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Terwijl	ik	dit	stukje	aan	het	schrijven	
ben,	regent	het	en	is	het	winderig	en	
kil;	een	heel	verschil	met	een	paar	
dagen	eerder	toen	bij	wijze	van	
spreken	de	mussen	van	de	hitte	dood	
van	het	dak	vielen.	
Niets	is	veranderlijker	dan	het	weer,	
zeker	in	Nederland	met	zijn	
zeeklimaat.	Over	klimaat	gesproken:	
wat	is	dat	eigenlijk?	Meestal	hebben	
we	het	dan	over	het	weer.	Maar	wat	
wordt	er	dan	verstaan	onder	woon-	
en	leefklimaat?	De	encyclopedie	biedt	
uitkomst.	Onder	klimaat	verstaan	we	
“de	gemiddelde	weerstoestand	over	
een	periode	van	minimaal	30	jaar”.	
Het	weer	is	“de	toestand	van	de	

atmosfeer	op	een	bepaald	moment”.	
Atmosfeer:	1.	“het	luchtomhulsel	van	
de	aarde,	waar	zich	in	de	onderste	
laag	het	weer	afspeelt”;	2.	“omgeving,	
sfeer,	stemming,	leefbaarheid,	
bijvoorbeeld	woon-en	leefklimaat”.	

Alles	hangt	met	alles	samen
Onder	leefbaarheid	verstaan	we	“de	
subjectieve	beleving	en	waardering	
van	een	leef-	en	woonomgeving,	zoals	
buurtbeleving,	leef-	en	woonklimaat,	
leefsituatie”.	Onder	leefbaarheid	
verstaan	we	ook	die	van	de	natuur	om	
ons	heen:	dieren,	bomen	en	planten.	
Hoe	leefbaar	is	eigenlijk	de	
Hollanderwijk?	Als	ik	spreek	over	de	
Hollanderwijk	als	een	prettig	leefbare	
woonomgeving,	dan	geef	ik	mijn	
eigen,	subjectieve	mening	weer;	ik	
ervaar	onze	buurt	als	prettig	leefbaar.	
Maar	denken	anderen	en	net	zo	over?	
Op	internet	lees	ik:	“De	leefbaarheid	
wordt	bereikt	door	de	atmosfeer	die	
bepalend	is	of	de	woonomgeving	
aantrekkelijk	en	geschikt	is	om	er	te	
kunnen	wonen	en	leven.	Uit	studies	
en	uitlatingen	van	makelaars	blijkt	dat	
de	prijs	van	woningen	voor	een	groot	
deel	wordt	bepaald	door	de	
woonomgeving,	lees:	de	
leefbaarheid”.	Tot	zover	dit	
minicollege.	

In	deze	Hollanderwijkkrant	wordt	
onder	andere	stilgestaan	bij	het	

REDACTIEKRABBEL

Oproep	aan	de	bewoners	van	
onze	wijk	en	daarom	heen.	Plaats	
SVP	de	GFT	containers	niet	bij	of	
naast	de	Oud	Papier	containers.	

De	oudpapier	lopers	moet	nu	
iedere	container	openen	om	te	
zien	wat	er	in	zit.	Dit	gaat	wel	eens	
mis	en	dan	komt	het	GFT	afval	in	
de	oudapier	wagen	van	Omrin	
terecht.	En	daar	zijn	ze	bij	Omrin	
niet	blij	mee.	
Dus	graag	de	GFT	container	buiten	
als	de	oudpapierlopers	geweest	
zijn.	
Bij	voorbaat	dank	namens	alle	
vrijwilligers.
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overlijden	van	onze	gewaardeerde	
buurtgenoot	Jan	Minnema.	U	kunt	
lezen	over	de	natuur	in	onze	directe	
omgeving:	over	verschillende	vogels	
en	andere	dieren,	over	bomen	en	
planten.	De	vraag	wordt	gesteld	hoe	
we	iets	kunnen	doen	aan	eenzaam-	
heid	en	vereenzaming.	
Er	wordt	uitvoerig	aandacht	besteed	
aan	de	rommelmarkt	in	de	voortuinen	
op	19	mei	jongstleden.	Op	het	
moment	dat	u	dit	leest	zijn	de	beide	
feestavonden	op	15	en	16	juni	
jongstleden	in	de	partytent	op	het	
terrein	voor	en	naast	het	
Hollanderhuuske,	achter	de	rug.	Over	
het	verloop	daarvan	en	of	ze	hebben	
bijgedragen	aan	de	leefbaarheid	van	

de	wijk,	kunt	u	lezen	in	de	
eerstvolgende	Hollanderwijkkrant,	die	
in	oktober	dit	najaar	verschijnt.	

Mede	namens	mijn	redactiegenoten	
Marieke	Draaisma,	Antoon	
Groenewoud	en	Paul	Pasveer	wens	ik	
u	veel	leesplezier,	een	fijne	en	
zonnige	zomer	en	een	in	alle	
opzichten	leefbare	woonomgeving	
toe!	

Vriendelijke	groeten,

Roel	Swart,	redacteur	
Hollanderwijkkrant
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door	Roel	Swart

“Een	heel	leuke	en	gezellige	dag	met	
veel	sociale	contacten”.	Dat	was	wat	
Ciska	Verschut	uit	de	Starterstraat	
verwachtte	van	de	door	haar	
georganiseerde	rommelmarkt	op	19	
mei	jongstleden	in	de	voortuinen	van	
de	Hollanderwijk.	In	totaal	waren	er	
bijna	vijftig	deelnemers.	Hoewel	het	
bewolkt	was	en	het	in	de	loop	van	de	
middag	af	en	toe	wat	miezerde,	was	
het	over	het	algemeen	droog.	Gezien	
de	belangstelling	en	gehoord	de	
reacties	kunnen	we	gerust	stellen	
dat	Ciska's	verwachting	uitgekomen	
is.	Een	impressie.

Feestelijk	gevoel
Ver	voor	de	wekker	afliep,	was	ik	al	
wakker.	Ik	had	een	feestelijk	gevoel,	
zo'n	gevoel	dat	je	bijvoorbeeld	hebt	
op	Koningsdag.	Aanleiding	voor	dit	
blije	gevoel:	de	allereerste	
rommelmarkt	in	de	voortuinen	van	de	
Hollanderwijk,	een	initiatief	van	en	
georganiseerd	door	Ciska	Verschut.	Ik	
had	beloofd	een	verslag	te	maken	
voor	de	Hollanderwijkkrant;	toen	ik	
even	na	acht	uur,	gewapend	met	pen,	
papier	en	smartphone,	de	deur	uit	
ging,	had	ik	verdikkeme	een	beetje	
plankenkoorts.	De	eerste	

Je	eigen	spullen	verkopen	in	je	eigen	voortuin

ROMMELMARKT	HOLLANDERWIJK	
ZATERDAG	19	MEI

Wat	een	succes	de	19e	mei	en	wat	
een	gezelligheid.
Ik	wil	graag	iedereen	bedanken	die	
meegedaan	heeft	met	de	tuin-	
rommelmarkt.	Ik	heb	alleen	maar	
leuke	reacties	gehad.	
Er	waren	meer	dan	50	
aanmeldingen	door	de	hele	buurt	
heen.	En	dan	ook	nog	de	mensen	
die	spontaan	op	het	laatste	
moment	nog	mee	deden.
Mijn	speciale	dank	gaat	naar	Gerda	
van	Houten	die	me	heeft	geholpen	
met	het	mediagedeelte.

Volgend	jaar	maar	weer.
Groet	Ciska	
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buurtbewoner	die	ik	tegenkwam,	was	
Jos	Stuurhaan.	Het	viel	hem	op	dat	het	
echte	buurtgevoel	er	nog	niet	was.	Hij	
refereerde	daarbij	aan	buurtfeesten	
van	vroeger	waar	een	muziekkorps	
door	de	straten	marcheerde	om	
bewoners	op	te	roepen	deel	te	nemen	
aan	de	festiviteiten.	Mijn	gevoel	zei	
me	dat	het	in	de	loop	van	de	dag	echt	
wel	een	feestje	zou	worden;	dat	
gevoel	heeft	mij	niet	in	de	steek	
gelaten:	het	wàs	een	feestdag!	

Vroege	vogels	
Om	zeven	uur	's	ochtends	hadden	de	
eerste	deelnemende	buurtbewoners	
hun	tuinen	al	ingericht	en	versierd	
met	ballonnen.	Ook	meldden	zich	
rond	die	tijd	de	eerste	kopers,	
doorgaans	beroepsverkopers,	op	zoek	
naar	goedkope	spullen	om	deze	later	
elders	voor	een	veelvoud	van	het	
inkoopbedrag	te	verkopen.	Gerda	van	
Houten	was	één	van	de	vroege	
buurtbewoners	die	rond	11	uur	al	

behoorlijk	wat	had	verkocht.	Ook	
Tiete	Rinsma	was	vroeg	in	de	weer	
om,	samen	met	kleindochter	Melissa,	
spullen	aan	de	man/vrouw	te	
brengen.	Winnie	Stuurhaan	was	om	
zeven	uur	van	start	gegaan;	haar	zoon	
Jason	was	rond	half	10	begonnen	met	
de	verkoop	van	door	hem	zelf	
vervaardigde	klompen	en	stoffen	
tasjes.	Hij	toonde	zich	niet	
ontevreden.	

Alie	Triemstra	had	haar	nering	
uitgestald	naast	haar	zijtuin.	Die	tuin	
deed	dienst	als	paskamer	in	de	open	
lucht,	waar	Clemence	Braaksma	van	
de	Spanjaardslaan	in	Leeuwarden	en	
haar	vriendin	Anne	den	Herder	uit	
Menaam	jurken	aan	het	passen	
waren.	Bij	een	bezoek,	een	paar	dagen	
eerder,	aan	het	Gemeentehuis	in	
Leeuwarden	lazen	ze	in	een	
ter-inzage-exemplaar	van	de	
Hollanderwijkkrant	de	aankondiging	
van	de	rommelmarkt.	Waarvan	akte!

Verloop	van	de	
handel
“Hoe	loopt	het?”	
vroeg	ik	tegen	twaalf	
uur	aan	Arie	en	Atty	
Efdé.	“Het	loopt	meer	
dan	dat	het	
verkoopt,”	luidde	het	
antwoord.	Later	op	de	

Tiete	Rinsma	en	
kleindochter	Melissa
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dag	trof	ik	Atty	opnieuw:“Het	was	een	
leuke	dag,	maar	de	dure	reis	sit	dur	
niet	in.	Ut	wurdt	nou	een	voettocht	
naar	de	Froskepôlle”.	In	de	Waling	
Dijkstrastraat	was	het	inmiddels	ook	
gezellig	druk.	De	meeste	activiteit	was	
in	de	Van	Harenstraat,	volgens	
bewoners	al	direct	vanaf	het	begin.	
“Hé,	wat	doe	jij	hier?”	vroeg	ik	aan	
Ruben	de	Vos,	die	net	als	ik	
vrijwilliger	is	bij	de	Leeuwarder	
Avondvierdaagse.	“Ik	woon	hier”,	
antwoordde	hij.	Ik	kende	Ruben	
alleen	van	het	wandelevenement,	
maar	wist	niet	dat	hij	al	jaren	een	
buurtgenoot	is.	

Reacties
Inge	de	Bruin:	“Dit	moeten	ze	vaker	
doen!”	Gerlof	en	Klaske	de	Vries	uit	
de	Vogelwijk	waren	ook	al	vroeg	
aanwezig.	Ze	vonden	het	gezellig.	
Jelle	van	der	Laan	uit	de	
Vosseparkwijk:	“Ik	vind	het	een	heel	
goed	initiatief”.	Fokje	Steen	verkocht,	

samen	met	haar	beide	kinderen,	
diverse	spullen,	waarvan	de	
opbrengst	was	bestemd	voor	een	
bezoek	aan	de	Efteling.	Om	12	uur	zat	
er	al	25	euro	in	de	spaarpot!	Even	
later	trof	ik	collega-torenwachter	
Brenda	de	Groot.	Zij	had	zojuist	een	
afbeelding	van	de	Oldehove	op	de	
kop	getikt.	Ook	ontmoette	ik	een	
echtpaar	uit	Grou;	het	stel	was	op	de	
fiets.	“Wij	ha	nea	witten	dat	jimme	sa	
in	noflike	buert	hawwe.	En	wat	is	it	
hjir	gesellich!”	Christine	Adema	van	
de	Nieuwe	Hollanderdijk	had	haar	
spullen	uitgestald	binnen	de	
omheining	van	het	W.C.	de	
Grootplantsoen.	“We	hebben	er	een	
feestje	van	gemaakt,”	zei	ze,	“de	
mensen	zeggen	dat	ze	er	heel	blij	van	
worden”.	Renske	van	der	Veen	had	
een	theetuin	ingericht,	met	voor	haar	
huis	een	leestafel:	“De	Zoete	Inval”.	

Harrie	Hut	uit	de	Ferdinand	Bolstraat	
was	een	tevreden	mens:	hij	had	voor	
5	euro	het	boek	van	Jan	Blokker	“Als	
de	dag	van	gisteren”	op	de	
rommelmarkt	weten	te	bemachtigen.	
Tiny	en	Joop	de	Wal	waren	speciaal	
uit	de	wijk	Westeinde	gekomen.	“It	is	
hier	puur	gesellich”,	zeiden	ze.	Tot	
een	uur	of	2	bleef	het	overal	vrij	druk.	
Daarna	nam	het	aantal	bezoekers	
gestaag	af,	niet	alleen	omdat	het	een	
beetje	miezerig	was	geworden,	maar	

Met	de	Marokkaan	op	pad	bij	
Groenewoud
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ook	vanwege	de	
huwelijksvoltrekking	
van	prins	Harry	en	
Meghan	Markle	die	op	
tv	werd	uitgezonden.	
Jan	Versteeg	uit	de	
Gymnasiumstaat	
kwam	pas	tegen	half	4.	
Hij	had	gekeken	naar	
de	
huwelijksplechtigheid	
en	verkeerde	
daardoor,	zo	vertelde	
hij,	in	romantische	
sferen.	

Sterke	(waar	gebeurde)	verhalen
Bij	Antoon	en	Marian	Groenewoud	
was	een	mijnheer	op	zoek	naar	
onderdelen	voor	“het	stukkene	
fornuis”.	Op	mijn	vraag	waar	hij	
vandaan	kwam,	antwoordde	hij:	“Uit	
Marokko”.	“Gaat	u	vandaag	nog	naar	
huis?”	vroeg	ik	hem.	“Jazeker”,	zei	hij,	
“vanavond.”	“Naar	Marokko?”	vroeg	
ik,	enigszins	verbaasd.	“Ja”,	
antwoordde	hij	met	een	ondeugend	
lachje,	“ga	je	mee?”	“Graag,”	zei	ik,	
“maar	ik	moet	eerst	het	verslag	van	
deze	rommelmarkt	uitwerken”.	“Geen	
probleem	mijnheer,	“reageerde	hij	
adrem,	“ik	wacht	op	u”.

En	dan	het	verhaal	dat	Catrien	Hobma	
uit	Goutum	mij	vertelde:	“Mut	u	nou	
es	horen,	is	hier	vlakbij	een	bewoaner	
an	ut	verhuzen;	sien	heule	huusraad	
staat	buten	op	straat.	Komt	ie	de	deur	
uut,	siet	ie	iemand	bezig	met	al	dat	
spul	in	te	laden.	'Ik	kom	zo	betalen,	
hoor'	zei	de	man.	De	bewoner:	“Maar	
mijnheer,	dat	is	niet	te	koop,	hoor,	ik	
ben	aan	het	verhuizen”.	Gelukkig	
toonde	de	aspirant-koper	zich	
begripvol;	hij	laadde	de	heleboel	weer	
uit	en	legde	het	terug	op	zijn	plek.	Of	
hij	geholpen	heeft	met	het	in	huis	
brengen,	vermeldt	Catriens	story	niet.	
Maar	stel	je	eens	voor.....

Evaluatie
Ciska	Verschut,	initiatiefneemster	en	
organisator	van	deze	speciale	

Gerda	in	haar	nopjes
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rommelmarkt,	
toonde	zich	uiterst	
tevreden.	Ook	over	
het	aantal	
deelnemers	was	ze	
zeer	te	spreken:	49!	
Ciska:	“Mijn	
doelstelling	heb	ik	
ruimschoots	gehaald.	
Ik	was	eerst	van	plan	
om	deze	
rommelmarkt	eens	in	

de	twee,	drie	jaar	te	organiseren.	
Maar	ik	heb	zulke	leuke	en	
positieve	reacties	gehad,	dat	ik	
het	waarschijnlijk	volgend	jaar	al	
weer	doe”.	

Om	vier	uur	was	het	feest	voorbij.	
Ik	denk	dat	velen	die	deze	dag	
hebben	meebeleefd,	het	met	mij	
eens	zullen	zijn	dat	Ciska	Verschut	
het	hele	evenement	voortreffelijk	
heeft	georganiseerd.	Wat	mij	
betreft	mag	de	rommelmarkt	in	
de	voortuinen	van	de	
Hollanderwijk	uitgroeien	tot	een	
jaarlijkse	traditie!

Ciska, bedankt!!!

Theetuin	Renske

Sietse	heeft	al	zijn	stropdassen	
uitgestald
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door	Marieke	Draaisma

Wat	was	het	geweldig	om	in	mijn	
eigen	voortuin	spullen	te	verkopen!
Heel	apart	ook	om	zomaar	
wildvreemden	in	je	voortuin	te	
ontvangen.	
Ook	de	bezoekers	van	de	
rommelmarkt	vonden	het	soms	een	
beetje	ongemakkelijk	gaven	ze	aan.	

Al	met	al	een	heel,	heel	geslaagde	
dag!
Het	weer	was	mijns	inziens	perfect:	
niet	heel	zonnig,	maar	wel	droog.	

Vooral	in	de	ochtend	was	er	veel	
aanloop	tot	een	uur	of	1.	
In	de	middag	druppelde	het	een	
beetje	door.	

Hoeveel	ik	heb	verkocht	qua	geld	zou	
ik	niet	weten	omdat	ik	vergeten	was	
wisselgeld	klaar	te	hebben.
Toen	heb	ik	halsoverkop	overal	maar	
wat	weggeplukt	waardoor	ik	't	
overzicht	kwijt	ben	geraakt.
En:	dat	maakt	ook	helemaal	niet	uit!	
Want	het	ging	mij	erom	om	een	
gezellig	dag	te	hebben	én	om	zoveel	
mogelijk	spullen	kwijt	te	raken.	

Aan	het	eind	van	de	dag	ben	ik	met	
mijn	buurvrouw	Eva	en	dochter	Lola	
naar	Terre	des	Hommes	gereden.	
Daar	hebben	we	alle	overgebleven	
spullen	ingeleverd.	Alles	wat	je	bij	
Terre	des	Hommes	inlevert,	komt	ten	
goede	aan	projecten	tegen	
kinderuitbuiting.	En	je	spullen	krijgen	
een	2e	leven,	dat	vind	ik	ook	altijd	een	
mooi	idee.	In	plaats	van	dat	je	iets	
weggooit,	of	dat	je	huis	dichtslibt	met	
steeds	meer	spullen,	kun	je	ook	
opruimen	en	tegelijkertijd	een	mooie	
stichting	helpen!	

Bij	dezen	wil	ik	Ciska	ook	bedanken	
voor	het	organiseren	van	de	
rommelmarkt.	Een	geweldig	initiatief!

ROMMELMARKT	IN	EIGEN	VOORTUIN	
GROOT	SUCCES

juni 2014 29
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ƉŽƐƚƵƵƌ͕ �ŚĂĂƌŬůĞƵƌ�ĞŶ�ŬĂƉƐĞů͕�ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ŽĨ�
ŽƉǀĂůůĞŶĚĞ�ŬĞŶŵĞƌŬĞŶ�ǌŽĂůƐ�ĞĞŶ�ƚĂƚŽĞĂŐĞ͕�
Ŭů�ĞĚŝŶŐ͕�ĞǀĞŶƚƵĞĞů�ǀĞƌǀŽĞƌƐŵŝĚĚĞů� ;ŵĞƌŬ͕�
ŵŽĚĞů͕� ŬůĞƵƌ�ĞŶ�ŬĞŶƚĞŬĞŶͿ͕�ŽĨ� ŝĞŵĂŶĚ�ĂůͲ
ůĞĞŶ�ŝƐ�ŽĨ�ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ�ĂŶĚĞƌĞŶ͕�ŽĨ�ŝĞŵĂŶĚ�
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ� ĞĞŶ� ƚĂƐ� ŽĨ� ĞĞŶ� ĂŶĚĞƌ� ǀŽŽƌͲ
ǁĞƌƉ�ďŝũ�ǌŝĐŚ�ŚĞĞŌ�͘
�Ğ�ƉŽůŝƟ�Ğ�ŵĞƌŬƚ�ĚĂƚ�ǀĞĞů�ŵĞŶƐĞŶ�ǀĞƌĚĂĐŚƚ�
ŐĞĚƌĂŐ�ǌŝĞŶ�ĞŶ�Ğƌ�ĞĞŶ�ŐĞǀŽĞů�ďŝũ�ŚĞďďĞŶ�ĚĂƚ�
Ğƌ�ŝĞƚƐ�ŶŝĞƚ�ŬůŽƉƚ͕�ŵĂĂƌ�ƚŽĐŚ�ďĞĚĞŶŬĞŶ�ĚĂƚ�
ŚĞƚ�ǁĞů͛ŝŶ�ŽƌĚĞ�ǌĂů�ǌŝũŶ͛�ĞŶ�ĚƵƐ�ŶŝĞƚƐ�ĚŽĞŶ͘�
�Ğů� ĚƵƐ� ϭͲϭͲϮ͘��Ğ�ƉŽůŝƟ�Ğ� ŬŽŵƚ� ůŝĞǀĞƌ� ĞĞŶ�
ŬĞĞƌ�ǀŽŽƌ�ŶŝĞƚƐ͕�ĚĂŶ�ĞĞŶ�ŬĞĞƌ�ƚĞ�ǁĞŝŶŝŐ͊

ϭͲϭͲϮ�ďĞůůĞŶ�ŚĞĞĨƚ�ǌŝŶ͊

¦ Geen bemiddelings-of begeleidingskosten

¦ Alleen afgenomen opvang-uren betalen.

¦ Goede voorlichting en duidelijke werkwijze

¦�Toegankelijk en kleinschalig

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

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

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

in huiselijke kring) werkzaam in geheel Noord Friesland.
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Moeder	en	dochter.	De	
dochter	heeft	de	naam	
Attina	Robijn	en	woont	
sinds	kort	met	haar	zoon	
en	dochter	in	het	huis	
waarin	voorheen	de	
familie	Dillema	woonde.

Moeder	en	dochter	
Venema	tussen	hun	
handel	op	de	hoek	
van	de	
Hollanderstraat,	
Halbertsmastraat,	
Wijnhornsterstraat

Winnie	Stuurhaan	bij	
een	zeldzame	
platenspeler,	die	voor	
75	euro	van	de	hand	
moest.	Niet	gehoord	of	
het	gelukt	is.
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Harold,	zoon	
van	Bennie,	hier	
op	de	foto	met	
zijn	vriendin.

Carola	was	net	de	boel	aan	
het	opruimen	toen	ik	de	foto	
van	haar	maakte.
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In	de	Halbertsmastraat	
is	een	streekje	met	
mensen	die	veel	bij	
elkaar	buurten.	Een	
aantal	zie	je	hier	op	de	
foto.

Oma	Grietsje	
met	2	
kleinkinderen	
voor	haar	
woning.
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Liese	Steen,	die	
ons	dit	voorjaar	
verraste	met	
een	aantal	
fraaie	
tekeningen	in	
kleur,	wilde	
best	eens	
poseren	voor	
de	camera.

Deze	dame	(Annelies)	deed	
goede	handel	,	dit	in	
tegenstelling	tot	de	
ervaringen	van	een	flink	
aantal	andere	verkopers.	Zij	
had	dan	ook	geen	doorsnee	
handelspullen.
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INVASIE	HOLLANDERWIJK?
Friesland	een	verborgen	parel!

Een	opzienbarende	keuze	van	de	bekende	reisgids	Lonely	Planet	op	21	mei	j.l.	
Niet	alleen	in	Europa,	maar	de	hele	wereld	wordt	daarin	aanbevolen	om	bij	
een	bezoek	aan	Nederland	toch	vooral	Friesland	niet	te	vergeten.	

Extra	aandacht	krijgen	van	de	reisgids	de	waddeneilanden	en...	Leeuwarden!
Er	wordt	gemompeld	dat	we	als	Culturele	Hoofdstad	op	zeker	8000	toeristen	
moeten	rekenen!
Dus,	dan	zal	zeker	een	deel	als	‘n	invasie	(?)	onze	bijzondere	wijk	gaan	
bekijken,	maar	mogelijk	ben	ik	wat	te	optimistisch?
Toch	kunnen	we	er	rekening	mee	houden,	door	bv	onze	heggen	in	model	te	
houden.	De	(zichtbare)	tuinen	extra	mooi	te	maken.	En	vanzelfsprekend	zullen	
we	moeten	proberen	te	voorkomen	dat	de	toeristen	in	hondenpoep	lopen.
Nou	ja,	misschien	kunnen	we	nog	rondleidingen	organiseren?
Als	aparte	Leeuwarder	buurt	zullen	we	ons	stellig	in	2018	goed	presenteren.

Antoon	Groenewoud

Tonia	en	Ingeborg	de	Jong																																																																						Lia	Rodenburg
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In	april	2018	is	onze	
buurtgenoot	Jan	Minnema	na	
een	kort,	maar	hevig	ziekbed	
overleden.	Hij	laat	zijn	vrouw	
Dries	en	de	twee	kinderen	uit	
hun	huwelijk,	Alie	en	Wieger	
achter.	Jan	heeft	zelf	zijn	
crematie	geregeld	en	velen	
van	de	buurt	waren	aanwezig	
tijdens	deze	dienst.	Jan	en	
Dries	hebben	jarenlang	op	de	
Nieuwe	Hollanderdijk	
gewoond	en	zijn	vorig	jaar	
naar	hun	nieuwe	onderkomen	aan	de	
Wijnhornsterstraat	verhuisd.	Jan	is	
net	als	Dries	heel	actief	in	het	
buurtwerk	geweest.	Deze	stoere	
boerenzoon,	die	landmeter	werd	bij	
het	kadaster,	was	actief	voor	de	
biljartclub,	die	hij	jarenlang	op	
donderdagavond	leidde,	regelde	het	
oud	papier	ophalen	eveneens	een	
lange	periode	en	was	de	laatste	jaren	
ook	behulpzaam	bij	de	Paas-	en	
Kerstinstuif,	die	mede	ook	door	zijn	
vrouw	werd	georganiseerd.	Jan	was	
geen	prater,	maar	deed	wel	wat	hij	
beloofde.	De	boot	en	de	biljartclub	
waren	zijn	grote	hobby's.	
Met	hun	vrienden	Yntze	en	Annie	
Blaauw	zijn	ze	met	hun	boten	in	veel	
provincies	geweest,	en	hebben	ze	ook	
gereisd	naar	‘t	buitenland.	Maar	de	
laatste	reis	met	de	Friese	Bus	met	

Paulusma	en	Friese	artiesten	was	de	
topper.	Alleen	de	thuiskomst	was	erg	
verdrietig,	dat	kon	hij	niet	aan.	Zijn	
beste	vriend	en	maatje	Yntze	was	
plotseling	overleden.
Met	Dries	ging	hij	altijd	in	de	zomer	
varen	in	Friesland.	Veel	gezelligheid	
vond	hij	in	het	clubhuis	en	hij	was	
daar	een	graag	geziene	gast.	Jan	was	
altijd	in	om	her	en	der	te	helpen	en	
men	wist	dat	men	op	hem	kon	
rekenen.
Jan	is	79	jaar	geworden	en	is	57	jaar	
getrouwd	geweest	met	Dries,	die	ook	
van	het	boerenerf	kwam.	Ze	vormden	
een	goed	stel	en	we	wensen	Dries	en	
haar	twee	kinderen	en	kleinkinderen	
dan	ook	sterkte	met	dit	grote	verlies.

door	Frank	Roffel

IN	MEMORIAM

JAN	MINNEMA
16	april	1939					-					17	april	2018
Echtgenoot	van	Dries	Minnema
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Frank	Roffel

Een	mail	van	Elske	Siderius,	dochter	
van	de	nu	88	jaar	oude	Annie	
Siderius-Antoine,	geboren	en	getogen	
op	de	Hollanderdijk	direct	langs	het	
spoor,	maakte	duidelijk	dat	zij	beiden	
wel	eens	met	me	wilden	praten	voor	
de	Hollanderwijkkrant	over	haar	
leven	aan	de	Hollanderdijk.

De	opa	en	oma	van	de	oudste	
gesprekspartner	betrokken	een	
woning	in	ons	dorpje	direct	na	de	
oplevering	in	1915.	Ze	betrokken	het	
huis	annex	winkelpand	waar	later	fam.	
Brouwer	een	groentewinkel,	en	nog	
weer	later	de	fam.	Venema	een	
bloemenzaak	hadden,	en	runden	er	
een	kruidenierswinkel.	In	het	100	jaar	
Hollanderwijk	jubileumboek	van	Tom	

Sandijck	zijn	ze	op	een	foto	op	pagina	
68	te	zien	voor	hun	winkel.
De	vader	van	Annie	begon	een	
brandstoffenhandel	aan	de	
Hollanderdijk,	bovendien	had	hij	een	
pakhuis	op	de	hoek	Hollanderdijk	-	
Wassenbergh-	straat.	Haar	ouders	
hadden	4	kinderen,	met	één	daarvan	
trekt	ze	nog	op.
Toen	er	op	een	gegeven	moment	gas	
als	brandstof	in	Nederland	werd	
geïntroduceerd	had	de	
brandstoffenhandel	zijn	langste	tijd	
gehad.
De	man	van	Annie,	Bob	Siderius	heeft	
vanaf	1956	bij	haar	vader	in	de	
brandstoffenhandel	gewerkt.
Daarnaast	had	vader	Antoine	een	
sigarenwinkeltje	op	nr	32	van	de	
Hollanderdijk,	het	huis	waar	zij	is	
geboren	en	opgegroeid.	In	de	oorlog	

toen	de	tabak	op	de	bon	kwam	
liep	de	zaak	minder	goed.	Later	
zat	op	nr	32	een	kaaswinkeltje	
van	fam.	Broersma.
Bob	Siderius	en	Annie	Siderius-	
Antoine	kregen	2	kinderen,	
dochter	Elske	en	zoon	Bob.	Hun	
zoon	is	op	30-jarige	leeftijd	
overleden	aan	de	gevolgen	van	
ALS,	een	ernstige	spierziekte.	

IN	DE	SCHIJNWERPER:
ANNIE	SIDERIUS-ANTOINE

Annie	Siderius-Antoine	met	
schoonzoon
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Tijd voor een voorjaarsschoonmaak voor uw computer!

Wordt uw computer ook trager in de loop der tijd, maakt wat meer lawaai, loopt weleens vast, of wilt u
bovenstaande problemen graag een stap voor zijn?
Eens per jaar opschonen van de computer draagt bij aan het probleemloos functioneren, voorkomt dat
kleine problemen grote problemen gaan worden en maakt uw computer vaak sneller.

De voorjaarsschoonmaak omvat de volgende activiteiten:

Verwijderen van ongewenste programma’s

Opruimen van het register

Controle van de belangrijkste onderdelen

Uitgebreide scan op virussen

installeren van updates

Fysieke schoonmaak van de computer

Deze complete voorjaarsschoonmaak voeren wij uit voor slechts ¤49,95!
In de Hollanderwijk wordt uw computer bovendien GRATIS losgekoppeld en afgehaald.
Na de voorjaarsschoonmaak wordt de computer weer bij u gebracht en aangesloten op bijvoorbeeld uw
printer, scanner en internetverbinding

Neem voor een afspraak snel contact met ons op via 0566 - 65 1204,
of mail naar voorjaar@webish.nl

Kijk voor al uw computerapparatuur op:

WWW.WEBISHICT.NL

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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Dat	houdt	Annie	nog	bezig.	Dochter	
Elske	heeft	van	1961	tot	1974	op	de	
Hollanderdijk	gewoond,	daarna	buiten	
Leeuwarden	en	de	laatste	18	jaar	op	
de	Veluwe.	Zeer	recent	is	zij	weer	
neergestreken	in	Leeuwarden.
Terugkijkend	op	haar	leven	hebben	
Annie	en	de	andere	Antoine's	en	
Siderius’en	het	vaak	reuze	gezellig	
gehad	op	de	Hollanderdijk,	men	
steunde	elkaar	door	dik	en	dun	en	
werken	was	het	motto.	De	jongste	
zoon	van	Elske	is	2	jaar	terug	in	
Huizum	komen	wonen,	nog	voordat	
zijn	moeder	terugkeerde	en	hij	
bezoekt	regelmatig	zijn	grootmoeder,	
die	dat	reuze	gezellig	vindt.	Zij	is	
gezelligheid	gewend	en	is	blij	dat	haar	
enige	nog	levende	kind	nu	weer	in	de	
buurt	woont.

Mevrouw	Siderius	is	nog	behoorlijk	
gezond	en	woont	in	een	gezellig	
ingericht	en	sfeervol	huis,	waar	ze	
dagelijks	visite	ontvangt	van	diverse	
tantezeggers	en	buren.

De	opa	en	oma	van	Annie	Siderius	voor	hun	winkel	aan	de	Hollanderdijk
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Assistentiehonden	worden	helaas	
nog	steeds	vaak	geweigerd	in	
openbare	gebouwen	zoals	winkels	en	
de	horeca.	Dat	mag	officieel	niet.	
Sinds	2016	is	er	namelijk	wetgeving	
waarin	staat	dat	assistentiehonden	
overal	welkom	moeten	zijn.	Wat	veel	
mensen	niet	beseffen	is	dat	als	je	de	
hond	weigert,	je	het	baasje	ook	
weigert.	

Op	12	mei	is	bij	de	Tweede	Kamer	in	
Den	Haag	het	startschot	gegeven	voor	
de	landelijke	estafette	toegang	
assistentiehonden,	georganiseerd	
door	BultersMekke	Assistancedogs.	
Een	tocht	die	door	het	hele	land	gaat.	
In	alle	provincies	doen	mensen	met	
hun	assistentiehonden	mee	om	meer	
bewustwording	te	creëren	voor	de	
toegang	van	deze	honden.	Tijdens	
deze	estafette	worden	er	stickers	met	
‘assistentiehonden	welkom’	geplakt	
op	gebouwen	waar	onze	honden,	en	
wij	dus	ook,		altijd	welkom	zijn.	

Op	maandag	14	mei	deed	de	estafette	
Leeuwarden	aan.	Daar	deed	ik	ook	
aan	mee,	samen	met	mijn	moeder	en	
mijn	assistentiehond	Freya.	Het	was	
een	hele	bijzondere	dag.	Zoveel	
verschillende	assistentiehonden	en	
hun	baasjes	bij	elkaar,	dat	zie	je	niet	
vaak.	We	kregen	allemaal	een	geel	

hesje	aan	met	het	logo	van	de	
estafette	erop	en	toen	konden	we	
beginnen.	

De	dag	begon	met	een	gesprek	met	
wethouder	Herwil	van	Gelder.	Er	is	
een	goed	gesprek	geweest	over	onze	
ervaringen	en	het	belang	van	dit	doel.	

LANDELIJKE	ESTAFETTE	VOOR
TOEGANG	ASSISTENTIEHONDEN

Nynke	de	Jong	met	Freya
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Daarna	is	de	eerste	welkom-sticker	
van	de	dag	geplakt	op	het	stadhuis.	
Hoe	bijzonder	is	dat!

Vervolgens	zijn	we	met	de	hele	ploeg	
de	binnenstad	in	geweest	om	stickers	
te	plakken	op	ramen	van	winkels	en	
restaurants.	Wel	met	toestemming	
van	de	eigenaar	natuurlijk.	Eigenlijk	
waren	alle	winkel	–en	horeca	
eigenaren	wel	enthousiast.	

Ik	heb	zelf	een	assistentiehond	omdat	
ik	een	complexe	vorm	van	epilepsie	
heb	en	een	vorm	van	autisme.	Freya	is 	
dus	een	epilepsie/autisme	
assistentiehond.	Ik	durf	dankzij	Freya	
weer	de	straat	op	en	meer	met	
mensen	te	praten.	En	als	ik	een	aanval	

heb	is	Freya	ook	altijd	bij	me.	Dat	is	
fijn.

Het	was	dus	ook	een	persoonlijke	
overwinning	om	mee	te	doen	aan	
deze	estafette.	Ik	heb	een	hekel	aan	
drukte,	ik	kan	er	van	in	paniek	raken.	
Maar	samen	met	Freya	en	met	mijn	
moeder	is	het	me	wel	gelukt.	Het	was	
een	hele	geslaagde	dag.	

Als	u	dit	leest	en	u	wilt	ook	graag	zo’n	
sticker	op	uw	winkel/restaurant,	dan	
kunt	u	naar	mij	mailen:	
cobynynke@gmail.com	
Dan	kom	ik	graag	met	mijn	
assistentiehond	de	sticker	brengen.	

Groeten,	Nynke	de	Jong

Nynke	de	Jong	met	Freya,	helemaal	rechts

mailto:cobynynke@gmail.com
mailto:cobynynke@gmail.com
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BOOMSPIEGELS	AAN	DE	NIEUWE	
HOLLANDERDIJK	OPGEKNAPT
Op	vrijdagmiddag	15	juni	hebben	10	buurtbewoners	de	boomspiegels	aan	de	
Nieuwe	Hollanderdijk	weer	opgeruimd	en	gefatsoeneerd.

Het	lapje	grond	rond	de	voet	van	de	Berken	is	vorig	jaar	in	oktober	al	beplant	
met	de	hulp	van	Elkien.	Maar	er	komt	natuurlijk	onkruid	op	en	er	belandt	
zwerfvuil	in.	Als	daar	niets	aangedaan	wordt	verloedert	het.	Maar	als	we	het	
met	z‘n	allen	wat	bijhouden	blijft	de	Nieuwe	Hollanderdijk	een	prachtige	straat.

Na	1½	uur	gezellig	bezig	zijn	ziet	het	er	weer	prachtig	uit.	Het	zou	mooi	zijn	als			
buurtbewoners	die	dicht	bij	zo’n	boomspiegel	wonen	dat	af	en	toe	even	een	
beetje	bijhouden	en	vooral	af	en	toe	wat	water	geven.	
Het	levert	een	mooie,	leefbare	buurt	op.
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We	waren	blij	verrast	toen	op	25	
april	maar	liefst	8	bewoners	(naast	3	
van	ons)	kwamen	opdagen	voor	de	
rondwandeling	langs	de	vogels	in	
onze	eigen	buurt.

Het	leek	erop	dat	de	vogels	zelf	ook	
blij	waren	met	die	belangstelling;	ze	
gaven	werkelijk	een	show	weg.
Al	bij	aanvang	zagen	we	een	
slechtvalk	vliegen	bij	de	Avérotoren.	
Christine	Rook	wist	te	melden	dat	ze	
dit	jaar	4	eieren	hebben.	Als	
alles	goed	gaat	zullen	we	
jongen	en	ouders	de	komende	
weken	ook	in	onze	buurt	naar	
elkaar	kunnen	horen	roepen.	
Vooral	op	de	wat	stillere	
avonden.
In	het	Simon	de	Vliegerpark	
mochten	we	een	paring	van	
stelletje	houtduiven	
aanschouwen.	Alsof	het	zo	was	
afgesproken.
We	zagen	ma	(zwarte)	kraai	op	
het	nest	zitten,	pa	kraai	kwam	
aanvliegen	en	vervolgens	zagen	
we	van	onderaf	dat	er	jonge	
kraaitjes	werden	gevoerd.
We	hebben	de	indruk	dat	er	dit	
jaar	minder	mussen	in	de	wijk	
zijn.	Wat	daarvan	de	oorzaak	is?	
We	hebben	geen	idee.	
Hetzelfde	lijkt	voor	het	aantal	

pimpelmezen	te	gelden.
Tot	slot	zagen	we	op	het	pleintje	
tortelende	Turkse	tortels	
(tortelduiven)	en	houtduiven.	De	
‘kussende’	houtduiven	in	de	
schemer,	met	daarachter	de	maan	in	
de	lucht,	gaven	een	waardige	
afsluiting	van	de	avond.	Zie	bijgaande	
foto.
Namens	de	Vogelwerkgroep	
Hollanderwijk,
Antoon,	Gerrit,	Lies	en	Meinte

BUURTVOGELS	GEVEN	SHOW	
TIJDENS	RONDWANDELING

Tortelende	duifjes
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door	Antoon	Groenewoud

We	hebben	in	onze	wijk	40	
kunstnesten	opgehangen	ten	
behoeve	van	de	Huiszwaluwen.

Dat	getal	”40”	was	voor	mij	ook	
aanleiding	om	eens	na	te	gaan	
hoeveel	broedpaartjes	van	de	
Wytgat-sweltsjes	40	jaar	geleden	
in	Friesland	te	vinden	waren.
Deel	3	van	“De	Vogels	van	
Friesland”	is	wat	dat	betreft	een	
“open	boek”.

Dit	werk	is	in	die	periode,	
1976-1979,	samengesteld	aan	de	
hand	van	een	grote	registratie	van	
waarnemingen	uit	alle	hoeken	van	
Friesland,	verzameld	door	Gerrit	
Bosch.	Behalve	preparateur	van	
vele	vogels,	vogelkenner	èn	
medeoprichter	van	het	Natuur	
Historisch	Museum,	publiceerde	
hij	veel	vogelartikelen.	(Het	
museum	heet	nu	Natuurmuseum	
Fryslân	in	Leeuwarden.)	Gerrit	
Bosch	is	ook	degene	geweest,	die	
mij	de	belangstelling	voor	de	
vogelwereld	bracht!	Ik	profiteer	
daar	nog	bijna	dagelijks	van.

Dan	nu	eerst	over	het	genoemde	
boek.	Een	vogelaar	in	1974,	J.	
Phillipson,	had	een	uitgebreide	
telling	van	Huiszwaluwen	
ondernomen	en	kwam	toen	tot	
een	aantal	broedende	paren	van	
zeker	4300!	Hier	waren	de	Friese	
Waddeneilanden	ook	bij	
inbegrepen.	Alle	tellingen	in	1979	
van	de	vele	vogelaars	leverde	een	
aantal	van	bijna	5000	broedparen	
van	Huiszwaluwen	op!	Dit	aantal	
was	nog	exclusief	de	eilanden.

Als	“intermezzo”:	Het	moet	er	in	
1942	wel	wat	anders	voorgestaan	
hebben,	want	wat	las	ik	daarover?	

2018:	HET	JAAR	VAN	DE	HUISZWALUW
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Huiszwaluw,	In	Nederland	
niet-talrijke	broedvogel.	In	Limburg	
algemeen	voorkomend.	Dit	
vermeldde	Nol	Binsbergen	in	mijn	
eerste	vogelboekje	“Zien	is	
kennen”…
Maar	wat	is	verder	de	moeite	waard	
om	uit	“De	Vogels	van	Friesland”	te	
citeren?	Behalve	enkele	
interessante	berichten	die	Bosch	
noteerde,	wat	algemene	informatie	
over	de	Huiszwaluw,	zoals	het	
gegeven,	dat	de	zwaluwen	hun	
nestmateriaal,	zoals	leem	en	klei,	
binnen	een	straal	van	50	tot	150	
meter	moeten	kunnen	vinden.	
Gelukkig	dat	ze	bij	ons	de	nesten	al	
gebouwd	vinden.	Misschien,	dat	ze	
voor	wat	aanvulling	even	buiten	de	
bebouwde	kom	moeten	vliegen?			
Er	waren	toen	“peuteraars”	die	

hadden	uitgezocht,	dat	een	
(natuurlijk)	nest	samengesteld	was	
uit	ongeveer	1100	leem-	of	
kleibolletjes.	Dat	was	
werk-in-uitvoering!	Dat	werk	
gebeurde	ook	als	de	vogels	een	
beschadigd	nest	terugvonden	na	
hun	Afrikaans	avontuur.	Dan	
werden	de	nesten	gerepareerd,	of	
een	nieuw	gemaakt	op	de	resten	
aan	de	muur.	Een	ander	probleem	
hadden	ze	na	terugkomst,	als	
luisvliegen	zich	in	de	nesten	hadden	
gevestigd!	Of	ze	deze	meteen	
gingen	opeten	of	het	nestkommetje	
links	lieten	“liggen”,	werd	niet	
vermeld.

Tot	slot	enkele	van	de	25.000	(!)	
berichten,	die	Gerrit	Bosch	in	totaal	
o.a.	uit	Leeuwarden	ontving	over	

Foto:	Konrad	Wolthe
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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    
BuurtBuurtBuurt–––    WijkWijkWijk---en Speeltuinverenigingen en Speeltuinverenigingen en Speeltuinverenigingen 

in Huizum in Huizum in Huizum ---   West inWest inWest in   
WIJKGEBOUW Gerard Dou WIJKGEBOUW Gerard Dou WIJKGEBOUW Gerard Dou    
GERARD DOUSTRAAT 23GERARD DOUSTRAAT 23GERARD DOUSTRAAT 23---AAA   
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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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erg	late	broedgevallen	(mede	als	
gevolg	van	een	derde	keer	broeden)	
en	een	paar	andere	bijzondere	
feiten.

Op	7	oktober	1932	zaten	4	nog	
jonge	zwaluwen	in	hun	nest!	Dat	
was	zeker	een	maand	later	dan	
normaal	na	een	3e	broed.	Nog	een	
wat	latere	datum,	12	oktober	1948	
trof	men	nog	5	jonkies	in	een	nest	
aan	in	Leeuwarden.	Een	“record”	
was	het	vast	op	6	november	1954:	
tóch	nog	2	jonken,	die	daarna	ook	
nog	de	reis	naar	Afrika	moesten	
ondernemen,	in	hun	nestkom!
Ook	dat	was	in	Leeuwarden.	
Er	kwamen	in	die	jaren	ook	

waarnemingen	van	zwaluwen	die,	
door	laag	over	het	water	te	vliegen,	
gingen	drinken,	maar	ook	per	abuis	
in	het	water	vielen.	Gelukkig	
konden	ze	toch	weer	opvliegen.
Dichte	mist	op	19	oktober	1969	
weerhield	een	Huiszaluw	niet,	om	
even	goed	op	insectenjacht	te	gaan,	
ook	boven	onze	stad.

Dit	waren	dus	de	Huiszwaluwen	-	
toen.

Geraadpleegd:
Vogels	van	Friesland	deel	III
Prisma	Vogelboek	J.E.	Sluiters
De	Vogelvriend	Harry	Wijnandts
(Gerrit	“Fûgeltsje”	Bosch)
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KIDS	MET	VOGELWERKGROEP	
NAAR	VIJVERSBURG
Voor	een	bezoek	aan	natuur	en	cultuurpark	VIJVERSBURG	(bos	van	Ypey)	op	
zondagmiddag	13	mei	hadden	zich	7	kids	aangemeld.

Sam,	Joris,	Lola,	Lisa,	Ryan,	Jesse	en	Dennis	hebben	een	mooie	middag	beleefd.
Ooievaars,	reigers,	spechten,	vinken	en	ook	nog	een	aantal	vogels	in	volières.
Toch	ging	(niet	onverwacht)	de	meeste	aandacht	van	de	kinderen	uit	naar	de	
grot,	de	boomhut	en	vooral	het	vlotje	varen	in	het	waterlabyrint	(zie	foto).	

De	Vogelwerkgroep
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KUNST	IN	DE	DOP:
LOLA	VAN	ZANDBERGEN,	BIJNA	8	JAAR
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In	mei	komen	de	huiszwaluwen	
terug	uit	Afrika.	Het	jaar	2018	is	het	
jaar	van	de	Huiszwaluw	.

Het	gaat	niet	goed	met	de	
huiszwaluw.	Het	aantal	huiszwaluwen	
in	Nederland	is	sinds	1970	met	80%	
afgenomen.	Ook	in	de	Hollanderwijk	
zien	we	de	laatste	jaren	helaas	steeds	
minder	huiszwaluwen.
De	Vogelwerkgroep	heeft	een	aantal	
jaren	geleden	een	veertigtal	
kunstnesten	in	de	wijk	geplaatst.	In	
een	aantal	daarvan	broeden	jaarlijks	
huiszwaluwen.

De	buurtbewoners	met	(kunst)	
zwaluwnesten	hebben	van	ons	een	
bedankbrief	ontvangen,	samen	met	
de	folder	‘Huiszwaluw	zoekt	(onder)	
dak’		van	Vogelbescherming	en	
SOVON.

Namens	de	Vogelwerkgroep,
Meinte

BEDANKJE	VOOR	BEWONERS	
MET	ZWALUWNESTEN

juni 2014 39

Tijd voor een voorjaarsschoonmaak voor uw computer!

Wordt uw computer ook trager in de loop der tijd, maakt wat meer lawaai, loopt weleens vast, of wilt u
bovenstaande problemen graag een stap voor zijn?
Eens per jaar opschonen van de computer draagt bij aan het probleemloos functioneren, voorkomt dat
kleine problemen grote problemen gaan worden en maakt uw computer vaak sneller.

De voorjaarsschoonmaak omvat de volgende activiteiten:

Verwijderen van ongewenste programma’s

Opruimen van het register

Controle van de belangrijkste onderdelen

Uitgebreide scan op virussen

installeren van updates

Fysieke schoonmaak van de computer

Deze complete voorjaarsschoonmaak voeren wij uit voor slechts ¤49,95!
In de Hollanderwijk wordt uw computer bovendien GRATIS losgekoppeld en afgehaald.
Na de voorjaarsschoonmaak wordt de computer weer bij u gebracht en aangesloten op bijvoorbeeld uw
printer, scanner en internetverbinding

Neem voor een afspraak snel contact met ons op via 0566 - 65 1204,
of mail naar voorjaar@webish.nl

Kijk voor al uw computerapparatuur op:

WWW.WEBISHICT.NL
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DE	MAAKBARE	WERELD	
VAN	JASON	STUURHAAN
door	Roel	Swart

Stelt	u	zich	voor:	U	bent	als	fotograaf	
op	zoek	naar	iemand	met	wie	u	een	
geheel	nieuwe	identiteit	wilt	vormen.	
Hoe	vindt	u	zo	iemand?	Op	een	dag	
zit	u	in	de	kappersstoel,	waar	u	wordt	
geknipt	door	een	niet	
onaantrekkelijke	jonge	vrouw.	U	
hoort	haar	zingen	tijdens	het	knippen,	
en	ineens	weet	u	het:	“Dit	is	mijn	
model!”	U	vertelt	haar	waar	u	mee	
bezig	bent	en	vraagt	of	ze	voor	u	wil	
poseren.	Ze	is	enthousiast	en	stemt	
toe.	Een	identiteit	is	geboren!

Dit	is,	kort	samengevat,	het	verhaal	
van	de	zoektocht	van	buurtgenoot	
Jason	Stuurhaan	(Leeuwarden,	1980)	
naar	een	model	voor	zijn	
eindexamenproject	fotografie	en	
mediakunst.	

Maakbare	wereld
Stuurhaan:	“Mijn	fascinatie	voor	
geënsceneerde	fotografie	is	erg	groot.	
Het	fotograferen	van	modellen	in	een	
setting,	een	omgeving	waar	iets	
gebeurt,	boeit	mij”.	Hij	doet	daarbij	
een	beroep	op	een	aantal	

Alice	in	Wonderland,	locatie	Prinsentuin.
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hulpmiddelen	om	deze	maakbaarheid	
te	benadrukken:	kleding,	make-up,	
attributen,	Photoshop.	“Alles	doet	er	
toe	in	mijn	foto	en	film,	alles	is	
belangrijk”,	aldus	Stuurhaan,	die	dit	
dan	ook	wel	eens	“de	maakbare	
wereld	van	Jason”	noemt.	In	deze	
wereld	wordt	gespeeld	met	aandacht	
en	verleiding.	

Ontwikkeling
De	kiem	voor	zijn	carrière	als	artistiek	
fotograaf	is	gelegd	in	zijn	jeugd.	Al	
vroeg	begon	hij	met	het	verzamelen	
van	allerlei	dingen,	waarbij	met	name	
foto's	van	vroeger	zijn	bijzondere	
fascinatie	hadden.	Stuurhaan:	“Als	ik	
terug	kijk	naar	mijn	artistieke	pad,	dan	
zie	ik	dat	ik	ben	gegroeid”.	Na	de	
basisschool	en	het	voortgezet	
onderwijs	volgde	Jason	bij	het	Cibap	in	
Zwolle	de	opleiding	grafisch	
ontwerper.	Op	de	website	lezen	we:	
Cibap,	de	toonaangevende	vakschool	
waar	talentvolle	studenten	worden	
uitgedaagd	uit	te	blinken	als	
toekomstig	beroepsbeoefenaar.	De	
studenten	worden	aangemoedigd	om	
hart,	hoofd	en	handen	in	te	zetten	en	
zich	te	ontwikkelen	in	een	uitdagende	
en	praktijkgerichte	leeromgeving.	Het	
Cibap	beoogt	daarmee	studenten	te	
stimuleren	om	zelfstandig	te	
communiceren,	na	te	denken	en	te	
handelen	en	zich	zo	te	ontwikkelen	tot	
zelfredzaamheid”.	In	2005	begon	
Jason	met	de	opleiding	geënsceneerde	

toegepaste	beeldende	kunst	aan	
Academie	Minerva	in	Groningen.	

Werkwijze
Jason	experimenteert,	onderzoekt,	
reflecteert.	Hij	verwerkt	zijn	ideeën,	
verlangens	en	fascinaties	tot	beelden	
met	behulp	van	materialen,	
technieken	en	media	die	daarvoor	het	
meest	geschikt	zijn.	De	foto's	of	films	
kunnen	een	scène	zijn	uit	een	film,	
een	filmstill,	of	een	foto	uit	de	
mode-industrie.	Als	een	art	director	
zet	hij	alles	van	te	voren	in	scène.	Hij	
bepaalt	wat	de	modellen	zeggen	en	
wat	ze	doen;	daarmee	heeft	hij	de	
volledige	controle	over	de	wijze	
waarop	zijn	idee	zichtbaar	wordt	
gemaakt	en	creëert	zo	een	een	nieuwe	
werkelijkheid.	

Viola	is	hot
Zo	is	zijn	eerste	personage	Viola	van	
Zijl	een	identiteit	geworden.	“Viola	is	
een	creatie	van	mij	geworden	en	is	nu	
mijn	muze”,	aldus	Jason	Stuurhaan.	
Met	dit	afstudeerproject	is	Jason	ruim	
een	jaar	bezig	geweest.	Hij	plaatste	
Viola	in	de	omgeving	van	een	galerie.	
Hij	heeft	er	daarna	een	hele	familie	bij	
gemaakt.	

“Iconen	van	morgen”
In	2010	exposeerde	Jason	in	het	
Museum	aan	de	A7	te	Drachten	met	
zijn	project	“Icons	of	Tomorrow”.	Dit	
project	bestaat	uit	verschillende	
personages	die	samen	één	geheel	



3440
Juni 2014  

vormen.	Stuurhaan:	“Eén	kenmerk	is	
overkoepelend:	ze	zijn	allemaal	‘over	
de	top’,	tenminste,	als	je	naar	ze	kijkt	
met	de	blik	van	de	gemiddelde	
toeschouwer.	De	één	houdt	
van	excessief	winkelen,	de	
ander	doet	aan	
paaldansen.	Maar	ze	
blijven	zichzelf	in	hun	
gecreëerde	identiteit.	Het	
streven	is	icoon	te	
worden,	door	iedereen	
herkend,	erkend	en	
aanbeden”.	

Fashion	animal	2013
Fashion	animal	is	de	start	
van	een	nieuw	project	in	
2013.	Centraal	staan	de	

locaties,	met	dieren	als	model.	Bij	de	
keuze	van	deze	locaties	gaat	het	
vooral	om	sfeer	of	een	verhaal.	De	
dieren	die	hij		zoal	kiest	zijn	slangen,	
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naaktkatten	en	roofvogels.	De	eerste	
bijzonder	locatie	was	een	kerk	in	het	
Friese	Ginnum.	

Open	Joodse	Huizen	Sneek
Bij	alles	wat	hij	doet,	gaat	Jason	
grondig	te	werk.	Heel	vaak	doet	hij	
onderzoek	in	diverse	archieven.	Zo	
heeft	hij,	in	samenwerking		met	het	
Verzets	Museum	
Friesland,	de	genealogie	
onderzocht	van	de	
Joodse	samenleving	en	
verzetsstrijders	in	
Sneek.	Dit	naar	
aanleiding	van	de	open	
dag	“Huizen	van	Verzet”	
op	4	mei	jongstleden.	
Op	zes	locaties	werden	
de	Joodse	
plaatsgenoten	
herdacht.	Stuurhaan:	
"Ik	heb	per	adres	een	
profiel	opgemaakt.	De	
sprekers	hebben	deze	
informatie	op	de	
verschillende	locaties	
op	eigen	wijze	verteld”.

Tasjes	en	klompen
Naast	zijn	werk	als	beroepsfotograaf	
heeft	Jason	nog	tijd	over	voor	het	
vervaardigen	van	stoffen	tasjes	met	
logo	en	het	maken	van	klompen.	Het	
idee	voor	de	tasjes	kreeg	hij	door	de	
actie	“Plastic	uit	de	markt”.	Met	het	
vervaardigen	is	hij	drie	jaar	geleden	
begonnen.	De	klompen	zijn	meer	
bedoeld	als	een	leuk	hebbeding.	

Toekomst
Inmiddels	is	Jason	begonnen	aan	een	
nieuw	project:	“Age,	de	duvel	van	
Boazum”.	Dit	wordt	een	verhaal	dat	
gebaseerd	is	op	waarheden.	Hij	
vertelt	hier	de	story	van	Age	
Strikwerda	(1826-1914),	de	opa	van	
Jason's	oud-oom	Jouke	Stuurhaan	
(1894-1968).	Jason	werkt	ook	in	

opdracht	van	artiesten	
en	modellenbureaus.	Hij	
neemt	niet	alles	aan:	
fotoreportages	voor	
bruiloften	en	partijen	
doet	hij	bijvoorbeeld	
niet.	Opdrachtgever	van	
recente	datum	is	de	
Friese	Balletschool	met	
“Alice	in	Wonderland”.	
Binnenkort	gaat	hij,	in	
opdracht	van	een	
school,	fotografielessen	
geven	aan	kinderen	van	
8	tot	en	met	12	jaar.	
Van	zijn	beroep	als	
artistiek	fotograaf	kan	
Jason	nog	niet	volledig	
bestaan.	Daarom	werkt	

hij	daarnaast	enkele	dagen	per	week	
bij	de	AH	to	go	in	het	stationsgebouw	
in	Leeuwarden.	

In	2006	heeft	hij	een	serie	
zelfportretten	gemaakt	bestaande	uit	
fotomontages,	inclusief	een	
bijbehorende	video-film.	Voor	meer	
informatie	raad	ik	u	van	harte	Jason's	
website	aan:	www.stuurhaan.com.

Oud-oom	Jouke	
Stuurhaan,	kleinzoon	van	

Duvel	van	Boazum
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Antoon Groenewoud
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Tijd voor een voorjaarsschoonmaak voor uw computer!

Wordt uw computer ook trager in de loop der tijd, maakt wat meer lawaai, loopt weleens vast, of wilt u
bovenstaande problemen graag een stap voor zijn?
Eens per jaar opschonen van de computer draagt bij aan het probleemloos functioneren, voorkomt dat
kleine problemen grote problemen gaan worden en maakt uw computer vaak sneller.

De voorjaarsschoonmaak omvat de volgende activiteiten:

Verwijderen van ongewenste programma’s

Opruimen van het register

Controle van de belangrijkste onderdelen

Uitgebreide scan op virussen

installeren van updates

Fysieke schoonmaak van de computer

Deze complete voorjaarsschoonmaak voeren wij uit voor slechts ¤49,95!
In de Hollanderwijk wordt uw computer bovendien GRATIS losgekoppeld en afgehaald.
Na de voorjaarsschoonmaak wordt de computer weer bij u gebracht en aangesloten op bijvoorbeeld uw
printer, scanner en internetverbinding

Neem voor een afspraak snel contact met ons op via 0566 - 65 1204,
of mail naar voorjaar@webish.nl

Kijk voor al uw computerapparatuur op:

WWW.WEBISHICT.NL

Tel. 06-23934180

door	Antoon	Groenewoud

Ondanks	het	feit,	dat	er	geen	kikkers	
in	onze	wijk	leven,	had	ik	tóch	een	
paar	motieven	deze	dieren	hier	te	
“showen”.	Gelukkig	dat	ik	nog	geen	
reacties	kreeg	zoals:	“Dat	hast	nou	
niet	dôen	mutten!”	Integendeel,	een	
paar	instemmende	geluiden!	Dus	nu	
het	vervolg.

Eerst	even	terug	naar	het	vorige	
“praat”.	Daar	vroeg	ik	me	af,	of	
Boomkikkers	in	Friesland	voorkomen.	
Dat	blijkt	wèl	het	geval;	ze	zijn	te	

vinden	in	het	natuurgebied	
Drents-Fries-Wold	en	in	de	Lindevallei.	
Ook	de	Heikikker	komt	in	die	streken	
voor.	Op	beide	soorten	kom	ik	nog	
wel	terug.

Toen	ik	een	jaar	of	12	was,	struinde	ik	
al	veel	langs	sloot-	en	vijveroevers	om	
mijn	nieuwsgierigheid	te	botvieren.	
Bijna	alles	wat	leefde	en	groeide,	had	
mijn	belangstelling.	Waterinsecten	
zoals	staafwantsen,	geel	gerande	
waterkevers,	vissen,	water-	en	
oeverplanten	en	wel	speciaal	
Zwanenbloemen.	

KIKKERPRAAT
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En	vanzelfsprekend…..	de	kikkers!	’t	
Was	iedere	keer	weer	een	
verrassingsmoment	als	één	of	meer	
Groene	kikkers	met	een	beste	sprong	
het	water	indoken!	Ik	weet	nog,	dat	ik	
geduldig,	roerloos	wachtte	tot	ze	
voorzichtig	hun	kopjes	weer	boven	
water	lieten	zien.	Soms	kwam	het	
voor	dat	ik	behoorlijk	ruzie	kreeg	met	
jongens	van	ongeveer	mijn	leeftijd,	
die	in	het	Julianapark	een	kikker	
hadden	gevangen	en	deze	met	een	
stukje	riet	in	de	cloaca	opbliezen.	Die	
overleefde	dat	helaas	niet!

Hierboven	schreef	ik	een	“moeilijk”	
woord:	cloaca.	Dit	neem	ik	even	mee	
naar	het	vervolg	van	deze	
kikker-praat,	want	ik	vermeldde	de	
vorige	keer,	dat	de	meesten	wel	
weten	hoe	een	kikker	eruitziet,	maar	
er	zitten	meer	“kanten”	aan	zo’n	

amfibie-beestje,	lichaamsdelen	die	
doorgaans	niet	opvallen,	of	van	
binnen	zitten.
De	cloaca	dus,	een	opening	aan	het	
achterwerk.	Een	kikker	heeft	nl.	geen	
poep-	of/en	plasgaatje	en	geen	
vagina.	Er	is	maar	één	opening	en	dat	
is	de	cloaca.	(Net	als	bij	vogels.)
Wat	wel	te	zien	is,	is	dat	ze	geen	hals	
hebben.	Ze	moeten	het	doen	met	één	
halswervel,	zodat	hun	kop	meteen	
overgaat	in	de	romp.	Het	gevolg	
daarvan	is,	dat	een	kikker	geen	
luchtpijp	heeft,	alleen	maar	een	
strottenhoofd.	Wat	het	dier	daarmee	
kan	en	op	welke	manier,	daarover	
graag	de	volgende	keer.

Na	70	jaar	terug	bij	een	vroegere	stek:	Julianapark	-	de	‘Ringsloot’
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door	Antoon	Groenewoud

In	het	aprilnummer	lukte	het	me	niet,	
deze	rubriek	voor	elkaar	te	krijgen.	
Nu	dus	een	“herkansing”	met	de	
volgende	natuur-feiten:	Toch	een	
paar	aloude	vogelmeldingen	en	over	
de	sterk	in	aantal	afnemende	
insecten,	een	uitstekende	maatregel	
van	de	Europese	Commissie,	de	
Paddentrek	en	de	ligusterhagen.

De	groenstrook	langs	de	(oude)	
Wijnhornsterstraat	is,	net	als	het	
Simon	de	Vliegerpark,	vaak	in	trek	bij	
diverse	vogels.	En	als	je	daar	woont,	

heb	je	de	kans	om	wat	ornithologie	te	
bedrijven.	Op	30	januari	liet	een	Grote	
bonte	specht	zich	zien.	Deze	is	
trouwens	net	zo	groot	als	een	
Spreeuw.	Een	week	later	werden	daar	
een	Boomkruiper	en	een	Heggemus	
gezien.	De	late	vorstperiode	was	nog	
maar	net	voorbij,	of	ik	hoorde	op	10	
maart	alweer	twee	Heggenmusjes	
zingen.
Deze	vogelsoort,	zo	groot	als	een	
Koolmees,	met	een	vrij	donkerbruin	
verenkleed	en	een	blauwgrijze	kop	en	
borst,	heeft	een	zogenaamd	
priemsnaveltje	en	is	een	echte	
insecteneter.	Gelukkig	dat	die	er	nog	

NATUUR	IN	DE	WIJK
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zijn,	want	uit	een	nauwgezet	
onderzoek	in	Duitsland	bleek	dat	maar	
liefst	75%	van	de	insectensoorten	
waren	verdwenen	in	een	
natuurgebied!	Dat	de	landbouw	met	
het	gebruik	van	neonicotinoïden	hier	
een	overtuigende	rol	in	speelt	is	
steeds	duidelijker.

Het	heeft	verhipte	lang	geduurd,	maar	
de	publieke	opinie	en	de	politiek	
worden	wakker	en	bewust	van	de	
desastreuze	ontwikkeling!	In	een	“Te	
gast”-artikel	in	de	Leeuwarder	
Courant	van	27	januari	jl.	beschrijft	
Daan	van	Zomeren	duidelijk	de	
gevolgen	van	het	grootste	deel	van	
het	landbouwbeleid.	Hij	pleit,	namens	
het	Milieuplatform	Leeuwarden,	de	
stadstuinen	GROEN	te	houden	of	weer	
te	“ontstenen”.	Dan	kunnen	al	die	
tuinen	als	totaal,	een	compensatie	
vormen	voor	insecten.	Maar	dàn:	op	
28	april	jl.	bericht	de	LC	dat	de	28	
Europese	lidstaten	het	gebruik	van	3	
neonicotinoïden	eind	2018	gaan	
verbieden!	Het	gevaar	dringt	toch	
door	in	de	politieke	arena’s!	Geweldig.

Ik	noemde	zonet	de	Heggemus,	een	
insecteneter.	Hopelijk	kan	ook	deze	
vogelsoort	insecten	blijven	vinden.	
Dat	geldt	echter	ook	voor	de	Padden,	
die	ook	insecten	eten	en	andere	
ongewervelde	diertjes.	Langs	de	
Potmarge	worden	ze	tijdens	hun	
trektochten	weer	gered,	en	dus	niet	
door	het	langzame	verkeer	

platgereden.	Zo	kan	de	Pad	gerust	
verder	op	pad.
In	de	enorme	Kastanjeboom	in	het	
tuintje	bij	de	Hollanderstraat	18,	
hoorde	ik	op	29	april	een	duet:	een	
Turkse	tortel	en	een	Houtduif.	Hadden	
ze	beide	met	hun	eega’s	daar	een	
territorium?	Nee,	want	Sieta	Adema	
wees	mij	op	het	nest	van…	de	
Houtduif.	In	plaats	van	op	hout	
(boomtakken)	had	dit	Houtduifpaar	
een	broedplaats	op	zink	gekozen!	In	
de	dakgoot	boven	aan	de	kajuit.	Wel	
vrij	hoog	opgebouwd,	om	
wateroverlast	te	voorkomen.	Maar	na	
wat	stortregens	hebben	de	duiven	
daarna	de	moed	opgegeven.	Ze	zullen	
wel	een	andere	plek	zoeken.	
Misschien	bij	nader	“inzien”	toch	maar	
in	de	Kastanjeboom?	Dat	is	nog	niet	
gebleken.

Als	ik	deze	rubriek	weer	gestalte	geef,	
is	de	lente	volop	aanwezig,	nl.	eind	
april.	De	meeste	bomen	komen	
gelukkig	weer	in	blad	en	ook	de	
Ligusterheggen,	ons	“wijkimage”,	
zullen,	als	deze	wijkkrant	in	jullie	
handen	ligt,	weer	mooi	groen	zijn	en	
opnieuw	bij	sommigen	weer	de	
nodige	privacy	geven.	Als	ze	niet	gauw	
geknipt	worden,	zullen	ze	gaan	
bloeien	met	witte	kleine	trosjes	
bloemetjes	die	nog	lekker	ruiken	ook	
(zie	mijn	tekening	2006).	Omstreeks	
de	maand	juli	mogen	we	op	de	bloei	
rekenen.	In	het	najaar	komen	er	
mooie	ronde	zwarte	bessen	aan.	Ze	
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Wat wil de politie weten?
�ĞůĂŶŐƌŝũŬĞ�ĚŝŶŐĞŶ�Žŵ�ĚŽŽƌ�ƚĞ�ŐĞǀĞŶ�ĂĂŶ�
ĚĞ�ƉŽůŝƟ�Ğ�ǌŝũŶ͗�;ŝŶŐĞƐĐŚĂƩ�ĞͿ�ůĞĞŌ�ŝũĚ͕�ůĞŶŐƚĞ͕�
ƉŽƐƚƵƵƌ͕ �ŚĂĂƌŬůĞƵƌ�ĞŶ�ŬĂƉƐĞů͕�ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ŽĨ�
ŽƉǀĂůůĞŶĚĞ�ŬĞŶŵĞƌŬĞŶ�ǌŽĂůƐ�ĞĞŶ�ƚĂƚŽĞĂŐĞ͕�
Ŭů�ĞĚŝŶŐ͕�ĞǀĞŶƚƵĞĞů�ǀĞƌǀŽĞƌƐŵŝĚĚĞů� ;ŵĞƌŬ͕�
ŵŽĚĞů͕� ŬůĞƵƌ�ĞŶ�ŬĞŶƚĞŬĞŶͿ͕�ŽĨ� ŝĞŵĂŶĚ�ĂůͲ
ůĞĞŶ�ŝƐ�ŽĨ�ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ�ĂŶĚĞƌĞŶ͕�ŽĨ�ŝĞŵĂŶĚ�
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ� ĞĞŶ� ƚĂƐ� ŽĨ� ĞĞŶ� ĂŶĚĞƌ� ǀŽŽƌͲ
ǁĞƌƉ�ďŝũ�ǌŝĐŚ�ŚĞĞŌ�͘
�Ğ�ƉŽůŝƟ�Ğ�ŵĞƌŬƚ�ĚĂƚ�ǀĞĞů�ŵĞŶƐĞŶ�ǀĞƌĚĂĐŚƚ�
ŐĞĚƌĂŐ�ǌŝĞŶ�ĞŶ�Ğƌ�ĞĞŶ�ŐĞǀŽĞů�ďŝũ�ŚĞďďĞŶ�ĚĂƚ�
Ğƌ�ŝĞƚƐ�ŶŝĞƚ�ŬůŽƉƚ͕�ŵĂĂƌ�ƚŽĐŚ�ďĞĚĞŶŬĞŶ�ĚĂƚ�
ŚĞƚ�ǁĞů͛ŝŶ�ŽƌĚĞ�ǌĂů�ǌŝũŶ͛�ĞŶ�ĚƵƐ�ŶŝĞƚƐ�ĚŽĞŶ͘�
�Ğů� ĚƵƐ� ϭͲϭͲϮ͘��Ğ�ƉŽůŝƟ�Ğ� ŬŽŵƚ� ůŝĞǀĞƌ� ĞĞŶ�
ŬĞĞƌ�ǀŽŽƌ�ŶŝĞƚƐ͕�ĚĂŶ�ĞĞŶ�ŬĞĞƌ�ƚĞ�ǁĞŝŶŝŐ͊

ϭͲϭͲϮ�ďĞůůĞŶ�ŚĞĞĨƚ�ǌŝŶ͊

¦ Geen bemiddelings-of begeleidingskosten

¦ Alleen afgenomen opvang-uren betalen.

¦ Goede voorlichting en duidelijke werkwijze

¦�Toegankelijk en kleinschalig

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

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

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

in huiselijke kring) werkzaam in geheel Noord Friesland.
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lijken	eetbaar,	maar	om	te	
voorkomen	behoorlijk	ziek	te	worden,	
lijkt	het	mij	beter	om	ze	maar	te	laten	
hangen…
Vroeger	plukte	men	die	vruchtjes	wel,	
nl.	als	leverancier	van	kleurstof	voor	
verf,	en	ook	om	wijn	te	kleuren.	(Was	
die	wijn	dan	wel	veilig?)	Voordat	we	
in	Europa	de	Japanse	liguster	als	haag	
gingen	toepassen,	dus	de	Ligustrum	
ovalifolium,	werden	de	tuinen	
begrensd	met	de	Wilde	Liguster	
(Ligustrum	vulgaris)	Omdat	deze	in	de	
winter	helemaal	kaal	werd,	nam	men	
de	Japanse	soort,	die	vaak	nog	wel	
wat	blaadjes	overhoudt.	Maar	of	het	
nou	Japanse	of	andere	Ligusters	zijn	
bij	ons:	ze	doen	het	prima!

Tot	slot	nog	enig	vogelnieuws,	voor	
zover	nog	onbekend	bij	jullie:
Bijzonder	opvallend	is	het	deze	lente	
dat	er	veel	minder	Huismussen	de	
Hollanderwijk	als	broedterrein	
uitgekozen	hebben.	Een	oorzaak	is	
nog	duister.	Als	ze	zijn	“verhuisd”	is	
het	niet	verontrustend,	maar	dat	

wordt	wel	anders	als	vastgesteld	
wordt	dat	(mogelijk)	insecticiden	een	
rol	spelen!	Dit	voorjaar	ook	geen	
Huismus-mannetje	luid	sjilpend	op	de	
rand	van	de	dakgoot:	“Vrouwtjes	,	ik	
nodig	jullie	uit!”,	zou	er	in	te	horen	
moeten	zijn.

Dan	toch	een	Merel-drama,	want	op	
25	april	had	een	paartje	in	een	
tuintje-met-klimop	in	de	Starterstraat	
4	jonkies.	Maar	plots	kwam	de	
moeder-Merel	niet	meer	en	pa	was	
ook	nauwelijks	aanwezig.	’t	Gevolg	
was,	al	2	kuikentjes-nog-piep-jong:	
dood!	“Wat	moet	ik	doen?”,	vroeg	
een	bewoonster.	Advies:	de	2	dode	
jonkies	eruit	halen,	zodat	dàn	
mogelijk	het	mannetje	de	levende	2	
weer	gaat	voeren.	Of	de	vogel	dat	
alleen	redt,	is	afwachten.
Het	is	ieder	voorjaar,	dat	vooral	
Merels	problemen	hebben	met	hun	
broedresultaten.	Het	is	meestal,	dat	
de	jongen	nog	niet	vliegvlug	te	vroeg	
het	nest	verlaten	en	dan	een	buit	zijn	
voor	de	Katten.	Mogelijk,	dat	de	

De	ligusterheg,	bron	van	fraaie	zaken
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vrouwtjes-Merel	uit	de	Starterstraat	
ook	door	een	kat	is	gepakt,	jammer	
zou	dat	zijn.

Wat	de	Gierzwaluwen	betreft,	beter	
nieuws.	Op	28	april	zag	Meinte	
Boersma	er	een	vliegen.	En	dan	op	8	
mei,	boven	onze	wijk,	zag	Gosse	van	
Houten	er	eventjes	5	in	de	lucht!

Op	9	mei	waren	de	Huiszwaluwen	nog	
steeds	niet	bij	ons	terug!	Sommigen	
begonnen	zich	daarover	wat	bezorgd	
te	maken.
Maar	op	11	mei	zag	Meinte	Boersma	
gelukkig	de	eerste	Huiszwaluwen	in	
onze	wijk!	Het	waren	er	in	ieder	geval	
5	stuks.

Laten	we	hopen,	dat	het	aantal	
slachtoffers	onder	de	trekvogels	
beperkt	blijft	en	dat	deze	lente	weer	
laat	zien,	dat	het	een	fleurig,	kleurig	

èn	vredig	jaargetijde	mag	zijn,	ook	in	
onze	mooie	(beschermde)-wijk.

En	dan	nog	even	dit:	we	waren	toch	
wel	ongerust	over	de	terugkeer	van	
‘onze’	Huiszwaluwen.	Toen	NPO1	op	
zondagmorgen	19	mei	liet	weten	dat	
er	veel	Huiszwaluwen	door	noodweer	
op	de	terugtrek	waren	omgekomen,	
onderstreepte	dat	onze	
verontrustingen.	
Maar...	hoera,	op	21	mei	meldden	zich	
twee	zwaluwen	bij	één	van	de	nesten	
Hollanderstraat	20.	Familie	van	
Houten	en	wij	blij!	Better	let	as	net,	
zullen	we	maar	zeggen.	
En	nu	maar	hopen	dat	ook	de	andere,	
meestal	bewoonde	nesten	worden	
bezet.	In	het	jaar	van	de	Huiszwaluw	
kan	dat	toch	niet	anders!

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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door	Frank	Roffel

Tijdens	collecteren	stuitte	ik	jaren	
geleden	op	Paul	van	der	Wolf,	die	
een	gitaarversterker	en	electrische	
gitaar	goed	zichtbaar	vanaf	de	
buitendeur	in	de	kamer	had	staan.	
Dat	interesseerde	mij	en	ik	vroeg	
hem	of	hij	zin	had	in	een	interview	
voor	de	Hollanderwijkkrant.	Van	het	
een	kwam	het	ander	en	nu	ligt	voor	
de	lezer	een	verhaal	dat	het	vlijtige	
leven	van	deze	begin	-	veertiger	laat	
zien.	

Geboren	in	Leeuwarden	in	een	gezin	
met	één	broer,	verhuisde	ons	
onderwerp	regelmatig,	voordat	hij	in	
2005	in	de	Hollanderwijk	terecht	
kwam.	In	zijn	jeugd	had	hij	bij	vv.	
Blauw	wit	gespeeld	en	deed	hij	ook	6	
jaar	aan	korfbal.	Tegenwoordig	zijn	
het	andere	zaken	die	hem	in	de	
avonduren	bezig	houden.	Overdag	
werkt	hij	al	22	jaar	bij	Caparis	in	
Heerenveen	en	’s	avonds	stort	hij	zich	
op	sport	en	muziek	vooral.	Hij	heeft	
aan	aikido	gedaan,	een	vechtsport	
waarvan	vooral	het	defensieve	
karakter	opvalt.	Tegenwoordig	doet	
hij	aan	Practical	Win	Chun,	een	
Oosterse	vechtsport	waarbij	vooral	
veel	met	snel	aanvallend	en	
verdedigend	handwerk	wordt	
gesport.	Vechtsportacteur	Bruce	Lee	
doet	aan	deze	sport.	Een	filmpje	op	
internet	laat	zien	dat	dit	weer	heel	
wat	anders	is	dan	judo,	karate	of	
K1-fighting	(van	Badir	Hari	e.a.).	Heeft	
Paul	ook	wel	eens	geprobeerd,	maar	
hij	vond	het	te	zwaar	en	het	milieu	
rondom	die	sport	was	agressief	en	
negatief.

Muziek	is	een	andere	grote	passie	van	
deze	jongeman,	die	in	de	Starterstraat	

VEELZIJDIGE	PAUL	VAN	DER	WOLF	
WOONT	GRAAG	IN	ONZE	BUURT

Paul	van	der	Wolf	aan	het	werk	bij	
Caparis
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woont.	Hij	speelt	al	jaren,	heeft	les,	
leest	de	muzieknoten	van	een	tablet	
en	heeft	ontdekt	dat	hij	liever	alleen	
speelt	dan	in	een	band.	Hij	wil	
overigens	nog	wel	eens	op	
keyboardles.	Hij	is	een	echte	metalfan	
en	heeft	jarenlang	als	vrijwilliger	
gewerkt	voor	het	Wâldrockfestival	in	
Burgum.	Voor	een	ander	festival	
haalde	hij	zelfs	bands	op	van	Schiphol.		
Metallica	en	Iron	Maiden	zijn	
favoriete	bands.	

Maar	Paul	heeft	ook	een	andere	kant.	
Hij	mag	graag	lezen	en	kan	daar	uren	

voor	uit	trekken.	Koken	heeft	hij	het	
niet	zo	op.	Dat	worden	vaak	kant	en	
klare	maaltijden.	Zijn	woning	is	ruim	
en	modern	ingericht	en	hij	heeft	goed	
contact	met	de	buren.	Hij	is	zo	
enthousiast	over	de	buurt	dat	hij	hier	
graag	oud	wil	worden	en	zo	horen	we	
het	natuurlijk	graag.		En	dan	ronden	
we	dit	stuk	af	met	op	te	merken	dat	
hij	ook	nog	elke	thuiswedstrijd	bij	
Cambuur	op	de	tribune	zit	en	de	
laatste	jaren	veel	aan	hardlopen	doet.	

Gezondheid	troef!	Waarvan	acte.

Paul	van	der	Wolf,	helemaal	links,	speelt	Hey	Joe	van	Jimi	Hendrix
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Hallo	beste	lezer,	ik	ben	Sabina	woon	
met	veel	plezier	in	de	Halbertsma-	
straat,	woon	er	al	bijna	2	jaar	samen	
met	mijn	kat	Filou.	Ik	ging	bij	mijn	
vriend	David	wonen.	David	woont		

bijna	10	jaar	in	de	wijk	samen	met	
Cody,	zijn	kat.	

Ik	ben	een	Nederlander	geboren	en	
opgegroeid	in	een	boerderij	in	
Normandië,	een	provincie	aan	de	
westkust	van	Frankrijk.	Een	provincie	
rijk	aan	traditie	die	ik	deels	naar		
Nederland	heb	meegenomen.	Wat	
heb	ik	van	Frankrijk	mee	heb	
gekregen	is	de	bourgondisch	
levensstijl,	het	genieten	van	eten	en	
drinken	samen	met	vrienden	en	
familie.	Eten	speelt	een	belangrijk	rol	
in	mijn	leven,	eten	verbindt	je	met	
mensen	door	recepten	te	delen,	

EET	SMAKELIJK	MET	SABINE	BOUMA
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mensen	uit	te	nodigen	om	te	eten.	Ik	
ga	wekelijks	naar	de	markt	om	vaste	
kraampjes	te	bezoeken,	koop	verse	
producten	bij	de	Steekboer	in	de	
Blokhuispoort.	

Ik	beëindig	het	artikel	met	een	
eenvoudig	recept	uit	Normandië	dat	
jullie	met	je	vriend	of	vriendin,	familie	
en	buren	deze	zomer	zeker	moeten	
proberen	!!	

Recept	van	camembert	op	de	BBQ:	

Ingrediënten	:	
-	 (Wegwerp)	BBQ
-	 Aluminium
-	 Camembert	
-	 Honing	
-	 Appel	

Voorbereiding	:	
1:		 maak	de	BBQ	klaar	volgens	

de	handleiding.	
2:		 schil	de	appel	en	snijd	in	

dunne	plakjes.	Leg	de	
stukken	appel	op	de	
camembert,	smeer	een	
dunne	laag	honing	op	de	
appel.	Verpak	de	
camembert	in	
aluminium.	

3:		 Zet	10	min	op	de	BBQ.	

Bonne	Appétit!

Weet	je	het	verschil	tussen	
camembert	en	brie?	

Ze	lijken	veel	op	elkaar.	Zo	zijn	ze	
allebei	gemaakt	van	koemelk,	
maar	aan	brie	wordt	nog	room	
toegevoegd.	Hierdoor	heeft	brie	
een	hoger	vetgehalte	dan	
camembert	en	is	de	smaak	
romiger.
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door	Tom	Sandijck

Vorig	jaar	verscheen	het	
levensverhaal	van	oud-	
gemeenteraadslid	Piet	van	der	Wal	
in	boekvorm,	opgeschreven	door	
Leendert	Plaisier.	Tussen	1965	en	
1970	huurden	Piet	en	zijn	vrienden	
een	onbewoonbaar	verklaard	
woninkje	achter	de	Hollanderdijk.

Piet	werd	in	1946	geboren	in	Sneek,	
maar	groeide	op	in	Huizum,	in	de	
Honthorststraat.	Toen	hij	20	jaar	was	
maakte	hij	deel	uit	van	een	
vriendengroep	met	Nico	Brinck,	Sieds	
Tuinenga,	Johan	Harms,	Bas	Gerrits,	
Rob	Elzinga,	Eddy	Popken	en	Arjen	
Woltman.	
Het	was	omstreeks	1965	dat	de	
vrienden	de	beschikking	kregen	over	
een	klein	huisje	dat	achter	de	
Hollanderdijk	stond.	“Je	moest	door	
een	nauw	steegje	naast	het	woonhuis 	
van	de	familie	Schuhmacher,	die	aan	
de	Schrans	een	taxibedrijf	runde,	en	
daarachter	was	een	hofje	met	acht	
onbewoonbaar	verklaarde	
rug-aan-rug	woninkjes.	Wij	hadden	
nummer	11.	Sieds	had	het	geregeld	
met	Schuhmacher	senior,	de	
eigenaar.	De	oude	Schuhmacher	
woonde	in	de	flat	aan	de	Wijbrand	de	
Geeststraat.	Ik	ben	er	een	paar	keer	

geweest	om	de	huur	te	betalen.”	Het	
excuus	voor	het	huren	van	het	huisje	
was	‘huiswerk	maken’	want,	zo	
veinsden	de	jongens	met	droge	ogen,	
dat	was	zo	lastig	met	grote	gezinnen	
thuis.	Of	Schuhmacher	deze	wel	heel	
doorzichtige	smoes	geloofd	heeft,	is	
niet	bekend,	maar	huiswerk	is	er	
nooit	gemaakt.	Ze	betaalden	78	
gulden	per	kwartaal.	De	jongens	
zorgden	voor	een	gezellige	inrichting:	
biezen	matten	op	de	vloer,	visnetten	
aan	het	plafond,	een	bank	en	een	
paar	luie	stoelen.	En	een	bar	van	
steigerplanken	met	lampjes	erboven.	
De	lampenkapjes	waren	heel	speciaal.	
“Filters	uit	de	Hunter.	Met	dat	
vliegtuig	vloog	de	luchtmacht	richting	
Oost-Duitsland	en	ze	gebruikten	die	
filters	om	radioactiviteit	te	meten.	
Bas	zijn	vader	werkte	op	de	vliegbasis	
en	die	nam	ze	voor	ons	mee.	We	
hadden	er	misschien	eens	een	
geigerteller	bij	moeten	houden.”
	
De	meeste	tijd	werd	in	beslag	
genomen	door	het	sleutelen	aan	
brommers.	Piet	had	eerst	een	Sparta,	
model	buikschuiver,	maar	dat	kon	al	
gauw	niet	meer.	Dat	moest	een	Puch	
of	een	Tomos	worden	met	een	zo	
hoog	mogelijk	stuur.	
De	muziek	begon	een	steeds	
belangrijker	rol	te	spelen.	De	

EEN	CLUBHUIS	ACHTER	DE	
HOLLANDERDIJK
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vrienden	toerden	in	de	stad	de	
optredens	af.	Schoolfuiven,	
sokkenbals,	dansavonden,	overal	
waar	de	talloze	op	dat	moment	in	
Leeuwarden	actieve	beatgroepjes	
speelden.	The	Latches	waren	favoriet	
en	later	The	Example.	De	groep,	met	
Jan	van	der	Heide,	Nanne	Kalma,	Hans	
Kerkhoven,	Jan	Ottevanger	en	George	
Snijder	speelde	stevige	muziek	en	dat	
viel	bij	de	vrienden	in	de	smaak.	Toen	

de	band	zijn	oefenruimte	in	de	
Bondsspaarbank	dreigde	kwijt	te	
raken,	boden	de	vrienden	uitkomst	en	
regelden	met	Schuhmacher	dat	de	
band	het	buurhuisje	op	nummer	10	
kon	huren.	Het	was	iedere	keer	wel	
een	hele	klus	om	alle	apparatuur,	
waaronder	het	loodzware	
Hammondorgel,	door	het	smalle	
steegje	te	manoeuvreren.

Het	hofje	met	acht	woninkjes	was	vanaf	de	Hollanderdijk	bereikbaar	via	een	
smal	steegje	tussen	het	huis	van	de	familie	Schuhmacher	op	nr.	4	(links	op	de	
foto)	en	het	huis	op	nr.	13.	De	pandjes	zijn	rond	1970	afgebroken.	Hier	staat	nu	
het	westelijk	deel	deel	van	Winiaherne.
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Hollanderdijk	6	en	7;	
de	overbuurpanden	
met	Hans	Kerkhoven	
op	zijn	Puch.	

Belangstelling	van	buurtkinderen	bij	het	
onderhoud	van	de	brommers.
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Het	uitgewoonde	huisje	op	nummer	
10	was	kaal	en	voor	niets	anders	meer	
te	gebruiken	dan	om	te	repeteren.	
Was	er	iets	te	bespreken,	of	gewoon	
voor	de	gezelligheid,	dan	kwamen	de	
muzikanten	naar	nummer	11.	Er	
ontstond	een	goede	band	tussen	de	
buren.	De	band	werd	in	de	jaren	die	
volgden	populair	onder	de	naam	
Pugh’s	Place.		
Nico	Brinck,	een	van	de	vrienden	
vertelt:	“Pugh’s	Place	was	heel	
belangryk.	Die	kregen	un	hele	sleep	
meiden	achter	sich	an	en	daar	
groeiden	aan	de	Hollanderdyk	de	
eerste	ferkeringen	út.	Piet	was	in	ut	

húske	altyd	met	technyk	bezig.	Licht,	
lampen	en	gelúd	met	ferstrekers	en	
boksen,	hy	kon	alles	en	maakte	
fanalles	foor	de	band.		Hoe	we	dat	had	
hevve	met	dat	húske	is	my	achteraf	
een	raadsel.	We	waren	skoaljonges	
met	allenech	maar	sakgeld,	een	
saterdachsbaantsje	of	een	
krantewykje.	En	daarfan	betaalden	we	
dat.	We	hadden	gien	geld	foor	drank	
en	soks.	Ut	was	dat	Piet	su	handich	
was.	We	brúkten	der	nochal	wat	
stroom.	We	hadden	elektryse	kachels	
en	de	band	brúkte	oek	flink	wat	
stroom	natuurlek.	En	Piet	wist	presys	
hoe	dy	een	elektrisiteitsmeter	moest	

Nico	Brinck	op	zijn	BSA	voor	Hollanderdijk	10	en	11.
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terugdraaie.	Hij	prutste	wat	in	de	
meter	om	en	opeens	liep	dat	wieltsje	
de	andere	kant	op.	Dat	loadsje	dat	
onder	de	meter	hong,	dar	had’y	gien	
probleem	met.	Su	bleef	de	rekening	
mooi	laach.	Alle	húskes	waren	
onbewoand	behalve	eentsje.	Daar	
woande	noch	een	oud	frouwtsje	dat	
der	nyt	fut	wú.	Un	ouwe	seur	dat	
mêns.	As	wy	dan	soms	midden	in	de	
nacht	teruchkwamen	fan	un	optreden	
en	de	apperatuur	opburchen,	klaagde	

se	de	folgende	dach	bij	Schumacher	
dat	er	groate	kisten	bier	naar	
binnensleept	waren.	Groate	onsin	
natuurlek,	daar	hadden	wij	helemaal	
gien	geld	foor.”

Pugh’s	Place	voor	het	pandje	Hollanderdijk	10.	V.l.n.r:	Jan	van	der	Heide,	Hans	
Kerkhoven,	Henk	Kooistra,	Nanne	Kalma,	jan	Ottevanger	en	George	Snijder.	1969.
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door	Roel	Swart

Burendag
De	Baptistengemeente	Leeuwarden	
organiseert	in	haar	kerkgebouw	aan	
de	Jan	van	Scorelstraat	(de	Parkkerk	)	
op	zaterdag	22	september	
aanstaande	een	burendag.	Er	vinden	
die	dag	allerlei	activiteiten	plaats	voor	
jong	en	oud	uit	de	buurt.	De	kerk	wil	
hiermee	laten	zien	er	niet	alleen	te	
zijn	voor	de	eigen	gemeenteleden.	

Koffiemiddag
Aanleiding	tot	dit	initiatief	zijn	de	
ervaringen	die	de	Parkkerk	sinds	
begin	dit	jaar	heeft	met	het	
organiseren	van	koffiemiddagen.	Op	
de	website	lezen	we:	“Iedere	eerste	
zondag	van	de	maand	bent	u/	ben	jij	
welkom	om	langs	te	komen	tijdens	de	
koffiemiddag	van	14.30	tot	16.30	
uur.	De	Parkkerk	wil	graag	iets	doen	
voor	de	mensen	in	de	wijken	om	ons	
heen,	ongeacht	of	het	kerkgangers	
zijn	of	niet”.	Omdat	vereenzaming	
een	steeds	groter	probleem	lijkt	te	
worden,	wil	de	Parkkerk	door	middel	
van	een	kopje	koffie	en	een	praatje	
de	onderlinge	contacten	in	de	wijk	
stimuleren.	We	hebben	de	indruk	dat	
mensen	vaak	een	drempel	over	
moeten	om	in	contact	te	komen	met	
hun	buren	van	iets	verderop.	Door	
eens	in	de	maand	een	koffiemiddag	
te	organiseren,	hopen	we	contacten	
tussen	de	wijkbewoners	te	versterken	

en	een	luisterend	oor	te	bieden	waar	
nodig.	Lid	van	een	kerk	of	Christen	
zijn	is	hierbij	geen	vereiste.	De	
koffiezaal	is	open	voor	iedereen	en	
langskomen	is	honderd	procent	
vrijblijvend,	iedereen	is	meer	dan	
welkom	voor	een	praatje”.	

Doorbreken	sociaal	isolement
Voorganger	Henk	Wieringa	wil	in	de	
toekomst	meer	samenwerken	met	de	
drie	buurtverenigingen	in	
Huizum-west	en	met	het	wijkpanel.	
Op	deze	manier	wil	hij	in	
gezamenlijkheid	iets	doen	aan	het	
tijdig	signaleren	van	onder	meer	
sociaal	isolement	en	het	doorbreken	
ervan.	Te	denken	valt	aan	het	
organiseren	van	een	creamarkt	of	
hobby-markt.	“Immers”,	zo	stelt	
Wieringa,	“hobby	verbindt”.	

Nadere	informatie
Over	de	burendag	op	22	september	
volgen	nadere	berichten.	Voor	meer	
informatie	kunt	u	terecht	op	de	
website	van	de	Baptistengemeente	
Leeuwarden:	www.parkkerk.nl.
Adres:	Jan	van	Scorelstraat	
76,	8932	DD	Leeuwarden;	
telefoon:	058	21	22	291.	

Ook	met	ds.	Wieringa	
kan	telefonisch	contact	
worden	opgenomen:	
058-8447532.

BURENDAG	PARKKERK	22	SEPTEMBER	

http://www.parkkkerk.nl/
http://www.parkkkerk.nl/
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KLEVEN	ZONDER	LIJM:	BOOMKLEVERS
door	Antoon	Groenewoud.	Vastgeplakt	aan	een	boomstam.	Dat	kunnen	
boomklevers.	(zie	achterkant),	maar	ook	Spechten,	Boomkruipers,	enz.	Ze	eten	
insecten	en	zoeken	die	op	boomstammen	en	takken	in	spleten,	gaatjes	en	
holten.	Het	bijzondere	bij	boomklevers	is,	dat	ze	zowel	omhoog	als	omlaag	
stammen	kunnen	afstruinen.	In	Europa	en	verder	in	de	wereld	zijn	er	geen	
vogels	die	dat	kunnen,	behalve	de	dwergspechten	uit	het	noordelijk	deel	van	
Zuid-Amerika,	onder	andere	de	Kolibriesnavelmuisspecht.	
Van	de	26	soorten	zijn	op	de	achterpagina	zeven	afgebeeld,	waarvan	hieronder	
een	korte	informatie.	

1.		 Boomklever,	(‘onze’)	Sitta	europaea.	14	cm	lang.	Leeft	in	West-	en	
Oosteuropa	tot	in	Spanje.	

2.		 Canadese	boomklever	Sitta	canadenis.	11	cm.	Komt	voor	in	Alaska	en	de	
USA

3.		 Turkse	boomklever	Sitta	krueperi.	12	cm.	Turkije	en	Zuid-Rusland
4.		Witwang	boomklever	Sitta	leucopsis.	13	cm.	Himalaya	en	Zuid-China
5.		 Zwartbuik	boomklever.	Sitta	azurea.	13,5	cm.	Maleisië,	Java	en	Sumatra
6.		 Pluchekap	boomklever.	Sitta	frontalis.	12,5	cm.	India,	China	en	de	Filipijnen
7.		 Prachtboomklever.	Sitta	formosa.	16,5	cm.	Te	vinden	in	Bhutan,	India	en	

China-West
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Deadlines 
en andere data
DEADLINE	

HOLLANDERWIJKKRANT
	18	SEPTEMBER

Oud	papier	ophalen:

Maandag	6	augustus
Maandag	3	september
Maandag	1	oktober
Maandag	29	oktober

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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't	Hollanderhuuske
	 Nieuwe	Hollanderdijk	63,		 213	96	87
Bestuur
Wietse	Rinsma,	voorzitter
	 Nieuwe	Hollanderdijk	61,	06-41968754
Doeke	Brouwer,	penningmeester
	 Emmakade	227	 06-43	75	53	11
(vacant),	secretaris
Jurjen	Langendijk,	bestuurslid
	 Hollanderdijk	62, 	 212	59	09
Emiel	van	der	Laag,	klusjesman
Beheer	huuske/coördinatie	bar/sleutel
Harm	en	Gerda	van	Houten	
	 Nieuwe	Hollanderdijk	49,		 212	62	72
Biljartclubs
Albert	Reen
Bingo-commissie
Gerda	van	Houten
	 Nieuwe	Hollanderdijk	49,		 212	62	72
Kinderclub
Gerda	van	Houten
	 Nieuwe	Hollanderdijk	49,		 212	62	72
Klaverjasclub
Jack	Melein
	 Ritsumasyl	3,	Deinum,
	 tot	18	u.	212	63	35;	na	18	u.		215	42	82
Tafeltennisclub
Liesbeth	Langendijk
	 Hollanderdijk	62,		 212	59	09

Ouderenactiviteit
Dries	Minnema
	 Wijnhornsterstraat	62,		 213	81	91
Oud	papier	inzameling
Vacant	(tijdelijk	Gerda	van	Houten)
Hobbyclub
Gerda	van	Houten
	 Nieuwe	Hollanderdijk	49,		 212	62	72
Vrouwenclub
Mevr.	de	Bruin
	 Eekhoffstraat	1,		 212	81	67

Vogelwerkgroep
Antoon	Groenewoud
	 Waling	Dijkstrastraat	5,		 216	57	71

Redactie	Hollanderwijkkrant
Paul	Pasveer
	 Nieuwe	Hollanderdijk	9,		 213	08	23

Huurdersvereniging	Hollanderwijk
Sita	Adema
	 Hollanderstraat	18,
Sjakkie	Jongma
	 Van	Harenstraat	2,		 212	54	19

Wijkagent	
Axel	vd	Honing	 0900-8844

CONTACTPERSONEN
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