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ϭͲϭͲϮ�ďĞůůĞŶ�ŚĞĞĨƚ�ǌŝŶ͊

¦ Geen bemiddelings-of begeleidingskosten

¦ Alleen afgenomen opvang-uren betalen.

¦ Goede voorlichting en duidelijke werkwijze

¦�Toegankelijk en kleinschalig

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

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

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

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

Een	paar	maanden	geleden	alweer	
was	er	opeens	een	houten	hok	als	
uitbouw	bij	de	garage	van	het	pand	
van	de	familie	Venema	aan	de	
Hollanderstraat	te	zien.	Raadselachtig	
vond	ik	het	en	besloot	er	in	ieder	
geval	foto’s	van	te	maken,	want	in	het	
opvallende	zit	nieuws.	Natuurlijk	ging	
ik	op	een	gegeven	moment	naar	de	
bewoonster	van	de	woning,	Karin	
Venema	en	die	vertelde	dat	het	om	

asbestverwijdering	ging.	Die	zat	in	
oude	zeilen.	Voor	1993	kwam	het	
namelijk	regelmatig	voor	dat	in	de	
zeilen,	die	o.a	deze	mensen	
gebruikten,	asbest	verwerkt	was.	Na	
dat	jaar	was	het	verboden.	Meer	was	
er	niet	over	te	zeggen,	aldus	Karin.	En	
zo	tekende	ik	het	op.

ASBESTVERWIJDERING	
BIJ	DE	FAMILIE	VENEMA
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HET	SIMON	DE	
VLIEGERPARKJE	
IS	WEER	SCHOON
door	Frank	Roffel

Zeven	buurtbewoners	verzamelden	
zich	op	vrijdagmiddag	6	april	om	het	
Simon	de	Vliegerparkje	te	ontdoen	
van	lege	flesjes,	gebroken	glas,	papier	
en	de	vele	drollen	die	achter	waren	
gelaten.	Vooral	die	drollen	
wegwerken	was	geen	plezierig	
karweitje,	dus	wij	dringen	er	bij	de	
hondenbezitters	in	kwestie	op	aan	
om	hun	hond	niet	in	de	struiken	te	

laten	poepen,	maar	daarbuiten,	zodat	
u	of	jij	de	grote	boodschap	met	een	
schepje	en/of	een	zakje	mee	naar	
huis	kunt	nemen	om	het	daar	weg	te	
gooien.	Bij	voorbaat	dank.	

Het	was	mooi	weer,	er	was	een	
nieuwe	buurtbewoner	in	de	ploeg,	
die	er	plezier	in	had	en	er	werd	hard	
gewerkt.	In	drie	kwartieren	tijd	was	er	
al	heel	veel	gedaan	en	toen	besloot	
ondergetekende	naar	huis	te	gaan.	

Een	goede	zaak,	dit	werk,	want	het	is	
een	mooi	parkje	en	de	sfeer	is	altijd	
bijzonder	plezierig.	So	join	us	next	
time!

DE	BULTEN	IN	HET	PARKJE	INGEKORT
In	het	parkje	worden	de	bulten	ingekort	door	de	gemeente.
Dan	kunnen	ze	makkelijker	maaien.	De	hoogte	blijft	gelukkig	hetzelfde.
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IN	MEMORIAM

Johanna	Gutman-Kloosterman
Geboren	op	25	juni	1927	te	Hemelum-Gaasterland

Overleden	op	25	maart	2018	te	Leeuwarden.
Weduwe	van	Chris	Gutman.

10	Jaar	na	het	overlijden	van	
haar	man	Chris	Gutman,	is	op	
90-jarige	leeftijd	Johanna	
Gutman-Kloosterman	overleden.	
Ze	was	de	laatste	jaren	klaar	met	
haar	leven	en	een	ernstige	
maagziekte	is	haar	fataal	
geworden.	We	zullen	haar	dus	
niet	meer	zien	zitten	op	haar	
stoel	in	de	woonkamer	van	
waaruit	ze	bekenden	hartelijk	
groette	met	breeduit	zwaaien.	

Volgens	haar	zoon	Gerard	en	
schoondochter	Lena	was	het	een	
lieve	vrouw	met	pit.	Ze	had	3	
kinderen,	2	jongens	en	een	
dochter.	Gerard	en	Lena	zorgden	
de	afgelopen	jaren	intensief	voor	
haar	en	begonnen	elke	ochtend	
met	een	bakje	koffie	bij	haar	thuis.
Johanna	heeft	43	jaar	in	de	
Hollanderwijk	gewoond.	Ze	was	de	
langst	levende	van	haar	generatie	
broers	en	zussen.	Wat	
geloofszaken	betreft	was	ze	van	
katholieke	huize.	We	wensen	de	
familie	sterkte	met	dit	verlies.	Ze	
zal	gemist	worden.

Mevrouw	Gutman	heeft	een	‘praatje	over	de	heg’	voor	haar	huis	aan	de	
Hollanderstraat.	De	foto	is	gemaakt	in	1978.
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door	Roel	Swart

Hoe	lang	woon	je	in	de	
Hollanderwijk?
Ciska:	In	april	21	jaar.

Hoe	ben	je	op	het	idee	gekomen?	
Ciska:	Ik	zag	op	Facebook	een	bericht	
van	de	Oranjewijk	in	Leeuwarden.	
Daarin	werd	een	rommelmarkt	in	de	
voortuinen	van	bewoners	
aangekondigd.	Dit	leek	me	ook	wel	
iets	voor	de	Hollanderwijk.	Ik	heb	toen	
informatie	ingewonnen	bij	de	
organisatoren.

Waar	wordt	de	rommelmarkt	
gehouden?	
Ciska:	In	de	voortuinen	van	huizen	in	
de	oude	Hollanderwijk	plus	de	
zuidkant	van	de	Nieuwe	Hollanderdijk.	
Voor	alle	duidelijkheid:	het	is	niet	de	
bedoeling	dat	spullen	op	straat	

worden	uitgestald.	Dan	zouden	
namelijk	de	straten	voor	verkeer	
moeten	worden	afgezet;	dat	is	
ondoenlijk.	

Wanneer	wordt	de	rommelmarkt	
gehouden?
Ciska:	Op	zaterdag	19	mei	2018	van	
tien	uur	's	ochtends	tot	vier	uur	's	
middags	(van	10.00	tot	16.00	uur).

Wat	verwacht	je	ervan?	
Ciska:	Een	leuke	gezellige	dag	met	
veel	sociale	contacten.

Wat	gebeurt	er	als	het	onverhoopt	
die	dag	zal	spoelen	van	de	regen?
Ciska:	Daar	ga	ik	niet	van	uit.	Maar	
goed,	bij	slecht	weer	is	het	natuurlijk	
mogelijk	om	bijvoorbeeld	spullen	in	
de	gang	of	in	de	huiskamer	uit	te	
stallen.	

Met	hoeveel	mensen	organiseer	je	
deze	rommelmarkt?
Ciska:	Dit	doe	ik	alleen.	Maar	ik	word	
wel	geassisteerd	door	een	paar	
buurtgenoten.	

Hoe	is	de	betrokkenheid	van	de	
buurtvereniging	Hollanderwijk?
Ciska:	Als	je	bedoelt	dat	ze	misschien	
vinden	dat	ik	in	hun	vaarwater	zit,	kan	

ROMMELMARKT	
ZATERDAG	19	MEI	2018

Je eigen spullen verkopen in je eigen voortuin
Tien	vragen	aan	de	initiatiefneemster	Ciska	Verschut	

Een paar keer per jaar op een 
maandagavond.

Goed voor jezelf, 
goed voor de buurt.

Gerda van Houten 
058 2126272

Oud papier lopers gevraagd
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ik	je	geruststellen.	Ik	heb	dit	onder	
meer	besproken	met	Gerda	van	
Houten,	beheerder	van	het	
Hollanderhuuske.	Die	vertelde	me	dat	
de	buurtvereniging	dit	jaar	geen	
rommelmarkt	organiseert.	Het	
bestuur	staat	er	trouwens	ook	heel	
positief	tegenover.

Hoeveel	mensen	hebben	zich	tot	nu	
toe	opgegeven?
Ciska:	Tot	nu	toe	heb	ik	16	
aanmeldingen.	

Bij	wie	en	tot	wanneer	kunnen	
belangstellenden	zich	opgeven?
Ciska:	Tot	1	mei	aanstaande	kunnen	
wijkbewoners	zich	nog	bij	mij	

opgeven:	Ciska	Verschut,	Starterstraat	
3.	Bij	schriftelijke	aanmelding	graag	
naam,	adres	en	telefoonnummer	
vermelden.	Ik	houd	een	lijst	bij	van	
deelnemers;	na	1	mei	krijgen	die	dan	
ballonnen	om	die	in	de	tuin	op	te	
hangen.

Roel,	zou	jij	er	een	verslag	van	willen	
maken?	
Roel:	Even	in	mijn	agenda	kijken.	Nee,	
er	staat	die	dag	niets	gepland.	Het	lijkt	
me	heel	leuk	om	te	doen,	en	ik	zal	ook	
foto's	maken.	Ciska,	bedankt	voor	dit	
gesprek	en	heel	veel	succes!	

Je eigen spullen verkopen in je eigen voortuin!
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15	EN	16	JUNI	FEESTAVONDEN	
IN	HOLLANDERWIJK

VRIJDAGAVOND	15	juni	2018:	
Country-line-dancing	met	
Country	zangeres	Hepie	
Koelstra,	ondersteund	door	DJ	
Gijs	Koelstra.	Er	is	een	
demonstratiegroep	en	
iedereen	kan	met	hen	samen	
dansen	desgewenst.	Plaats	
van	handeling:	de	grote	witte	
tent	voor	het	buurthuis.	
Aanvang:	20	uur.	Sluiting	van	
de	avond:	24	uur

ZATERDAGAVOND	16	juni	
2018:	
Livemuziek	in	de	feesttent	
met	de	volgende	zangeressen	
en	zangers:	Reina,	Alie	
Wouters,	Paul	en	Aukje,	
Vince,	dezelfde	vocalisten	als	
op	de	feestavond	op	vrijdag	in	
2015.	Aanvang:	20	uur.	
Sluiting	van	de	avond:	24	uur

Tijdens	de	onlangs	gehouden	
algemene	ledenvergadering	van	de	
buurtvereniging,	meldde	voorzitter	
Wietse	Rinsma	dat	er	door	het	
bestuur	2	feestavonden	zijn	gepland	
voor	de	buurtbewoners	en	hun	
gasten	in	juni.	Het	is	een	goede	
gewoonte	in	ons	“dorp”	om	eenmaal	
in	de	twee	jaren	een	feest	te	
organiseren,	maar	vorig	jaar	was	er	
geen	animo	voor.	Dat	we	feesten	
kunnen	hier,	bleek	wel	op	het	grote	
Hollanderwijk	100	jaar	feest,	wat	een	
enorm	succes	was	en	een	veelheid	
aan	activiteiten	liet	zien.

Organisatorisch	kunnen	de	avonden	
niet	mogelijk	gemaakt	worden	zonder	
de	inzet	van	vrijwilligers.	Als	u/je	mee	
wil(t)	werken,	meld	u/je	zich	dan	bij	
Gerda	van	Houten	(Nieuwe	
Hollanderdijk	49,	telefoon:	2126272)	
of	Wietse	Rinsma	(Nieuwe	
Hollanderdijk	61,	mobiel	
06-41968754).

De	feesten	hebben	al	een	invulling	
en	zien	er	als	volgt	uit:
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door	Roel	Swart

“Haha!	Wij	zeilfanaten	gaan	niet	uit	
Friesland	weg.	Skûtsjesilen	is	een	
soort	verslaving.	Als	je	daar	eenmaal	
mee	besmet	bent	geraakt,	raak	je	het	
nooit	meer	kwijt.	En	dus	blijf	je	in	
Friesland.	Maar	als	het	dan	echt	moet,	
dan	ergens	richting	evenaar.	Lekker	
warm.”	-	citaat	uit	de	rubriek	
“Doorloper”	van	de	Huis-aan-Huis	van	
17	juli	2017,	waarin	de	bemanning	van	
het	Huzumer	Skûtsje	aan	het	woord	
was.	
Dit	jaar	blijven	de	bemanningsleden	
zeker	in	Friesland,	en	niet	alleen	om	
deel	te	nemen	aan	het	jaarlijkse	

SKS-kampioenschap	skûtsjesilen:	de	
“Stichting	Vriendenclub	It	Huzumer	
Skûtsje”	bestaat	namelijk	50	jaar.

Greetje	Schuurmans,	sponsor	van	en	
als	vrijwilligster	nauw	betrokken	bij	de	
Stichting	Vriendenclub	It	Huzumer	
Skûtsje,	attendeerde	mij	hierop.	
Hoewel	de	oorspronkelijke	
Hollanderwijk	van	meet	af	aan	
behoort	tot	Leeuwarden,	en	dus	niet	
bij	Huizum,	besloot	de	redactie	
unaniem	er	aandacht	aan	te	besteden:	
Huizum	behoort	sinds	1944	tot	de	
gemeente	Leeuwarden,	terwijl	de	
Hollanderwijk	sindsdien	onderdeel	is	
van	de	Leeuwarder	stadswijk	Huizum.	

SKÛTSJESILEN	IS	MYN	NOCHT

‘t	Huzumer	Skûtsje	vol	aan	de	bak
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Kom je gezellig 
bij ons 
spelen?

Gastouderopvang Pardoes, biedt opvang aan kinderen  tussen 
0 en 12 jaar oud. Voor meer info: lusannewoltjer@versatel.nl 
PG�CFM����������������������������t�-3,�OVNNFS������������.
Of bezoek de site: http://gastouder.lusannewoltjer.nl 
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¦ Geen bemiddelings-of begeleidingskosten

¦ Alleen afgenomen opvang-uren betalen.

¦ Goede voorlichting en duidelijke werkwijze

¦�Toegankelijk en kleinschalig

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

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

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

in huiselijke kring) werkzaam in geheel Noord Friesland.
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Wie	A	zegt	moet	B	zeggen.	
“Dus	Roel,	wil	jij	je	hiermee	
belasten?”	vroegen	mijn	collega's	mij.	
Ondanks	mijn	geringe	kennis	van	het	
skûtsjesilen	zei	ik	“ja.”	Ik	zag	hierin	
namelijk	de	uitdaging	mij	te	verdiepen	
in	een	onderwerp	waar	ik	betrekkelijk	
weinig	van	af	weet,	om	er	vervolgens	
een	leuk	artikel	over	te	schrijven.	

Aan	de	slag	dus.	
Op	advies	van	Greetje	nam	ik	contact	
op	met	bestuurslid	en	voormalig	
schipper	Lodewijk	Meeter	van	het	
Huzumer	skûtsje	en	met	de	huidige	
schipper,	Johannes	Hzn.	Meeter.	Met	
Lodewijk	had	ik	een	gesprek	in	eetcafé	
de	Basuin.	Met	Johannes	sprak	ik	via	
de	telefoon.	

Redelijk	ingewikkeld.	
“Waar	ben	ik	in	vredesnaam	aan	
begonnen?”	vroeg	ik	mij	vertwijfeld	af	
toen	ik,	ter	voorbereiding	op	de	
interviews,	informatie	begon	te	
verzamelen.	De	gesprekken	met	de	
beide	Meeters	bleken	uiteindelijk	zeer	
verhelderend;	daardoor	kreeg	ik	een	
redelijk	zuiver	beeld	van	alles	wat	met	
skûtsjesilen	in	het	algemeen	en	met	
het	Huzumer	Skûtsje	in	het	bijzonder,	
te	maken	had.	Bijvoorbeeld:	Wat	is	
een	skûtsje?	Wanneer	is	het	
wedstrijd-zeilen	met	skûtsjes	
begonnen?	Wanneer	is	de	SKS	
opgericht?	Waaruit	bestaat	het	
wedstrijdreglement?	Hoe	is	de	
puntentelling?	Met	welk	doel	is	de	

stichting	It	Huzumer	Skûtsje	
opgericht?	Hoeveel	tijd	gaat	er	in	
wedstrijdzeilen	zitten?	

Belofte.	
Al	deze	informatie	wilde	ik	tenslotte	
verwerken	in	een	leuk	en	informatief	
artikel	over	het	50-	jarig	bestaan	van	
de	Stichting	It	Huzumer	Skûtsje.	In	
hoeverre	mij	dit	is	gelukt,	kunt	u	in	het	
volgende	artikel	lezen.	Eén	ding	kan	ik	
u	vast	verklappen:	ik	heb	het	als	een	
verrijking	ervaren	om	mij	te	verdiepen	
in	een	voor	mij	onbekende	materie	
waarvan	ik	als	inwoner	van	Fryslân	
toch	wel	enige	kennis	behoor	te	
hebben.	Daarin	ben	ik	geslaagd.	Zo	
ben	ik	van	plan	om	begin	augustus	
voor	het	eerst	in	mijn	leven	een	aantal	
wedstrijden	te	bezoeken.	En	mocht	de	
bemanning	van	het	Huzumer	skûtsje	
“It	Doarp	Huzum”	dit	jaar	voor	het	
eerst	sinds	1971	kampioen	worden,	
dan	zal	ik	als	hardste	voor	ze	juichen	
tijdens	de	huldiging.	Ik	beloof	u	dat	ik	
daarna	op	het	pleintje	vóór	het	
Hollanderhuuske	uit	volle	borst	het	
aloude	lied	“Skûtsjesilen	is	myn	
nocht”	en	het	Frysk	Folksliet	zal	
zingen.	U	bent	gewaarschuwd!
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door	Roel	Swart

Op	10	mei	1968	werd	in	zalen	Tivoli	
aan	de	Huizumerlaan	in	Leeuwarden	
de	Stichting	Vriendenclub	It	Huzumer	
Skûtsje	opgericht.	Grondlegger	van	
de	vriendenclub	is	Lodewijk	Meeter	
sr.	(1915-2006),	die	hiermee	het	
voortbestaan	van	het	
wedstrijdskûtsje	“It	Doarp	Huzum”	
veilig	stelde.	Meeter	heeft	er	in	1953	
voor	gezorgd	dat	de	jaarlijkse	strijd	
om	het	snelste	skûtsje	van	Friesland	
is	blijven	bestaan.	Een	gesprek	met	
twee	kleinzoons	van	de	vermaarde	
schipper:	Lodewijk	Meeter	en	
Johannes	Hzn.	Meeter.

Historie	skûtsjesilen.	
Met	kleinzoon	Lodewijk,	in	1961	
geboren	aan	boord	van	zijn	opa's	
skûtsje	“De	Friesland”,	sprak	ik	in	
eetcafé	De	Basuin:	“Skûtsjes	zijn	
zeilvrachtschepen	die	gebouwd	zijn	
aan	het	begin	van	de	vorige	eeuw.	
Het	zijn	platbodems,	die	geschikt	
waren	voor	het	vervoer	van	turf,	
mest	en	andere	lading	door	ondiep	
water.	Vóór	de	Tweede	Wereldoorlog	
werden	in	periodes	waarin	de	
schippers	het	minder	druk	hadden,	
wedstrijden	voor	platbodems	en	
tjalken	gehouden.	Deze	werden	
georganiseerd	door	plaatselijke	
kroeghouders”.	Door	de	komst	van	
benzinemotoren	nam	het	

vrachtvervoer	per	skûtsje	af	en	
verdween	ook	de	animo	voor	de	
wedstrijden.	Intussen	waren	er	
initiatieven	ontwikkeld	om	de	traditie	
van	wedstrijdzeilen	voor	skûtsjes	
nieuw	leven	in	te	blazen.	Op	22	juli	
1945	werd	de	Vereeniging	van	
Skûtsjesilerscommissies	in	Friesland”	
opgericht.	In	1946	werd	de	naam	
gewijzigd	in	Sintrale	Kommisje	
Skûtsjesilen	(SKS).	Door	de	komst	van	
watersportverenigingen	aan	het	
begin	van	de	vijftiger	jaren	nam	de	
animo	voor	het	wedstrijdzeilen	met	
skûtsjes	opnieuw	af.	In	1953	dreigde	
het	evenement	zelfs	wegens	te	
geringe	deelname	te	worden	afgelast.	
Lodewijk:	“Opa	Lodewijk	ging	er	
achter	aan.	Het	lukte	hem	uiteindelijk	
om	zeven	boten	met	bemanning	en	al	
te	regelen,	waardoor	het	skûtsjesilen	
alsnog	doorging”.	Het	bleek	een	
succes;	sindsdien	bloeit	het	
wedstrijdzeilen	met	skûtsjes	als	nooit	
tevoren.	

Huzumer	Skûtsje	50	jaar

Lodewijk	Meeter	sr.	en	zijn	vrouw
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SKS-kampioenschap.	
Ieder	jaar	nemen	14	skûtsjes	deel	aan	
het	SKS-kampioenschap.	Er	wordt	
gestreden	om	de	hoogste	plaats	in	het	
eindklassement.	Het	skûtsje	dat	na	
een	serie	van	elf	wedstrijden	het	
laagste	aantal	punten	heeft	behaald,	
is	kampioen.	Lodewijk:	“De	eerste	
plaats	van	iedere	wedstrijd	levert	0,9	
punt	op,	de	tweede	plaats	2	punten	
en	zo	door	tot	14	punten	voor	de	
nummer	laatst.	Van	het	puntentotaal	
wordt	de	slechtste	wedstrijd	
afgetrokken.	Als	twee	of	meer	skûtsjes 	
een	zelfde	aantal	punten	bijeen	
hebben	gesprokkeld,	is	de	volgorde	
van	aankomst	in	de	laatste	wedstrijd	
bepalend”.

Verschil	met	IFKS.	
Kleinzoon	Johannes	Hzn.	Meeter	
(1971),	de	huidige	schipper	van	het	
Huzumer	skûtsje:	“Bij	de	SKS	kun	je	
alleen	schipper	worden	als	je	
tenminste	zeven	jaar	in	de	competitie	
bemanningslid	bent	geweest.	En	hij	
moet	in	rechte	lijn	afstammen	van	een	
Friese	schipper	die	in	minstens	10	jaar	
van	de	vorige	eeuw	in	Friesland	
beroepsmatig	met	een	zeilvrachtschip	
heeft	gevaren.	Wat	de	IFKS	betreft:	de	
naam	zegt	het	al:	Iepen	Fryske	
Kampioenskippen	Skûtsjesilen:	het	zijn	
open	wedstrijden,	waaraan	in	principe	
iedereen	met	een	vaarbewijs	kan	
meedoen”.

Lodewijk	junior	in	actie
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Oprichting	Stichting	Vriendenclub	It	
Huzumer	Skûtsje.	
Lodewijk	Meeter	sr.	was	eigenaar	van	
een	scheepswerf.	Hij	kocht	in	1967	
speciaal	voor	het	wedstrijdzeilen	een	
skûtsje.	Om	te	voorkomen	dat	het	
onderhoud	van	het	wedstrijdskûtsje	
ten	koste	ging	van	zijn	bedrijf,	richtte	
hij,	samen	met	bevriende	mensen	uit	
het	bedrijfs-	en	verenigingsleven,	op	
10	mei	1968	de	Stichting	Vriendenclub	
It	Huzumer	Skûtsje	op.	Meeter	
verkocht	zijn	skûtsje	aan	de	stichting	
voor	het	symbolische	bedrag	van	één	
gulden.	In	de	koopakte	werd	als	

bijzondere	voorwaarde	de	opvolging	
van	het	schipperschap	geregeld:	op	
basis	van	het	zogeheten	
eerstgeboorterecht:	het	recht	van	
erfopvolging	van	de	oudste	zoon.	De	
eerste	jaren	met	Lodewijk	Meeter	sr.	
als	schipper	van	“It	Doarp	Huzum”	
waren	succesvol.	In	1970	en	1971	
eindigde	hij	als	eerste.	Tot	1989,	het	
jaar	waarin	hij	als	schipper	afscheid	
nam,	deed	Meeter	met	zijn	
bemanning	mee	in	de	top	en	meestal	
eindigde	hij	als	tweede	in	het	
eindklassement.	Hij	ontving	in	1988	de	
zilveren	eremedaille	in	de	Orde	van	

Huidige	bemanning	Huzumer	Skûtsje
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steeds	eindigde	Huzum	op	de	
veertiende	plaats.	

Nieuw	skûtsje	voor	Huzum	Doarp,	
2013.	
Met	het	skûtsje	waarop	sinds	de	
oprichting	werd	gevaren,	konden	
geen	aansprekende	resultaten	meer	
worden	behaald.	Na	een	grondige	
evaluatie	ging	het	bestuur	daarom	
over	tot	de	aankoop	van	een	ander	
skûtsje.	Het	oude	werd	verkocht,	
terwijl	het	nieuwe	in	2013	in	gebruik	
werd	genomen.	Lodewijk	Meeter:	
“We	wilden	geen	meezeilende	
nummer	14	blijven.	Er	werd	een	
nieuwe	weg	ingeslagen.	Mijn	neef	
Lodewijk,	zoon	van	mijn	oom	Hedzer,	
werd	schipper.	Iedereen	was	heel	
positief	over	de	te	volgen	nieuwe	
koers.”	De	verwachte	successen	naar	
het	voorbeeld	van	pake	Lodewijk	
bleven	echter	uit.	Neef	Lodewijk	
besloot	daarom	te	stoppen,	en	werd	
in	2017	opgevolgd	door	zijn	jongere	
broer	Johannes	Hzn.	Meeter:	“Ik	was	
vijf	jaar	schipper	op	het	Lemster	
skûtsje	en	drie	jaar	op	dat	van	
Langweer.	Tijdens	de	wedstrijden	
keek	ik	wel	eens	om	naar	het	skûtsje	
van	Huzum.	Het	moet	toch	mogelijk	
zijn,	dacht	ik	dan,	om	met	dat	schip	
naar	voren	te	zeilen?	Die	kans	kreeg	
ik.”	Met	succes:	hij	werd	zevende	in	
het	eindklassement.	

De	huidige	bemanning.	
De	bemanning	van	het	Huzumer	
skûtsje	bestaat	uit	1	vrouw	en	12	
mannen	die	aan	boord	elk	hun	eigen	
taak	hebben.	Heel	belangrijk	voor	ze	
is	de	achterban.	Die	betreft	in	de	
eerste	plaats	de	schippers-	
vrouwenploeg.	Johannes:	“Zonder	
hen	zouden	wij	niet	kunnen	doen	wat	
we	doen.	Ze	staan	altijd	voor	ons	
klaar,	koken,	zorgen	voor	de	kinderen	
en	geven	ons	alle	vrijheid.”
Daarnaast	worden	ze	ook	gesteund	
door	de	overige	vrijwilligers,	zoals	de	
leden	van	het	bestuur,	van	de	
sponsorcommissie	en	van	de	
public-relations.	Johannes:	“Wat	ons	
bindt?	Het	mooiste	skûtsje	van	
Fryslân:	It	Doarp	Huzum!”	De	
wedstrijden	om	het	
SKS-kampioenschap	worden	
gehouden	van	zaterdag	4	tot	en	met	
vrijdag	17	augustus	2018.	

Voor	meer	informatie	over	het	
jubileumjaar	van	het	Huzumer	
Skûtsje:	www.itdoarphuzum.nl.	

http://www.itdoarphuzum.nl/
http://www.itdoarphuzum.nl/
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Hallo,	ik	ben	Liese,	ik	ben	7	jaar	en	
woon	in	de	Van	Harenstraat.

Ik	teken	graag,	het	liefst	paarden.	Maar	
ik	heb	ook	een	vogeltje	geschilderd	op	
schilderles	van	de	BSO.	
Er	is	een	plankje	en	dan	ga	ik	schetsen	
met	houtskool.	Daarna	moet	je	verven.	
Daar	heb	ik	ook	het	varkentje	gemaakt.	
Eerst	schetsen	en	toen	moest	ik	naar	
een	plaatje	kijken	van	een	varken.	Op	
de	kop,	want	zo	kun	je	de	vormen	
beter	zien.	Met	natte	verf	heb	ik	het	
varkentje	geschilderd.
Ik	heb	ook	een	ballerina	gemaakt,	want	
die	vind	ik	leuk.	Zelf	heb	ik	ook	ballet	
gedaan.	
Nu	niet	meer,	ik	zit	op	zwemles.	Soms	
zegt	mijn	pake	dat	ik	kunstenares	kan	
worden,	maar	ik	wil	liever	dierenarts	
zijn.
Ik	heb	een	katje	en	een	poes.	Het	katje	
heet	Heehee	en	is	0	jaar	en	hij	is	heel	
ondeugend.	Hij	mag	niet	op	het	
aanrecht,	maar	hij	doet	het	wel.	Mijn	
broertje	is	ook	heel	ondeugend.
Ik	vind	het	heel	leuk	om	hier	in	de	wijk	
te	wonen,	omdat	er	veel	bomen	zijn	en	
katten.	
Ik	vind	het	ook	leuk	om	in	het	krantje	
te	komen,	dan	word	ik	misschien	wel	
beroemd	en	willen	de	mensen	mijn	
handtekening.	

Groetjes	Liese	Steen

kunst	in	de	dop:

LIESE	STEEN
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Het	varkentje
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Tweewekelijks Tweewekelijks   
op dinsdagochtendop dinsdagochtend  
Van 10.00 tot 11.00 Van 10.00 tot 11.00 
uur WIJKSPREEK-uur WIJKSPREEK-
UUR POLITIE Voor UUR POLITIE Voor 

heel HUIZUM heel HUIZUM --  WESTWEST  

Namens de drie samenwerkende Namens de drie samenwerkende Namens de drie samenwerkende    
BuurtBuurtBuurtñ ññ    WijkWijkWijk---en Speeltuinverenigingen en Speeltuinverenigingen en Speeltuinverenigingen 

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

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

 

Voor een complete voetverzorging 
Op afspraak  ook  bij u thuis.   

Ing roeiende nag els, eelt, likdoorns, 
sch immel (mycose) nag els, 

afslu iting  van b eh andeling  met voetmassag e. 
  

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

Lid Provoet.  

Pedicurepraktijk
Marian Relleke
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door	Frank	Roffel

De	immer	goed	geklede	Jos	Stuurhaan	
is	un	soan	fan	Husum.	Geboren	in	de	
Dirk	Boutsstraat	groeide	hij	op	met	
vader,	moeder	en	zijn	broer.	Vader	
zat	in	de	gereedschappen	bij	de	firma	
Otma	en	van	de	kerk	moesten	ze	thuis	
niets	weten.	Jos	ging	naar	de	Floris	
Verster	School.	Opa	en	oma	woonden	
twee	huizen	verderop	en	Jos	had	veel	
vrienden.	Een	ding	lukte	niet	zo	en	dat	
was	leren.	Van	spijbelen	hield	Jos	wel	
en	dus	zat	hij	regelmatig	in	koffiebar	
172	in	het	centrum.	Maar	school	was	
echt	niks	voor	hem,	dus	hij	haakte	
voortijdig	af.	Zijn	vader	was	het	er	
niet	mee	eens,	en	die	zei	dat	hij	dan	
maar	een	beroep	moest	gaan	
uitoefenen	en	uit	huis	moest.	Het	
werd	een	baan	op	de	kustvaart	vanuit	
Rotterdam.	Jos	was	17	jaar,	het	was	
1970	en	hij	kreeg	een	aanstelling	als	
lichtmatroos	o.g.(onder	de	gage).	Op	
het	schip	was	een	Portugees	
scheepskok,	maar	daar	gebeurde	wat	
mee	en	de	bemanning	zat	zonder	kok.	
De	kapitein	van	het	schip	benaderde	
daarop	Jos	of	die	misschien	interesse	
had	in	het	opvolgen	van	de	Portugees.	
Dat	had	onze	Leeuwarder	wel.	Je	zat	
altijd	in	een	lekker	warme	kombuis,	
aan	dek	liet	je	je	niet	meer	zien	en	Jos	
bleek	het	wel	in	zich	te	hebben.	Weer	
thuis	adviseerde	de	kapitein	om	in	

IN	DE	SCHIJNWERPER:	JOS	STUURHAAN
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Groningen	een	spoedcursus	
scheepskok	te	gaan	volgen,	hetgeen	
Jos	deed.	

Op	zijn	reizen	met	kustvaarders	deed	
Jos	ook	Schotland	aan,	waar	hij	tijdens 	
een	avondje	dansen	zijn	vrouw	
Winnifred	ontmoette,	die	al	snel	zijn	
geliefde	werd.	Toen	ze	ook	al	snel	in	
verwachting	raakte	en	negen	
maanden	later	beviel	van	de	eerste	
zoon	Marcel,	volgde	de	voor	de	hand	
liggende	beslissing	om	de	
scheepsvaart	vaarwel	te	zeggen	en	
aan	land	te	gaan	wonen.	In	
Leeuwarden	werd	een	woning	
gevonden	en	werk	was	ook	geen	
probleem,	want	Jos	had	en	ervaring	
en	een	goede	babbel	en	bood	de	
werkgever	zekerheid	omdat	hij	met	
zijn	vrouw	voor	een	gezinsleven	had	
gekozen.	

Al	snel	vond	de	ras-Leeuwarder	werk	
in	diverse	restaurants	en	wat	later	in	
de	stationsrestauratie	van	
Leeuwarden,	waar	hij	een	groot	aantal	
jaren	als	zelfstandig	werkend	kok	
werkte	en	na	een	jaar	of	10	chef-kok	
en	gerant	werd.	Het	koken	werd	er	
steeds	leuker	op,	omdat	de	
stationsrestaurants	ruimte	kregen	van	
het	hoofdkantoor	om	het	beleid	voor	
een	deel	zelf	te	bepalen.	In	de	
tussentijd	hadden	hij	en	Winnie,	zoals	
zijn	vrouw	ook	word	genoemd	een	
fraai	huisje	in	de	Hollanderwijk	
gevonden,	waar	de	zoons	Marcel,	
Jason	en	Kevin	werden	geboren.	Jos	is	

een	echte	familieman.	Onafscheidelijk	
van	zijn	Schotse	vrouw,	die	nog	steeds	
haar	Britse	paspoort	heeft	en	de	
ontwikkelingen	m.b.t.	de	Brexit	
afwacht,	en	een	vader	die	veel	plezier	
aan	zijn	kinderen	beleeft.	Zoals	Jos	
zeer	modieus	gekleed	is,	hij	draagt	
voor	een	man	bijzonder	hippe	
kleurrijke	kleding,	zo	is	ook	zijn/hun	
huis	tamelijk	smaakvol	ingericht.	

De	Stuurhaans	houden	van	zeilen,	
gaan	bijzonder	graag	naar	Griekenland	
op	vakantie	en	logeren	dan	graag	in	
leuke	hotels.	Jos	ziet	zichzelf	nu	“in	
between	jobs”	op	zijn	64-ste	
levensjaar	en	verbaast	mij	door	op	te	
merken	dat	hij	nog	graag	in	een	
modezaak	zou	willen	werken	de	
resterende	tijd	dat	hij	geacht	wordt	te	
kunnen	werken.	Hij	is	er	modieus	
genoeg	voor,	heeft	verstand	van	
merkkleding	en	nogmaals	zijn	charme	
en	lef	zijn	spreekwoordelijk.	We	zullen	
zien	hoe	ver	het	komt	wat	dit	betreft.	
Ik	heb	er	wel	vertrouwen	in,	maar	je	
hebt	ook	geluk	nodig.
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HUISKAMERVOORSTELLINGEN	
THEATER	VEDER
door	Roel	Swart

Op	17	mei	2017	is	in	Friesland	het	
opleidingstraject	in	het	kader	van	het	
project	“Ouderen	voor	Ouderen”	van	
Stichting	Theater	Veder,	afgerond.	
De	deelnemers	–	
amateurtoneelspelers	van	55	jaar	en	
ouder	–	mogen	voortaan	zelfstandig	
huiskamervoorstellingen	voor	
ouderen	met	geheugenproblemen	
spelen	volgens	de	Veder	Methode.	
Roel	Swart	is	er	één	van.	

Opleidingstraject.	
De	nadruk	op	het	lesprogramma	
onder	leiding	van	ervaren	docenten	
lag	op	het	zelfstandig	samenstellen	en	
uitvoeren	van	een	
huiskamervoorstelling	op	basis	van	de	
Veder	Methode.	Er	is	aandacht	
besteed	aan	het	spelen	van	rolfiguren,	
de	werking	van	poëzie	en	zang	en	het	
gebruik	van	rekwisieten	(voorwerpen	
die	acteurs	gebruiken).	

Veder	Methode.	
De	Stichting	Theater	Veder	in	
Amsterdam,	opgericht	in	2005,	is	een	
non-profitorganisatie	die	zich	bezig	
houdt	met	het	geven	van	trainingen	
en	adviezen	op	het	gebied	van	

communiceren	met	kwetsbare	
doelgroepen.	Veder	verzorgt	onder	
meer	huiskamervoorstellingen	in	
zorginstellingen	door	heel	Nederland.	
Dit	doet	zij	op	basis	van	de	Veder	
Methode	die	in	samenwerking	met	de	
Vrije	Universiteit	is	ontwikkeld.	Hierbij 	

Roel	Swart	als	Saar	met	de	Gitaar
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over	hoe	we	het	voorjaar	
vroeger	beleefden;	aan	de	
orde	kwam	onder	andere	de	
grote	schoonmaak.	We	
zongen	met	elkaar	liedjes	
zoals	"In	't	groene	dal,	in	't	
stille	dal",	"de	Maitiid",	"Jo	
met	de	banjo",	"Een	frisse	
ochtendwandeling",	“It	
Dokkumer	Lokaaltsje”	en	"	In	
Den	Haag	daar	woont	een	
graaf".	Meester	Veentra	
vertelde	over	ulevellen	en	
Haagse	hopjes,	sprak	de	
ondeugende	Saar	soms	
bestraffend	toe,	en	hij	droeg	
enkele	mooie	gedichten	voor.	
We	besloten	met	het	zingen	
van	het	lied	"Niet	kniezen,	
niet	zeuren,	da's	hartstikke	
fout,	vergeet	niet	te	leven,	
want	straks	ben	je	oud".	

Heerlijk	voorjaarsfestijn.	
Met	deze	lieve	en	
enthousiaste	mensen	hebben	
we	een	heerlijk	
voorjaarsfestijn	beleefd!	We	
delen	dan	ook	van	harte	de	
wens	van	bewoners	en	
leiding	om	binnenkort	weer	
op	te	treden	in	het	Fiskershûs	
in	Leeuwarden!
Theater	Veder:	3e	
Oosterparkstraat	88,	1091	KB	
Amsterdam,	20-7700306;	
info@theaterveder.nl;	
www.theaterveder.nl.	

Meester	Veenstra	roept	‘Saar’	tot	de	orde
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voor	vogelaars	een	
interessante	observatieplek.
De	eerste	15	jaar	besteedde	
John	White	daar	veel	
aandacht	aan	en	genoot	
daardoor	in	zijn	vrije	tijd.	Als	
er	weer	militaire	koeriers	
naar	het	vaderland	gingen,	
zorgde	John	ervoor,	dat	ze	
alle	informatie	over	de	vogels	
voor	zijn	broer	meenamen.

Deze	was	wel	blij	met	al	die	
waarnemingen	van	John.	Dat	
daar	veel	Huiszwaluwen	
overvlogen	verbaasde	hem	
niet	zo.	Die	waren	stellig	
afkomstig	uit	Zuid-Spanje	en	
Portugal,	zo	meende	hij.	Maar	John	
probeerde	hem	ervan	te	overtuigen,	
dat	het	ook	zeker	vogels	waren	
afkomstig	uit	Groot-Brittannië.
Gilbert	had	een	andere	mening	over	
het	gedrag	van	met	name	
Huiszwaluwen.	Die	verdwenen	in	de	
herfst	wel,	soms	even	voor	tijdelijk,	
maar	bleef	het	koud,	dan	zag	hij	ze	
niet	meer:	Ze	waren	in	WINTERSLAAP!	
Ze	waren	weggekropen	in	holten	en	
andere	“smûke	plekjes”.	Hij	was	ervan	
overtuigd,	dat	de	vogels	door	de	lage	
temperaturen	een	soort	versuftheid	
kregen	en	daarom	verdwenen.
Hij	bleef	het	toch	wel	een	mysterie	
vinden,	want	in	het	voorjaar	kwamen	
ze	onverwachts	weer	tevoorschijn!	
Dan	waren	ze	volgens	hem	wakker	
geworden.

Gilbert	schreef	een	boek	“The	Natural	
History	of	Selbourne”,	waarin	hij	
meerdere	malen	zijn	overtuiging	
onderstreepte.	Dus	er	bestond	wel	
een	vogeltrek,	echter	de	Engelse	
Huiszwaluwen	en	ook	de	andere	
zwaluwen	deden	daar	niet	aan	mee.	
Het	duurde	tot	1808,	dat	andere	
onderzoekers	de	visie	van	Gilbert	
White	bleven	onderschrijven.
Hoe	broer	John	er	verder	mee	om	is	
gegaan,	vermeldt	het	verhaal	niet,	
maar	ik	denk	dat	hij	vast	lachend	
gereageerd	zal	hebben	zo’n	265	jaar	
geleden.

Bron:	“De	vrijheid	van	vogels”,	Tom	
Birkhead

Een	mannetje	bij	een	bijna	afgebouwd	
nest.	Ook	na	zijn	winterslaap?
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willen	leven,	zoals	de	Noord-	en	de	
Zuidpool	en	de	diverse	woestijnen.	
Waarom	ze	ook	niet	in	Nieuw-	
Zeeland	voorkomen	is	vreemd.	Ze	
hebben	vast	vergeten	ze	daar	in	te	
voeren.	In	het	noorden	van	
Australië	(bij	die	enorme	Zee	
krokodillen),	komen	ze	wel	voor,	
maar	Zuid-Australië	ontbeert	ze	
nog.

Dat	die	buitenlandse	kikkersoorten	
toch	niet	allemaal	minimaal	
redelijke	temperaturen	nodig	
hebben,	blijkt	uit	waarnemingen	
dat	er	zelfs	in	Patagonië,	vlakbij	de	
Zuidpool,	en	ook	in	het	noorden	
van	Scandinavië,	bij	de	Noordpool,	

kikkers	leven;	zogenaamde	kouwe	
kikkers….

Hoe	kikkers	er	globaal	uitzien,	zal	
bij	de	meesten	van	jullie	bekend	
zijn.	Maar	desondanks	blijft	er	nog	
zat	over	om	nog	een	aantal	
“Kikker-praatjes”	te	schrijven.	
Want	over	deze	dieren,	die	deels	in	
het	water	en	op	het	land	leven,	als	
amfibie,	is	veel	interessants	
gepubliceerd.	Daarom	laat	ik	mijn	
pen	de	volgende	keer	weer	als	een	
gladde	kikker	over	het	papier	
glijden	en	hoop	daarmee	ook	
degenen,	die	ze	maar	eng	vinden,	
toch	wat	genoegen	te	schenken.

De	Bruine	Kikker
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Hé,	ken	jij	die	Wilkens,	
De	Friese	troedeboer.
Een	puur	beste	baan,	vindt	hij.
’t	Lijkt	me	een	mooi	bestaan.

Piter	is	zo	dol	op	it	Heitelȃn,
Zingt	erover	in	it	Paad	Werom
“De	ein	van	elke	reis	is	it	paad	werom”
Thús	in	syn	swiete	doarpke.

Vroeger	zag	hij	zichzelf	als	rocker,
Scheurend	op	zijn	motor,
Flesje	bier	in	de	hand
Voor	geen	politie	bang.

Hij	heeft	het	toch	maar	ver	geschopt,
Alleen	maar	LTS,	anderen	gingen	
hogerop,
Maar	hij	heeft	sjongersbloed	
En	sil	sjonge	sa	lang	hij	libbet!

frank	roffel
-februari	2018

DE	FRIESE	TROEDEBOER

Foto:	Niels	Westra
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door	Frank	Roffel

De	oude	Albert	Heijn	–supermarkt	op	
de	Schrans	was	zo	populair	dat	de	
winkel	uit	zijn	krachten	groeide.	
Gedrang	in	de	gangen	voor	de	
winkelwaar	en	extreme	drukte	soms	
waren	het	gevolg.	Het	moest	anders,	
maar	hoe?	Ruimte	om	uit	te	breiden	
was	er	niet,	want	de	winkel	lag	tussen	
twee	winkels	in,	maar	toen	gebeurde	
er	een	klein	wonder.	De	eigenaar	van	
stoffenhandelaar	Lippe	Lap	aan	de	
zuidzijde	van	de	winkel	wilde	wel	een	
deel	van	zijn	winkelruimte	aan	AH	
verhuren	en	daarom	kon	in	maart	
2018	in	twee	weken	tijd	de	winkel	
met	ruim	300	vierkante	meter	
uitgebreid	worden	tot	een	filiaal	met	
ruim	1000	vierkante	meter	als	

oppervlakte.	Opvallende	
veranderingen	zijn	de	grotere	ruimte	
tussen	de	schappen,	de	verdubbeling	
van	de	broodafdeling,	het	grotere	
assortiment	voor	groente	en	fruit	en	
het	nieuwe	kassapark.	Waren	er	tot	
voor	kort	wel	6	kassastraten,	nu	zijn	er	
nog	maar	twee	met	een	rolband	
waarop	de	klant	de	boodschappen	
legt.	Hij/zij	kan	daar	nog	gewoon	
contant	betalen	en	daar	maakten	veel	
mensen	gebruik	van	tijdens	de	eerste	
weken	na	de	verbouwing.	Maar	er	zijn	
ook	9	kassa’s	waar	je	moet	pinnen	om	
te	betalen,	al-dan-niet	met	de	
bonuskaart	in	de	aanslag.	Je	houdt	als	
klant	dan	zelf	de	boodschappen	een	
voor	een	voor	de	scanner	die	de	
streepjescode	van	het	product	leest	
en	zo	handel	je	verder	je	
boodschappen	af.	Met	de	bon	in	je	
hand	scan	je	de	streepsjescode	op	de	
bon	en	kun	je	de	kassaplaats	verlaten.	
Ook	handig	is	als	je	een	mobiel	
scanapparaat	de	winkel	mee	in	
neemt.	Je	activeert	de	bonuskaart,	
pakt	de	scanner	en	kiest	in	de	winkel	
de	producten.	Die	scan	je	één	voor	
één	en	doet	het	product	in	je	tas.	Bij	
de	kassaplaats	aangekomen	kies	je	
een	paal,	activeert	de	bonuskaart	en	
betaalt	het	aangegeven	bedrag	met	je	

ALBERT	HEIJN-SUPERMARKT	OP	DE	
SCHRANS	AANZIENLIJK	UITGEBREID

Tim	Postma,	de	assistent	bedrijfsleider
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pinpas.	Geen	uitladen	meer	op	een	
rolband,	je	hebt	geen	contant	geld	
meer	nodig	en	klaar	is	kees.	AH	
verwacht	veel	van	deze	manier	van	
winkelen.
Om	het	publiek	te	laten	wennen	aan	
deze	nieuwe	methodes,	krijg	je	goede	
voorlichting	van	het	winkelpersoneel.	

In	de	winkel	werken	ruim	100	
medewerkers,	waarvan	velen	
part-time.	Het	loopt	nu	al	zo	goed	dat	
AH	nieuw	personeel	kan	gebruiken,	
vertelt	Tim	Postma	me,	de	assistent	
bedrijfsleider.	Deze	jongeman	van	30	
jaren	oud,	heeft	ervaring	opgedaan	in	
de	grote	XL-winkel	de	Miro	en	in	een	
filiaal	in	Harlingen.	Hij	heeft	eerder	in	
deze	vestiging	gewerkt	en	is	er	nu	
weer	neergestreken.	Wat	hij	zo	leuk	
vindt	aan	zijn	onderneming	is	dat	ze	
goed	zijn	in	innoveren.	Er	zijn	altijd	
wel	nieuwe	ontwikkelingen,	waarop	

het	winkelpersoneel	-ondersteund	
door	het	hoofdkantoor	in	Zaanstad-	
dan	weer	in	moet	spelen.	

Mijn	eerste	indrukken	van	de	nieuwe	
zaak	zijn	positief.	Het	is	er	ruimer,	er	
worden	meer	producten	verkocht,	en	
je	kunt	er	heel	snel	afrekenen,	vooral	
als	je	maar	een	paar	producten	koopt.	
Jammer	vind	ik	dat	de	kant	en	klare	
maaltijden	niet	uitgebreid	zijn.	Maar	
dat	had	weer	te	maken	met	het	feit	
dat	de	koeler	waarin	deze	producten	
liggen,	nog	niet	afgeschreven	is	.	En	
een	nieuwe	koelinstallatie	zou	
betekend	hebben	dat	er	weer	een	
muur	afgebroken	zou	moeten	
worden.	Hetgeen	niet	haalbaar	was.	
Het	zal	nog	wel	even	duren	voordat	ik	
een	verfijnder	beeld	heb	van	de	
mogelijkheden	van	de	nieuwe	winkel,	
maar	ik	ben	blij	dat	de	winkel	weer	
draait.	Goed	zo	Albert	Heijn!

Tjitske	en	Pieter	in	de	vernieuwde	bakkerij
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door	Marieke	Draaisma

Volgens	buurman	Tom	waren	er	
minstens	3	zo	niet	4	sessies	nodig	
om	zijn	huisdier	te	doorgronden,	
om	tot	de	essentie	te	komen.	Dit	
is	het	verslag	van	de	eerste	sessie	
die	we	onder	’t	genot	van	een	
lekker	bakje	zwarte	koffie	en	een	
verrukkelijk	mierzoet	cakeje	
hadden.	

Naam:	Poes
Leeftijd:	15	

Personeel:	Tom.	Hij	was	nooit	een	
kattenmens	vertelde	hij,	maar	
sinds	Poes	is	dat	wel	anders.	Je	
kunt	dus	toch	een	diepe	
genegenheid	voor	katten	
ontwikkelen	als	je	de	juiste	maar	
ontmoet.	

Favoriete	eten:	Dat	heeft	Poes	
niet,	ze	krijgt	gewoon	iedere	dag	
2x	haar	brokjes.	Iedere	keer	een	
andere	smaak	voor	de	variatie.	

Favoriete	bezigheden:	Eten	en	
slapen.	Geen	poespas	voor	Poes.	
Geen	wild	en	avontuurlijk	leven;	

rust	en	regelmaat.	Daar	vaart	Poes	
wel	bij.	Poes	is	een	echt	
gezelschapsdier.	Ze	mag	dan	ook	
lekker	bij	Tom	op	bed	slapen.	Oh	
wat	ben	ik	altijd	blij	als	ik	dat	hoor!	
Poes	mag	ook	graag	op	schoot	
zitten	bij	Tom.	Helemaal	als	Tom	
languit	gaat	op	de	bank,	dan	kan	
Poes	niet	in	de	vensterbank	of	
waar	dan	ook	blijven	zitten.	Dan	
moet	ze	er	per	se	bij	gaan	liggen.	

Bijzonderheden:	Poes	is	zeer	op	
zichzelf	en	ze	heeft	haar	eigen	
regeltjes	vertelt	Tom.	Voor	elk	
humeur	heeft	ze	wel	een	
mekkertje.	Poes’	wil	is	wet,	dus	als	
zij	voor	de	deur	zit	en	erin,	dan	
wel	eruit	wil,	dan	doet	haar	
personeel	zijn	werk.	Wat	ik	heel	
geestig	vond,	was	dat	Poes	graag	
door	de	vitrage	naar	buiten	kijkt.	
Als	Tom	de	vitrage	aan	de	kant	
doet	zodat	ze	lekker	door	’t	raam	
kan	kijken,	dan	gaat	ze	na	enige	
tijd	toch	liever	weer	achter	de	
vitrage	zitten.	Heerlijk!	Poes	houdt	
niet	van	vinyl.	Digitale	muziek	is	
voor	haar	geen	probleem,	maar	
zodra	Tom	een	plaat	opzet,	gaat	
Poes	de	kamer	uit.	En	als	de	koffie	

TERUG	VAN	WEGGEWEEST:	
DÉ	HUISDIERENRUBRIEK	
VAN	DE	HOLLANDERWIJK!
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op	is,	slikt	Poes	graag	de	beker	
even	uit.	

Hoe	kwam	Poes	in’t	leven:	Via	
voormalig	buurvrouw	Femke	
Molenaar,	toen	heette	Poes	nog	
Floortje.	Toen	Femke	een	2e	poes	
in	huis	nam,	was	Poes	daar	niet	
van	gediend.	Ze	kwam	steeds	
vaker	en	vaker	bij	Tom	langs	en	zo	
gebeurde	het	dat	ze	van	huis	
verwisselde.	

Kan	niet	zonder	:	Haar	personeel.	
Ze	mag	graag	onder	de	mensen	
zijn.	

Een	stukje	uit	het	boekje	Catfulness	
Een	prachtig	boekje	met	wijze	lessen	van	de	kat.	

Laat	je	niet	verleiden	door	een	druk	bestaan
Mensen	die	een	agenda	vol	afspraken	hebben,	reizen,	en	voortdurend	in	
wereldse	kringen	verkeren,	lijken	misschien	fascinerend,	dat	weet	ik.	En	
in	vergelijking	lijkt	jouw	leven	–	dat	wellicht	niet	zo	spannend	is-	
misschien	wel	wat	saai.	Maar	in	wezen	is	zo’n	druk	bestaan	helemaal	
niet	zo	interessant:	ik	heb	weinig	te	doen,	steeds	dezelfde	dingen,	en	het	
leven	lacht	me	toe.	

Poes	Poes
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Deadlines 
en andere data
DEADLINE	

HOLLANDERWIJKKRANT
	15	MEI

Oud	papier	ophalen:
Maandag	14	mei
Maandag	11	juni
Maandag	9	juli

Maandag	6	augustus
Maandag	3	september

Iedere week in het 
Hollanderhuuske

maandag
20.00	-	23.00	Klaverjasclub

dinsdag
20.30	-	22.30	Hobbyclub

20.00	-	22.00	Tafeltennisclub

woensdag
14.00	-	15.00	Kinderclub

20.00	-	23.00	Vrouwenclub

donderdag
20.00	-	23.30	Biljartclub	2

vrijdag
20.00	-	23.30	Biljartclub	1
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