begonnen werd met het
Noordnet-project: Een spoorweg van
Harlingen (haven), via Leeuwarden en
Groningen naar Nieuweschans.
Het jaar daarop, 1861, barstte het van
de activiteiten! De architect K.H. van
Brederode tekende de te bouwen
35

06-36046497
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Dan even weer naar Harlingen, want
daar moest ook een begin worden
gemaakt met de aanleg van de
spoorbaan. Daarvoor werd de aannemer Van Tienhoven uit Werkendam
aan getrokken. Op zich prima, maar
de komst van deze firma leidde tot
een oproer in de havenstad. Van
Tienhoven bracht zijn eigen personeel
mee, terwijl in Harlingen toen
ongeveer 80 werklozen waren! Die
“ouwe seunen” hadden erop
gerekend bij de aanleg betrokken te
worden. Kwaad dus! Hoe het
opgelost is, heb ik niet kunnen
ontdekken.

De trein die begin 1863 klaar stond in
Harlingen.

zich ook nog wat vermeldenswaardige zaken af. Al eerder schreef
ik, dat locomotieven en wagons per
boot uit Engeland in Harlingen
arriveerden. Iedere keer, als er weer
een stoomloc binnenkwam was het
een heel karwei die te lossen! Om het
materieel in de juiste richting te
zetten, werd op 20 mei een draaiinstallatie uit Engeland aangevoerd. In
Leeuwarden vond de aanstelling
plaats van de eerste stationschef. Dat
werd op 24 september de heer
Antonie Wolvekamp uit Rotterdam.

Dan het jaar 1863, waarin DE
belangrijke gebeurtenis plaats vond!
Maar vóór die 14e oktober speelden

Tot slot weer naar Harlingen, want
daar voer de “Friesland” binnen op 13
oktober met aan boord een groot
gezelschap autoriteiten en medewerkers van het Staats Spoorbedrijf.
Ik neem aan, dat ze zich in Amsterdam hadden verzameld. In Harlingen
stonden rijtuigen klaar, om ze naar
Leeuwarden te brengen. Daar zouden
ze natuurlijk de opening van de
treinverbinding LeeuwardenHarlingen op 14 oktober meemaken.

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

Daarover graag de volgende
aflevering.
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DEADLINE
HOLLANDERWIJKKRANT:

Door de
corona-crisis
zijn er geen
activiteiten in
het Huuske.

20 januari

Oud papier ophalen
Maandag 20 december
En verder elke 4 weken
Zie www. omrin.nl
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CONTACTPERSONEN
't Hollanderhuuske
Nieuwe Hollanderdijk 63,

2139687

Bestuur
Wietse Rinsma, voorzitter
Nieuwe Hollanderdijk 61, 06-41968754
Doeke Brouwer, penningmeester
Emmakade 227
06-43755311
(vacant), secretaris
Jurjen Langendijk, bestuurslid
Hollanderdijk 62,
2125909
Emiel van der Laag, klusjesman

Oud papier inzameling
Vacant (tijdelijk Gerda van Houten)

Beheer huuske/coördinatie bar/sleutel
Harm en Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49,
2126272
Biljartclub 1 (vrijdag)
Age van der Meer
2127036
Biljartclub 2 (donderdag)
Gosse van Houten
Hollanderstraat 20
06-15121417
Bingo-commissie
Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49,
2126272
Kinderclub
Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49,
2126272
Klaverjasclub
Jack Melein
Ritsumasyl 3, Deinum,
tot 18 u. 2126335; na 18 u. 2154282
Ouderenactiviteit
Liesbeth Langendijk
Hollanderdijk 62
2125909

Hobbyclub
Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49,

2126272

Vrouwenclub
Mevr. de Bruin
Eekhoffstraat 1,

2128167

Vogelwerkgroep
Antoon Groenewoud
Waling Dijkstrastraat 5,

2165771

Redactie Hollanderwijkkrant
Paul Pasveer
Nieuwe Hollanderdijk 9,

2130823

Huurdersvereniging Hollanderwijk
Baukje Terpstra
Nieuwe Hollanderdijk 6
06-53531366
Marga Garms
Van Harenstraat 16
06-52635432
Fokje Steen
Janet Visser
Wijkagent
Aksel vd Honing
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0900-8844

De klik van Danielle

Geen nieuwjaarsreceptie dit jaar...
maar toch:

