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REDACTIEKRABBEL
interessant zal kunnen worden.
Vanwege de verdere organisatie werd
nog even een “tijdpad” afgesproken,
vooral om STIP de mogelijkheid te
bieden, de lay-out te maken en alle
krantjes te drukken! Het is daarna
niet zo gek, dat we met een voldaan
gevoel door de wijk, bedekt met een
dikke witte deken, weer naar huis
gaan.
In dit nummer wil ik toch even de
volgende artikelen noemen, die naar
mijn idee interessant zijn en ook de
nodige aandacht mogen krijgen:

Ja, 2019, een nieuw jaar, dus
daarmee over naar de 44e jaargang
van onze Hollanderwijkkrant.
Nadat we op 22 januari een
wandeling door 5 cm sneeuw
gemaakt hadden, kwamen we als
redactie bij elkaar, om o.a. het eerste
nummer van 2019 voor te bereiden.
Hoe zo’n redactievergadering
verloopt wil ik even laten weten…
Onder het genot van een kop koffie
komen eerst wat verhaaltjes op tafel
onder de noemer: “even bijpraten”.
Een prima inleiding! Maar dan volgt
het moment dat er wat moet
gebeuren. Zoals altijd gaan we het
laatst verschenen nummer evalueren.
Wat vonden we ervan en “waren er
reacties”, enz. Nou ja, wij laten dan
soms ook weten, dat iets wel anders,
of beter had gekund, zgn.
opbouwende kritiek.
Als dat dan achter de rug is, dan
horen we hoeveel en wat voor kopij
er al binnen is voor het nieuwe
exemplaar. Het aantal artikelen was
ook nu niet gering! Als dan ook alle
geplande illustraties mee moeten,
dan zal het een hele dikke wijkkrant
worden. Dan zou er zeker wat moeten
blijven liggen voor de volgende, want
een te dik nummer kan problemen
geven bij het vouwen en nieten. Maar
toch bleek weer, dat ook het
februarinummer gevarieerd en

De jubilarissen Gerda en Harm, STIP,
verslagen van de altijd gezellige 55+
Kerstmiddag en de nieuwjaarsborrel.
Speciaal aandacht voor de boerderij
die midden in Huizum West staat.
Hoe bijzonder is dat!
Tenslotte hoop ik dat jullie (opnieuw)
zullen smullen van de inhoud en wens
ik jullie namens de redactie veel
genoegen,
Antoon Groenewoud.
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“Mag ik u voorstellen aan de nieuwe beheerders:”

HET ECHTPAAR
HARM EN GERDA VAN HOUTEN
door Roel Swart
“Mag ik u voorstellen aan de nieuwe
beheerders: het echtpaar Harm en
Gerda van Houten. Wij van het
bestuur hopen dat ze het met plezier
mogen doen voor een flink aantal
jaren”. Dit schreef voorzitter Wietse
Rinsma in de Hollanderwijkkrant van
februari 2009. Op 22 januari
jongstleden was het precies tien jaar
geleden dat Gerda en Harm het
beheer kregen over het
Hollanderhuuske. Hoe hebben ze het
werk tot nu ervaren, wat komt er
allemaal bij kijken om het buurthuis
draaiende te houden en hoe zien ze
de toekomst? Daarover had ik met
hen een gesprek.

Profiel beheerders. Harm
(Leeuwarden, 1946) en Gerda
(Leeuwarden, 1959) van Houten,
wonen al meer dan 40 jaar in de
Hollanderwijk. Beiden waren in 2009
al nauw betrokken bij de
buurtvereniging Hollanderwijk, en
dus geen onbekenden in de buurt.
Bovendien staan ze bekend als
betrouwbaar en kundig, eisen waar
een beheerder sowieso aan moet
voldoen. Daarom had Liesbeth ze
gepolst voor de functie. Toen ze daar
wel oren naar hadden, droeg Liesbeth
ze voor bij het bestuur. Er volgde een
gesprek met als uitkomst dat dat

Wat er aan vooraf ging. In 2008
moest Elly Jonkman om
gezondheidsredenen stoppen met het
beheer van het Hollanderhuuske.
Tijdens haar ziekte nam Liesbeth
Langendijk de honneurs waar. Om de
continuïteit van de werkzaamheden
te waarborgen, ging het bestuur op
zoek naar iemand die Liesbeth kon
vervangen bij afwezigheid. Dat werd
actueel toen zij, na opgenomen te zijn
geweest in het ziekenhuis vanwege
een dubbele longontsteking, te
kennen gaf te willen stoppen.
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Gerda en Harm op 22 januari 2009 de
sleutels van het Hollanderhuuske
kregen om als beheerdersechtpaar
aan de slag te gaan.

verrichten van schoonmaakwerkzaamheden. Het gebouw wordt
elke dag schoongemaakt. Bovenal zijn
ze het aanspreekpunt voor het
gebruik van het Hollanderhuuske.

Ontwikkeling. Na een relatief korte
inwerkperiode veranderde er, in
overleg met het bestuur, een aantal
zaken. Sindsdien beschikken alleen de
voorzitter en de beheerders over de
sleutels van het Huuske. Omdat het
steeds moeilijker werd om geschikte
vrijwilligers te vinden voor het
verrichten van bardiensten, liep de
voortgang van de werkzaamheden
gevaar en dreigde het overzicht te
verdwijnen. Daarom werd besloten
dat alleen Gerda en Harm iedere
avond dat het gebouw geopend is,
achter de bar staan. Ze hebben
sindsdien nooit één avond gemist!

Nevenfuncties. Gerda organiseert
daarnaast, samen met andere
vrijwilligers, een aantal
clubactiviteiten, zoals de bingo, de
coördinatie van het ophalen van het
oud papier, het rapen, vouwen en
nieten van de Hollanderwijkkrant, het
leiden van de kinderclub en de
hobbyclub, het organiseren van de
medewerkersavond in september en
de nieuwjaarsborrel in januari. Sinds
eind vorig jaar organiseert ze ook de
55+ kerst- en paasmiddagen. Gerda
en Harm doen tot slot een dringende
oproep:

Werkzaamheden. Aanvankelijk
leverde zuivelman Piet Inia de diverse
dranken. Daarvoor had hij de
beschikking over een sleutel van het
voorraadhok. Op dinsdag gaf Harm de
bestellingen aan hem door, waarna
Inia deze op donderdag afleverde.
Nadat hij met zijn mobiele winkel was
gestopt, gingen Gerda en Harm de
inkoop van de dranken zelf doen. Dat
doen ze bij verschillende zaken,
waarbij ze letten op aanbiedingen. Tot
de huidige werkzaamheden behoren,
behalve het volledige voorraadbeheer: het financieel beheer, het
voeren van de administratie en het

Nieuwe deelnemers en deelneemsters voor tafeltennis, klaverjasclub,
biljarten en hobbyclub zijn van harte
welkom!
Toekomst. Zolang de gezondheid het
toelaat en ze plezier blijven houden in
het werk, blijven ze het doen. Wat dat
betreft is de hoop van het bestuur, in
2009 verwoord door voorzitter
Wietse Rinsma, dat “ze het met
plezier mogen doen voor een flink
aantal jaren” uitgekomen. Wat mij
betreft mogen ze het met plezier
blijven doen voor een flink aantal
jaren!
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AFSCHEID DRIES MINNEMA
door Roel Swart
en nodigde haar uit voor de 55+
kerstmiddag op woensdag 19
december 2018. Helaas was ze die
dag verhinderd. Voorzitter Wietse
Rinsma en penningmeester Doeke
Brouwer hebben daarom bij haar
thuis een fraai bloemetje met daarbij
een prachtige kaart overhandigd, als
dank voor de vele jaren die ze actief is
geweest voor de vereniging en in het
bijzonder voor het organiseren van
55+- middagen.

Jarenlang hebben Dries en Jan
Minnema de kerst- en paasmiddagen
voor de 55+-ers verzorgd. De laatste
keer dat ze dit hebben gedaan, was
op woensdag 13 december 2017.
Vanwege te weinig belangstelling is
de 55+ paasmiddag in 2018 niet
doorgegaan. Na het overlijden van
Jan gaf Dries te kennen dat ze het
niet kon opbrengen om nog langer
bij de organisatie betrokken te zijn.
Het bestuur van buurtvereniging
“Hollanderwijk” wilde het vertrek van
Dries niet zomaar voorbij laten gaan

Dries, het ga je goed!

Whatsapp
buurtpreventie
Zijn er buurtbewoners die
belangstelling hebben voor
een whatsapp
Buurtpreventie?
Bij ‘verdachte’ dingen in de wijk is
iedere deelnemer hier dan snel van
op de hoogte.
En waarschuwingsborden schrikken
mogelijke inbrekers af!
Laat het dan maar even weten aan
de redactie. Wij spelen het dan
door.
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In de Schijnwerper:

INGEBORG DE JONG

door Frank Roffel
Tijdens de alternatieve rommelmarkt
van Ciska ontmoet ik Ingeborg de
Jong uit de Starterstraat voor het
eerst. Ze heeft wel zin om mee te
werken en dus bel ik een half jaar
later bij haar voordeur aan om haar
doopceel eens te lichten.
Ze blijkt daar al weer 11 jaar te
wonen met haar zoon Joris, die nu 8
jaren oud is. Ingeborg heeft een
schattig hondje, waar ze dol op is en
waarmee ze veel wandelt, in de
Groene Ster of in Harlingen aan de
zeedijk. Haar ouderlijk huis staat in
Stiens, waar haar vader en moeder
nog steeds wonen. Twee zussen
complementeren het gezin; met allen
heeft ze een goede band. Het is een
christelijk milieu, waarin ze opgroeide, maar alle kinderen hebben
het geloof los gelaten, tot spijt van
beide ouders. Vader werkt voor
uitgeverij Jongbloed, o.a. bekend van
de productie van bijbels voor
christenen.

Het Nieuwe Hoek, zorginstelling in
Leeuwarden en eveneens bij
Greunshiem, zorgcentrum te
Leeuwarden. Met veel plezier heeft ze
er gewerkt en ze denkt er met een
goed gevoel aan terug. Ze raakt
zwanger op haar 32-ste en wordt tot
haar spijt een alleenstaande moeder.
Haar zoon blijkt speciaal onderwijs
nodig te hebben en dat betekent dat
Ingeborg elke dag twee keer naar
Damwoude rijdt om haar zoon weg te
brengen en op te halen. Ze heeft een
sterke band met Joris. Een andere
belangrijke persoon in haar wereld is
een vriendin, die nog wel eens op

Ingeborg gaat in Leeuwarden
studeren en haalt verschillende
diploma’s. Als verzorgende komt ze bij
verschillende werkgevers terecht.
Stichting Maartenswoude in Stiens,
9
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Joris past en die zich ook verder met
hem bemoeit.
Vakantie vieren is ook iets wat de
fam. De Jong graag doet. Naar
Hoenderloo gaan ze steevast.
Ingeborg vertelt me dat ze van de
natuur houdt en eigenlijk een
natuurmens is. Het liefst zou ze op
het platteland wonen, in een
boerderijtje bij voorbeeld. Ze is een
huiselijk type. Ze is bijvoorbeeld al 10
jaar niet meer uit geweest en dat mist
ze ook niet. In haar buurtje in de
Starterstraat kent ze leuke mensen,
waarmee goed een praatje te maken
valt.

euphonium bespeeld , een soort
tuba. Maar dat is verleden tijd. Nadat
ik wat foto’s van haar en haar hondje
heb gemaakt en wat foto’s van Joris
en zijn moeder meekrijg, ga ik weer
naar huis en heb ik kennisgemaakt
met een leuke, spontane vrouw.

Muzikaal is ze ook. Vroeger heeft ze
het aparte instrument met de naam
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NATUUR IN DE WIJK
heeft zichzelf geïmporteerd vanuit
Klein-Azië. Daar begonnen deze
duiven te emigreren naar West- en
Noord-Europa vanaf ongeveer 1932.
Het is nog steeds een raadsel wat de
reden was van die plotselinge
uitzwermerij. Men denkt, dat een
erfelijke verandering bij de latere
generaties de oorzaak kan zijn.
Dat de Turkse tortels destijds bijna
heel Europa hebben “veroverd”, dus
zonder strijd, zou een generaal jaloers
kunnen maken. In 1949 werd het
eerste broedgeval in ons land
(Musselkanaal) vastgesteld. Op 8
januari 1955 worden in Harlingen de
eerste twee duiven gezien die zich in
Friesland waagden. Tien jaar later
waren er al 83 keer zoveel!

door Antoon Groenewoud
Als inhoud deze keer o.a. “even
geduld”, de Turkse tortelduif; de
natuur en het klimaat, een kraaienconcert, een zingende “nachtmerel”,
stokroos en vogels uit Zuid-Europa
nog niet in Friesland.
Ik zou hier willen melden: “Wijkgenoten, kijk eens hoe massaal het
groen in onze buurt ontluikt!” Maar…
we zitten nog midden in de winterperiode, dus geduld! ( ik schrijf dit in
januari 2019.) Dat neemt niet weg,
dat er heus wel één of meer Aviertjes over zijn te schrijven. Echt
wèl.
En omdat het winter is, richt ik me
vóór de waarnemingen enz. éérst tot
een vogelsoort, die ook tijdens dit
jaargetijde bij ons blijft. Dat is de
Turkse tortelduif (Streptopelia
decaocto). Heel vreemd, maar deze
roze-bruin-gekleurde duif kwam vóór
1948 niet voor in onze omgeving! Hij

Wat mij betreft, mogen ze blijven,
want ik vind het fleurige, levendige
vogels. Het 3-delige koeren is qua
volume bescheiden, maar de roep bij
een landing is aandachttrekkend.
Het is een nasaal schaapachtig geluid.
Er zijn mensen, die er een verrekte
hekel aan hebben, vooral ’s morgens
heel vroeg! Deze duiven broeden in
bomen op een vrij slordig nest van
takjes en leggen daar doorgaans 2
helderwitte eieren in. Om de beurt,
wat het “echtpaar” betreft, gaan ze
een dag of 17 de eieren verwarmen.
De pasgeborenen vliegen, als het
goed gaat, na ongeveer 18 dagen uit.
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Daarna zijn ze nog niet tevreden,
want ze herhalen dit proces per
seizoen nog eens een of twee keer.
Maar voor het zover is, moet manlief
zich wel even uitsloven, want hij moet
zijn vrouwtje wel zover krijgen om
samen te blijven.
Nou ja, dan ga je baltsvluchten
maken: heel ver omhoogvliegend en
dan in een grote boog terug zwevend.
Daarna volgen een aantal diepe
buigingen-met-hevig-gekoer en de
staart wijd uitgespreid! Als afsluiting
van dat tafereel gaan ze paren. ’n
Geweldig gezicht om te volgen. Ook
daarom richtte ik mij op de Turkse
toarteldo (in het Fries).

van deze zangvogel-soort alvast de
vrouwen wilden imponeren….
En toen, het was nog volkomen nacht,
om kwart voor 5, dacht ik in de verte
vaag een zingende Merel te horen! En
dàt op 30 december? ’t Wou me niet
aan. Om er zeker van te zijn, luisterde
ik daarna bij het open
slaapkamerraam: het klopte!
Het was niet zo uitbundig als b.v. in
maart en april, maar toch duidelijk
herkenbaar. Op 6 januari, om half 6 ’s
morgens hoorde ik hem weer.
Ik weet niet of dit ook een uitvloeisel
is van de klimaatverandering, want
ook de vogelwereld wordt daar al
jaren door beïnvloed. Ondanks dat er
in onze wijk (nog) geen vogels uit
Zuid-Europa zijn gezien, is het toch
wel bijzonder, als elders in Nederland
een Bijeneter en zelfs een
Slangenarend hun entree maken.
Hopelijk komen ze komend voorjaar
weer terug. Trouwens, de Bijeneters
hebben met zes paartjes al in ons
land gebroed! Vooral in Zuid-Limburg.

Als gevolg van ons (onberekenbare)
klimaat, konden we de meest bizarre
waarnemingen horen en lezen! Vooral
via de uitzending van “Vroege
Vogels”, iedere zondagmorgen, waar
te horen was dat struiken in b.v.
november weer hun voorjaars-bloei
toonden.
Nadat al lang de frambozen waren
geplukt, ontdekte men vlak voor de
Kerst opnieuw 3 rijpe vruchten.
Bij ons in de voortuin zagen we op 4
januari een signaal van de komende
lente: sneeuwklokjes! Alhoewel de
hele natuur wel zeker een hele
maand vooruitloopt!
Wat de betekenis was van een
“concert” dat een groep Zwarte
kraaien op 28 december 2018 om een
uur of 8 ’s morgens gaf, vroeg ik me
wel af. Het kan zijn, dat de mannen

Waar wij weer naar uitkijken, is de
terugkeer van de Huiszwaluwen. Er
hangen 40 “namaaknesten” aan onze
huizen klaar, dus…..
Maar natuurlijk zal de lente weer een
extra accent krijgen, als ook de
andere trekvogels terug zijn, zoals de
Gierzwaluwen, de Fitis, Tjiftjaf en
Zwartkop-tuinfluiter, om er een paar
te noemen.
Tot nu toe waren het wel weer de
14

vogels die hiervoor domineerden!
Laat me dan tòch even een wilde- en
tuinplant belichten, nl. de Stokroos.
In onze buurt zeker eind-juni en juli
bloeiend met prachtige bloemen te
zien. Waarom nu déze plant? Nu, ik
“doolde” wat in een Time Life-boek,
de “Rocky Mountains” en de schrijver
daarvan, Bruce Walker, zag op een
berghelling in de staat Montana een
zee van bloemen. Hij noemde daarbij
ook de rode “gloed” van Wilde
Stokrozen. Komen die daar
oorspronkelijk vandaan? was de vraag
die ik me wat verbaasd stelde. Dus ik
de plantenboeken op tafel en even
Wikipedia lezen.
Door de aparte vorm van deze plant
viel hem dat op, vermoed ik. Ze
worden wel ongeveer 2,5 tot 3 meter
hoog. Behalve rode bloemen, zijn ze
er ook in het wit en paarszwart.
Maar, zijn ze oorspronkelijk afkomstig
uit de Verenigde Staten? Nee, want
alle plantenboeken en Wikipedia
stellen dat de Stokrozen in Turkije,
Israël en Iran inheems zijn, terwijl ook
Voor-Azië genoemd wordt.
Ik hou het er op, dat mogelijk vogels
zaden overgebracht hebben daar in
de Rocky Mountains vanuit plekken in
Montana, waar ze ook in tuinen
voorkomen.
Oh ja, de blaadjes van de zwarte
bloemen zijn genezend bij slijmhoest!
’t Is maar een weet.

Stokroos

Roodborstje. Door de rode borst en
de wat schokkende manier van
bewegen viel deze direct op. Ook
door het priem-snaveltje is deze niet
te verwarren met b.v. een mus, met
een kegelsnaveltje.
Tot slot van deze winter-editie met
een nogal Turkse “overheersing”, de
Tortelduif èn de Stokroos, hoop ik dat
niet alleen wij, maar ook de vogels
deze koude periode goed doorkomen.
Met wat voer voor de vogels, zoals
brood, pindakaas, appels en wat
havermout, zal het die wijkgenoten
zeker lukken!
Nog even dit, zondagmorgen 20
januari werd Leeuwarden in de
weerberichten apart genoemd! Het
had hier die nacht 10 graden
gevroren!

Terug in de buurt: op 9 januari kregen
we in ons tuintje bezoek van een

Januari 2019
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GEZELLIGE NIEUWJAARSBORREL
zaterdag 5 januari 2019
tekst en foto's Roel Swart

voorzitter Wietze Rinsma zijn
traditionele nieuwjaarstoespraakje,
waarin hij allen een gelukkig en
voorspoedig 2019 wenste. “2018 was
een bewogen jaar, u kunt het allemaal
lezen in het wijkblad”, aldus de
voorzitter. “Daarin staat ook de
aankondiging voor de komende
ledenvergadering, waar jullie alles te
weten kunnen komen over het
verenigingsjaar 2018. De eerste twee
consumpties per persoon zijn
vanavond voor rekening van het
bestuur”, aldus Wietse, die
vervolgens Gerda van Houten en Jo

Ondanks een aantal afmeldingen
vanwege ziekte (onder andere griep)
wisten toch nog een kleine dertig
belangstellenden op zaterdagavond 5
januari de weg naar het Hollanderhuuske te vinden voor de nieuwjaarsborrel van buurtvereniging
Hollanderwijk. Rond de klok van 7
uur druppelden de eerste bezoekers
binnen. Er heerste een ongedwongen
en gezellige sfeer. Een impressie.
Bewogen jaar. Om kwart voor 8 hield
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Papa, die deze avond verzorgden,
bedankte met een bloemetje. Nadat
de beide dames de hapjes, uitgestald
op de biljarttafel, bedekt met
aluminiumfolie, onder applaus
hadden onthuld, kon iedereen
toetasten. En reken maar dat de
heerlijke salades, stokbrood met
kruidenboter, gevulde eieren en zoute
haring met uitjes en roggebrood,
gretig aftrek vonden!

Groenewoud gaat nog wel even door
als redactielid en stukjesschrijver.
Momenteel werkt hij aan een nieuwe
rubriek: “Spoorpraat”, die gaat over
het N.S.- station in Leeuwarden en
omgeving. Verder verzamelt hij
informatie over de Turkse tortelduif.
En dat Trump niet zo raar doet. Frank
Roffel blijft voor ons wijkblad stukjes
schrijven, maar keert niet terug als lid
van de redactie. Die functie legde te
veel druk op hem. “Zoals het nu gaat,
bevalt me goed”, aldus Frank. Wat
verwacht hij van het nieuwe jaar?:
“Zolang we maar een beetje gezond
blijven. En dat Trump niet zo raar
doet”.

Rommelmarkt in de voortuinen
2019. Hoewel Ciska Verschut
aanvankelijk van plan was om de
rommelmarkt in de voortuinen van de
Hollanderwijk eens in de twee, drie
jaar te organiseren, heeft ze, vanwege
het grote succes vorig jaar, besloten
het dit voorjaar weer te doen. In de
komende edities van de
Hollanderwijkkrant volgt hierover
nadere informatie, onder andere door
een interview in het april-nummer.
Turkse tortelduif. Antoon

Samenwerkende Bewoners
Organisaties S.B.O. Namens de S.B.O.
gaven voorzitter Sietske Inberg en
bureaumedewerker Bernard
Posthumus acte de présence. Ze
vermaakten zich prima. De S.B.O.
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vergadert eenmaal in de maand in het
Hollanderhuuske, “een uitstekende
locatie”.

grote opkomst, spreken van een
gezellige en geanimeerde
nieuwjaarsborrel. Met dank aan
Gerda van Houten en Jo Papa voor de
organisatie en aan Harm van Houten
voor de barbediening!

Hier kent men elkaar, daar niet. Oudwijkbewoner Donald Visscher is twee
jaar geleden verhuisd van de
Wijnhornsterstraat naar de
Noorderweg. Hij is nog steeds met
plezier lid van de klaverjasclub op
maandagavond. Hoewel hij het in zijn
huidige appartement naar zijn zin
heeft, voelt hij zich nog altijd
verbonden met het Hollanderhuuske.
Visscher: “Het verschil tussen wonen
aan de Noorderweg en in de
Hollanderwijk, is dat men elkaar hier
kent, en daar niet”.
Na half 11 gingen de meeste mensen
naar huis. De avond overziend
kunnen we, ondanks de iets minder
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Mijn huisdier en ik

NIEUWE SPAANSE HUISGENOOT
MET EEN FRANSE NAAM
door Marieke Draaisma
Sinds 25 januari ben ik het trotse
personeel van niet 1 maar 2 poezen!
Ik heb haar Filou genoemd en ze
komt uit Spanje. Filou betekent
dondersteen of schurk in het Frans.

Little tigers

Via de stichting Little Tigers heb ik
haar geadopteerd. Deze stichting
regelt adoptie van katten uit onder
andere Spanje en Roemenië. In deze
landen worden straatkatten vaak naar
een gemeenteasiel gebracht waar ze
veelal een spuitje krijgen. Om deze
landen te helpen bestaan er verschillende stichtingen die helpen bij

programma's rondom het castreren/
steriliseren en bij het adopteren van
straatkatten. Ook helpen ze om
dierenwelzijn te bespreken met de
lokale organisaties.
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Druppel

ze heeft een heel lief, levendig en
sociaal karakter. Het is een
verrukkelijk nieuw huisgenootje waar
ik erg van geniet!

Ergens is dit misschien wel een
druppel op de gloeiende plaat, een
buitenlandse kat adopteren. Door een
straatkat te adopteren, los je het
probleem niet op. Maar je geeft die
specifieke kat wél een goed huis en
daarnaast help je zo mee aan
programma's rond castreren en
steriliseren. Ik vind het een mooi
initiatief!

Van 1 naar 2 poezen

Poek is mijn Oosterse korthaar die
bepaald niet gediend was van een
nieuwe huisgenoot. Ze liet dit dan
ook luid en duidelijk merken door te
blazen en flink te grommen. Haar
keelklanken waren zeer
indrukwekkend! Geduld en tijd geven,
dat had ik me voorgenomen en
warempel, na slechts 1,5 week gaat
het al stukken beter. Er heerst nu een
prima gedoogbeleid en daar ben ik al
heel blij mee.

Snowshoe

Filou is waarschijnlijk ongeveer 1 jaar
oud en ze is deels een Snowshoe. Dat
is een Amerikaans ras dat afstamt van
de Siamees. De naam is ontstaan
omdat ze vaak witte pootjes hebben.
Filou heeft prachtige blauwe ogen en
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1989-2019: STIP BESTAAT 30 JAAR
"Ik word blij van een mooie kaart, poster of boek"
door Roel Swart

drukwerk meer is dan wat inkt of
toner op papier. Ik word blij van een
mooie kaart, poster of boek. Als ik
een taalfoutje vind, of iets vreemds in
een ontwerp, dan koppel ik dat terug
naar de klant. Meestal wil die het nog
aanpassen, of doe ik dat”.

“Hij wilde vliegtuigbouwer worden,
Paultje heeft daar voor geleerd.
Diploma éénmaal in zijn handen,
dacht ie dit komt toch verkeerd. Hij
wou toen wat leuks beginnen, iets
dat nu wel bij hem hoort: 'Laat ik nu
eens wat gaan printen, ja ik denk dat
dat wel scoort'”.

Jeugd. Paul Pasveer is in 1957
geboren op de Voorstreek 15, in een
monumentaal pand uit de 16e eeuw.
Zijn ouders hadden daar een winkel in
luxe huishoudelijke artikelen. Na de
lagere en middelbare school ging Paul
in 1975 naar Haarlem voor de studie
lucht- en ruimtevaart-techniek aan de
HTS. Hij wilde vliegtuigbouwer
worden en dat kon alleen in Haarlem.
Nadat hij in 1979 was afgestudeerd,
ging hij naar Delft om aan de
Technische Universiteit verder te
studeren. Een jaar later, in 1980, is hij
daarmee gestopt. Hij was namelijk tot
het inzicht gekomen dat een
toekomst als vliegtuigbouwer alleen
mogelijk was bij grote bedrijven als
KLM en Fokker. Het perspectief via
een “uitgestippeld pad” terecht te
komen bij banen van 8 tot 5 als
radertje in het grote geheel, werd
voor Paul een doemscenario. Hij wist
dat hij zich veel beter thuis zou
voelen in kleinschalige arbeidsomstandigheden. Mensen blij maken,

Bovenstaande regels vormen het
eerste couplet van het feestlied dat
de Leeuwarder dichter, liedjesschrijver, zanger en muzikant Melvin
van Eldik speciaal voor jubilaris Paul
Pasveer, op de melodie van de
Zuiderzeeballade (“Opa kijk ik vond
op zolder”), heeft geschreven ter
gelegenheid van het 30-jarig bestaan
begin dit jaar van Stip Stencilwerk.
Over hoe het begon en over hoe “het
STencil Imperium van Paul Pasveer (of
de afkorting STencils, Inkt, Papier)
alle veranderingen van de afgelopen
30 jaar ruimschoots heeft overleefd”,
kortom: over 30 jaar STIP, sprak ik
met onze wijkgenoot.
Blij van een mooie kaart. Op de
verjaardagskaart die Paul aan zijn
relaties heeft gestuurd, schrijft hij het
volgende: “Ja, er is duidelijk plaats
voor een kleine drukkerij, waar
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kinderen. Eens in de 6 weken had hij
een vrij weekend. Na een half jaar
hield Paul het echter voor gezien: het
werd hem te zwaar. Vrijwel dag en
nacht werken met kinderen van circa
9, 10, 11 jaar, kleine crimineeltjes in
de dop, op school niet te handhaven,
dat was uiteindelijk niet zijn ding. Paul
wilde wel met kinderen werken, maar
niet met zo'n zware doelgroep.

dat was – en is nog steeds – zijn
belangrijkste motivatie.
Browndale tehuis. Hij wilde dus wat
anders, maar hoe en wat? Paul
schreef zich eerst maar eens in bij
uitzendbureaus om zich nader te
oriënteren, en ging aan de slag als
klusjesman. In voorgaande jaren had
hij op vrijwillige basis gewerkt als
leider van kinderzomerkampen op
Ameland. Omdat hij dat erg leuk
vond, reageerde hij op een
advertentie voor begeleider in een
therapeutisch gezinshuis in
Lutkewierum, dat werkte volgens de
zogeheten Browndale-methode (zie
kader).
Paul werd aangenomen voor twee
jaar en begon in de zomer van 1983.
Hij was daar intern, 24 uur per dag, 7
dagen in de week. Er waren 4
volwassen begeleiders voor 6

Avondopleiding. Hij besloot om,
naast het verrichten van klusjeswerk,
een 3-jarige avondopleiding leraar
wis- en natuurkunde te volgen,
bestemd voor cursisten uit het
bedrijfsleven met een wiskundige
achtergrond. In 1984 rondde hij de
cursus succesvol af. “En nu dan?”
vroeg hij zich af. Les geven aan een
klas van 30 pubers en daarbij vooral
energie steken in orde houden, dat
leek hem maar niks. Hij besloot om

Browndale-methode. In deze therapeutische gezinshuizen, bestemd voor getraumatiseerde kinderen met psychiatrische problemen, werkt men op basis van de Browndalemethodiek, genoemd naar de oprichter, de Canadees John Brown. Brown vond dat ook
kinderen met psychiatrische problemen recht hebben op een zo normaal mogelijk
leven. In 1973 werden de eerste Browndale huizen in Nederland opgericht. De
begeleiders in het huis zijn geen hulpverlener van beroep. Toch nemen zij behalve de
verzorging ook de behandeling van de kinderen voor hun rekening. Iemand die er wil
werken, hoeft niets af te weten van gedragsgestoorde kinderen. Hij of zij moet in de
eerste plaats mentaal sterk zijn. Deze kinderen kunnen het slechtste in je naar boven
halen. Vooral het zorgen is erg zwaar. Alles - aankleden, tandenpoetsen - duurt
verschrikkelijk lang. En je moet de kinderen de hele dag op gang houden, want zichzelf
vermaken kunnen ze niet.' Voor een privé-leven is nauwelijks tijd. Een begeleider moet
een stabiel mens zijn en zichzelf goed kennen”. Bron: dagblad Trouw, 6 april 2002.
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bijlessen wiskunde te geven: één op
één, dat sprak hem aan.

januari 1989 afgerond moest zijn.
Omdat dat een onhaalbare zaak was
met alleen vrijwilligers, nam de
stichting Paul voor één maand in
dienst. Het project slaagde, waarna
Paul besloot om niet opnieuw een
uitkering aan te vragen: per 1 januari
1989 startte hij zijn bedrijf en liet hij
zich inschrijven bij de Kamer van
Koophandel. De naam STIP leek hem
wel een frisse naam voor een
drukkerij.

Aanschaf stencilmachine. In 1984
kocht Paul voor de aardigheid een
stencilmachine bij De Haas & De Boer,
een Geha 120. Hij had inmiddels een
behoorlijk netwerk opgebouwd door
het vele vrijwilligerswerk, waardoor
er al vrij snel vragen kwamen om wat
te stencilen. In die tijd had Paul een
uitkering, een situatie waar hij vanaf
wilde. Hij droomde al eens van een
eigen bedrijfje.

Locaties. Paul begon op een
bovenkamertje aan de 7e
Vegelindwarsstraat. In het begin gaf
hij nog bijlessen, en, om verzekerd te
zijn voor het ziekenfonds, deed hij 'savonds schoonmaakwerk. Na
driekwart jaar verhuisde Stip naar een

Ontstaan STIP Stencilwerk. De droom
werd werkelijkheid toen hij vrijwilliger
was bij het Scholenproject Latijns
Amerika (SPLat). Dat was eind 1988
bezig met een project dat vóór 1
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straat; nadat deze ruimte te klein
werd, ging hij in 2001 over naar het
huidige pand aan de Nieuwe
Hollanderdijk. Tegelijkertijd schafte hij
een nieuwe moderne kleurenprinter
aan, maar behield de oude stencilmachine voor incidentele opdrachten.

benedenverdieping aan de Jan van de
Capellestraat, een zijstraatje van de
Carel van Manderstraat in Huizum. In
1992 verkaste hij naar de
Zuidergrachtswal, naar het pand van
de voormalige stichting Hulp en
Welzijn Leeuwarden (HWL), waar hij
een ruimte huurde. HWL beschikte
over een eigen drukkerij, waardoor
Paul meteen dichtbij zijn doelgroep
zat. Twee jaar later fuseerde HWL
met enkele andere organisaties en
ging op in de Stichting Welzijn
Leeuwarden (SWL) . Het gebouw
kreeg tegelijkertijd een andere
indeling, waardoor er voor STIP,
helaas, geen plaats meer was. Paul
verhuisde naar de Wassenbergh-

Opmerkelijk. Paul is milieu- en
energiebewust. Het pand wordt
verwarmd door middel van
zonnepanelen op het dak: dit levert
40% van de elektriciteit op.
Verpakkingsmateriaal heeft hij nog
nooit gekocht, hij hergebruikt de
verpakkingen waarin hij het papier
binnenkrijgt.
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Producten en diensten. Aanvankelijk
leverde Paul alleen stencilwerk.
Langzamerhand breidden de
werkzaamheden zich uit en nam hij
een nieuwe stencilmachine in
gebruik. Tegenwoordig verzorgt Paul
de kleinere oplagen print- en
drukwerk, zoals visitekaartjes,
buttons, posters en magazines.

Selectief met grote klanten. Paul is
selectief wat betreft grotere klanten.
Als voorbeeld van een poos geleden
noemt hij een groot bedrijf, dat goed
was voor tien procent van de omzet.
De klant wilde een andere
druktechniek, maar dan zou Paul een
nieuwe pers moeten kopen, veel
vervuilender en ingewikkelder. “Als u
deze koopt, dan blijven we klant bij u,
zo niet, dan gaan we bij u weg”, was
het niets aan duidelijkheid overlatend
aanbod. Paul heeft er eerst maar eens
een nachtje over geslapen: het voelde
niet goed. Paul: “Dat was niet mijn
ding. Ik heb mijn eigen manier van
werken, daarom heb ik het
uiteindelijk niet gedaan”.

Klanten. Paul heeft de jubileumkaart
gestuurd naar 525 adressen,
waaronder circa 450 vaste klanten.
Het gros van de klandizie bestaat uit
studenten, stichtingen, verenigingen
en kleine bedrijfjes, zoals
schoonheidsspecialistes en enkele
horeca-zaken. Het maandblad van
seniorenstichting LOS, “Los-vast”,
wordt bij STIP gedrukt; ook de
prijslijsten in snackbars De Coeter en
De Basuin zijn door Paul verzorgd. Een
andere groep gebruikers zijn veel
particulieren die komen kopiëren
omdat bijvoorbeeld de printer thuis
kapot is.

Samen met Jobs. Echtgenote Jobs
Theunissen (Leeuwarden, 1967),
heeft vanaf het begin meegeholpen in
het bedrijf. De eerste jaren werkte ze
daarnaast in de thuiszorg. Jobs en
Paul hebben elkaar ooit ontmoet bij
het kerkkoor waar hij nog steeds
basgitaar speelt.
Werkdag. Van maandag tot en met
vrijdag is Stip geopend van 9 tot 17
uur. Hij heeft dan veel tijd voor de
klanten. Buiten de openingsuren, ook
in de weekends, kan hij in alle rust
klussen die meer tijd vergen
Op 6 april 2018 ontving Paul (rechts)
uit handen van wethouder Friso
Douwstra een Fairtrade-certificaat.
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uitvoeren. Hij maakt dan bijvoorbeeld
ontwerpen voor affiches. Als er
storingen zijn, heeft hij de tijd om,
voordat hij de onderhoudsmonteur
inschakelt, eerst te kijken of hij het
probleem zelf kan oplossen. Tussen
kerst en oud en nieuw en drie weken
in de zomer wegens vakantie, is de
zaak gesloten.

Daarnaast maakt hij zich
verdienstelijk als basgitarist in het
kerkkoor en als begeleider bij
“Scheepsmaatjes”, een project voor
mensen met een beperking . Ook
werkt hij als muzikant mee aan de
Midnightwalk, die in april door de
Hollanderwijk komt en verzorgt hij,
als lid van de redactie, de lay-out voor
de Hollanderwijkkrant. Paul: “De
Hollanderwijkkrant heeft een
kroniekfunctie en is belangrijk voor
de geschiedschrijving”.

Naar zijn zin. Paul heeft het duidelijk
naar zijn zin.“Ik vind het machtig
werk. Vooral de omgang met klanten,
ze blij maken, daar doe ik het voor”.
Hij noemt als voorbeeld de studente
die onlangs op een avond belde. Ze
dacht dat ze een bandje te horen zou
krijgen, omdat ze er van uit ging dat
STIP pas de volgende dag weer
bereikbaar zou zijn. Maar ze kreeg
Paul aan de lijn en vertelde dat de
poster waarmee ze bezig was, was
mislukt. “Morgenvroeg om 10 uur is
het klaar”, zei Paul tegen de blij
verraste klant.

Toekomst: Paul Pasveer is “niet zo van
de planning”. “Misschien ga ik nog 5
of 10 jaar door, misschien ga ik
langzamerhand taken afstoten, ik zie
wel”. Hij denkt er wel over om zijn
werkzaamheden uit te breiden met
het maken van boekjes met reis- en
familieverslagen. In het verleden
heeft hij wel eens poëzie-albums
nagemaakt door middel van
inscannen, om het dan af te drukken
zoals het oorspronkelijke exemplaar
er uitziet. Prachtig werk, je geeft de
klant veel meer dan een stapel
bedrukt papier.

Vrije tijd. Als een soort vriendendienst heeft Paul voor een uitgever in
Duitsland een software-programma
vertaald van Duits naar Nederlands.
“Zo kom je alle functies tegen, je leert
alles, kortom: ik krijg er veel voor
terug”. Hij test nog regelmatig een
layoutprogramma. Dan kun je invloed
uitoefenen op de ontwikkeling van de
software. Meerdere functies heeft hij
aangedragen.

Op de jubileumkaart schreef Paul:
“Over 15 jaar ben ik 76, eens kijken
hoe het er dan voorstaat...“
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INGE DE BRUIN RUIMT OP
Maandagmiddag 28 januari 2019 om 3 uur. Gewapend met grijpstok en emmer
gaat buurtgenote Inge de Bruin de troep op het parkeerterrein bij het Hollanderhuuske te lijf. “Getverderrie, moet je kijken: wat een rotzooi!”, roept ze verontwaardigd. Even later showt ze triomfantelijk de oogst van een half uurtje prikken.
Roel Swart legde het voor u vast op
beeld.
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LAMMERENDE SCHAPEN AAN DE
VINCENT VAN GOGHSTRAAT
“Even blèren en je krijgt weer lekkere warme melk van moeder schaap”
tekst en foto's Roel Swart

Daarnaast was hij veeverloskundige
voor boeren in de omgeving van
Leeuwarden. Wat de handel betreft
hield hij zich vooral bezig met de
export van melkvee naar landen in
het Midden-Oosten, Malta en Italië.
De Jong had bewust voor deze
boerderij gekozen vanwege de
geschikte ligging: op loopafstand van
de veemarkt die destijds bij het N.S. station aan de Lange Marktstraat
werd gehouden. Nu staan er de
Aegon gebouwen. Bij het station
waren ook de exportstallen. Met de
koeien liepen ze iedere vrijdag door
de straten van Huizum-west.

Op de hoek van de Vincent van
Goghstraat en de Adriaen
Brouwerstraat staat een meer dan
100 jaar oude boerderij. Het
monumentale pand dat dateert uit
1911, lag destijds te midden van
uitgestrekte weilanden aan de
voormalige Nieuwlandsweg. In 1933
werd de boerderij gekocht door
veehandelaar Johannes de Jong, opa
van de huidige bewoner,
schapenhouder Johannes de Jong
junior, die er sinds 1957, met een
onderbreking van enkele jaren van
omzwervingen, woont. Een gesprek
met de man die in 1955 is geboren
op nummer 21a, in een noodwoning
in de tuin naast de boerderij.

Boerderij in oude staat. Niets is er
aan de boerderij verbouwd. Ook de
stallen en de hooizolder zijn intact
gebleven. De schuur wordt nog steeds
gebruikt waar die ooit voor was
bestemd: onderdak voor de dieren en
opslag van hooi en stro. Alles is nog in
riet, waardoor er geen sprake is van
problemen met asbest. Johannes
constateert met spijt dat er bij veel
andere monumentale boerderijen
tijdens verbouwingen door particulieren, veel van het oorspronkelijke
verloren is gegaan. Hierbij is de
constructie ook nogal eens vernield.

Johannes de Jong senior. Opa
Johannes had de noodwoning vlak na
de 2e Wereldoorlog laten bouwen
voor het gezin van zijn zoon. In 1957
is het gezin verhuisd naar de
boerderij, waarna opa De Jong zelf in
het huisje ging wonen. Hier heeft hij
tot zijn dood met zijn vrouw
gewoond. Daarna is het huisje in 1980
afgebroken. Opa De Jong was
veehouder en veehandelaar.
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Vlees. Johannes: “Het zijn schapen,
bestemd voor het vlees. Ze worden
vooral afgezet in de grote steden,
maar ook wel geregeld geëxporteerd
naar België en Frankrijk. De jonge
ramlammeren worden zo mogelijk
afgezet met het islamitisch offerfeest.
De beste ooilammeren worden weer
schaap. Na één jaar zijn ze zelf al
weer moeder. Wol brengt niet veel
op. De prijs is vooral afhankelijk van
de wereldhandel. Het zijn dan ook
andere schapen dan die van de
bekende schaapskuddes die in
Leeuwarden rondtrekken. Dat zijn
vooral heideschapen, een meer

Schapenhouderij. De Jong is nu
vijftien jaar fulltime schapenhouder.
Na zijn studie landbouwkunde en na
“enkele jaren van omzwervingen”,
ging hij parttime aan de slag als
landbouwkundig adviseur, onder
meer bij de overheid. In een
overgangsperiode runde hij de
boerderij samen met zijn vader,
waarna Johannes het bedrijf
overnam. Aanvankelijk hield hij ook
nog koeien, maar dat was, mede als
gevolg van de melk-quotering en de
MKZ-crisis, op den duur niet meer
lucratief.
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gehard type schaap voor sobere
omstandigheden”.
Topdrukte: aflammeren. Eenmaal per
jaar, in maart en april, is het
topdrukte: dan lammeren de
drachtige ooien af. Voor het zover is,
komt er in oktober een geselecteerde
ram bij de dames. Johannes: “Eén
ram is voldoende voor 50 schapen.
Na 5 maanden minus 5 dagen worden
dan de eerste lammetjes geboren.
Dat is in maart”. De schapen komen
dan bij toerbeurt naar de boerderij,
waar ze aflammeren. Johannes noemt
het zijn “Kraamkliniek”. Wanneer het
in de boerderij in deze periode te vol
is, plaatst hij op het land bij Goutum

Vaste bewoonsters
speciaal een tentstal.
Ieder jaar loopt tijdens de periode
van lammeren een student
paraveterinair (dierenarts-assistent)
van het Nordwin College, stage op de
boerderij.
Vervoer. Het vervoer van en naar het
weiland gaat met behulp van een
veewagen. Johannes: “We proberen
het zo te regelen dat we op de
heenreis drachtige schapen
meenemen en op de terugreis
schapen met lammetjes. Als ze weer
in het land terug zijn, zijn ze 10 (!)
stoplichten gepasseerd!”
Diervriendelijke sector. De
schapenhouderij is in principe een
heel diervriendelijke sector. De
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lammetjes blijven bij hun moeder en
kunnen altijd vrij buiten in de natuur
rondlopen. Johannes: “Even blèren,
en je krijgt weer lekkere warme melk
van moeder schaap”. Na ongeveer 12
weken zijn ze zo groot dat ze van de
moeders worden gescheiden, en
worden de rammen en de ooien bij
elkaar vandaan gehaald. Johannes:
“Dit is nodig omdat ze na 5 à 6
maanden al geslachtsrijp zijn. Als je
alles zijn gang laat gaan, wordt het
een rommeltje en krijg je in de winter
lammetjes. Dat is natuurlijk niet de
bedoeling”.

doodgebeten. Ze zijn, uiteraard,
vreselijk geschrokken. Ook de
eigenaar van de hond toonde zich
onthutst en heeft de schade volledig
vergoed. Maar dit is iets wat niemand
wil. Door dit incident is de
wolvendiscussie ook voor Johannes
actueel geworden: “Wij zien liever
niet dat onze huisdieren wreed
worden verscheurd door een wolf. En
we kunnen toch niet al ons land
omheinen met metershoog
schrikdraad? Dan ziet het landschap
er niet uit”.
De stal

Rondtrekkende kudde in de
rest van het jaar. In de rest
van het jaar grazen de
schapen, behalve op zijn
eigen stuk land nabij het
Landbouwmuseum aan de
Boksumerdyk, op weilanden
van collega's in de melkveehouderij, gelegen tussen
Goutum en Werpsterhoek.
Er is dan sprake van een
“rondtrekkende kudde”
onder leiding van Johannes:
zodra het gras ergens op is,
wordt de kudde verplaatst.
Daarbij lopen de dieren
etappes van 500 tot 1000
meter.
Wolven. Januari 2018 heeft
een herdershond zeven
drachtige schapen van hem
en een buurman
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Een patiënte (boven) en een vaste bewoonster (onder)
Fotoreportage eerstvolgende
Hollanderwijkkrant. Na het interview
kreeg ik van Johannes een rondleiding
langs de stallen, de hooischuur en het
buitenterrein. Daarbij ontmoette ik
onder meer een ziek schaap en
enkele vaste bewoners: twee kippen
en een geit. Tegen de tijd dat de
eerste schapen gaan lammeren, ben
ik door Johannes uitgenodigd om een
fotoreportage te maken voor de
Hollanderwijkkrant van april. Ik
verheug me er nu al op, zeker na de
genoten gastvrijheid en het plezierige
en onderhoudende gesprek met
schapenhouder Johannes de Jong!
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55+ KERSTMIDDAG, 19 DECEMBER
verslag Gerda van Houten en Roel
Swart
Woensdagmiddag 19 december was
het gezellig druk in het Hollanderhuuske. Dertig mensen kwamen naar
de 55- plus-middag die om 3 uur
begon.
Gerda en Liesbeth openden met een
welkomstwoord en wensten ieder
een fijne middag. Het begon met een
bakje koffie of thee met een koekje
en een chocolaatje.
Na de koffie vertelde Roel in het
Liwwadders hoe de inwoners van
Leeuwarden aan de bijnaam
“Galgenlappers” gekomen zijn, het
verhaal over “de kleermaker uut
Dokkum die op un kwaaie dag, soa
rond kersttiid, compleet deur ut lint

ging na de soaveulste ruzie met sien
wief!”
Daarna konden de spelletjes
beginnen: sjoelen, biljarten, klaverjassen en lekker kletsen met een
hapje erbij. Het was een hele gezellige
middag.
Om 18.00 uur kwam de soep op tafel
die gesponsord was door Andries en
Klasien: bedankt daarvoor! Dan
brood, kerstbrood en van alles er bij.
Na afloop hielp iedereen mee met
opruimen, om daarna nog even
gezellig na te zitten. Aan het eind
kregen alle deelnemers een
kerstbrood mee naar huis.
Liesbeth Langendijk, Gerda van
Houten en Ciska Verschut: bedankt
voor deze gezellige middag! Tot een
volgende keer!

Sjoelen alsof je leven ervan afhangt!
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Wynhosterstraat! De fa. Zaanderwijk
(Heerenveen) is met timmerlui in un
stevig tempo bezig het houtwerk an ‘e
achterkant fan oanze huzen te
vurvangen. ’t Was nou niet de beste
tyd fan ’t jaar, want het was faak koud
en nat in december en januari. Het
snel bealigen hield de mannen
natuurlijk wel warm! Ik von ut wel
weer un hoop vakwerk.

Sò, ik ken nou faststelle, dat su in ‘e
wyk myn stukje lezen hewwe: Bij de
redaksie kwamen maar liefst 8
reakties binnen fan buurtgenoaten,
die lang een vak hadden uutoefend
en daar wel wat over vurtelle wille!
Is ’t niet geweldig? Maar sien, nou
binne wu nog an het overlège of su
wel geskikt binne en afspreke wanneer ik komme ken. Sien, so gaat het.

Hó, nog even, omdat jum even wete
mutte, dat ik een primeurke in myn
leven had op 5 januari, want toen bin
ik bij de Nieuwjaarsborrel weest van
‘e buurtvereniging! Nou sien, om
eerluk te wezen, mut ik stelle, dat het
een, sèg mar, ongedwongen samenkommen was. Toen ik so om half 8

Dur was oek één, die vroeg mij,
waarom ik nou krekt in het
leeuwaddes skrief. Dat is myn
moekes-taal, daar druk ik my het
beste in uut, sien. Oek vien ik, dat
stadsfries (so noem ik het maar even),
eigenluk niet vurdwyne mut, want
sien, het is een stukje van oanze
kultuur. Daarom hoop ik oek, dat de
jeugd de motivasie krijt, die
“luwadderdraad” op te nimmen. Wie
weet, blyft het dan nog wat bestaan.
Maar nèrgens om, in oanze
Hollanderwyk kom ik het nog
geregeld teugen. Toch wel fijn!
En dan: Wat sagen myn ogen in ‘e
wyk? Groate kontainers in ‘e
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dur was, waren dur een vyftien
mèènsen. Achter de bar ston
natuurluk Harm. Sonder muts sien,
maar wel goed gemutst.
Ik sag Gerda en Jo wel heul druk
bezig. Se waren doende de biljarttafel
vol te krijen met heerlijke hapkes.
Voorsitter Rinsma hiete oans welkom
en sei, dat alles wat ‘e buurtvereniging angaat in ‘e wykkrantsjes
staat. Wat dur nou allemaal op de
groate tafel ston was nog geheim.
Nou sien, hij wu ut wat spannend
houe fansels.

meensen in ut Hollanderhuuske
bijmekaar. Nou we hewwe heel wat
afkletst en sien, ik hew op een hoge
kruk seker oek met deen, best leuk.
Krekt as andus, kwamen dur later nog
een paar meensen binnen en dan was
ut : “Goeie, komst tòch nog?” en oek:
“Hé, lieve skat!”. Dus dat sat wel
goed, sien.
Even skrok ik wel un bitsje, toen één
ut bodsje-met-hapkes wat te skeef
hield: ’t spul op ‘e grond vanselfs!
Om kot te gaan, mut ik sège, dat de
stemming prima was en de hapkes
verrekte lekker. En wàt een keuze!
Wel fyn ik dat de thuusblywers wel
wat mist hewwe. Voor mij was disse
“premiere” een boppeslach! Ik denk
volgend jaar weer.

Dat duurde niet sò lang, want de
ijverige dames haalden ut aluminiumfolie al gauw dur af.
Ondertussen waren we al met so’n 27
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KIKKERPRAAT 4
door Antoon Groenewoud.
in 115 voor Chr., ging toen uitbundig
leven, waarbij de spijzen en dranken
veel aandacht kregen. De maaltijden
werden zeer verfijnd en er zijn
aanwijzingen ontdekt, dat daarbij
massa’s kikkerbilletjes niet
ontbraken….!
Het ging hier om de billetjes van de
Tijgerkikker, die veel in Azië leeft en
die naar Rome werden gebracht.
Kortom, de banketten van Lucullus
waren beroemd in die tijd.

Ik had mij voorgenomen om de
kikkers niet tijdens hun “winterslaap” te storen, m.a.w. het
kikkerpraat tot de lente van 2019 uit
te stellen. Maar... een paar lezers
belden mij met het verzoek, om toch
wat meer over deze soort amfibieën
te schrijven, àls dat kan. Daarom nu
dus no. 4 en laat ik “SPOOR-PRAAT”
even achterwege.
In plaats van een opsomming van de
buitenste en de binnenste kenmerken
en andere eigenschappen van de
kikkers, begin ik met een verhaal,
waar de restaurant-bezoekers in
België en Frankrijk zich in zullen
herkennen! Het is uit de oudheid,
maar helaas nog altijd een
schandalige toestand: het eten van
kikkerbilletjes! Het was…..66 jaar voor
Christus, dat een Romeins veldheer
en staatsman, Licinius Lucullus als
legerleider werd afgezet. Hij, geboren

Maar anno 2019 mogen we voorzichtig aannemen, dat de inzichten
veranderd zijn. Helaas, niet dus!
In Roemenië, Bulgarije en Indonesië
kweken ze volop kikkers. Het zijn de
U.S.A. (vooral), Italië, Frankrijk, België
en Engeland, die miljarden kikkerbilletjes importeren!
Omdat in ons land een aantal soorten
kikkers is beschermd, zoals de
Bastaard-(Groene)-kikker, de Tijgeren de Stierkikker, is import
onmogelijk. Maar verder is het zonder
vergunning voor andere soorten ook
niet eenvoudig, gelukkig.
Dan nog kort over een bijzonder
orgaan van de Groene kikker, nl. de
De Gouden Boomkikker
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Tientallen kikkerbilletjes... Eet smakelijk!
Huid. Als jongen heb ik wel eens (voor
de lol) kikkers gevangen. Nou, dat viel
vaak tegen, want wat waren die
beestjes glad en glibberig! De toch
wel nieuwsgierige meisjes waren er
vies van en schrokken, als een kikker
onverwacht uit mijn hand sprong. Dus
glad en glibberig: logisch. In het vel
zitten klieren, die slijm afscheiden om
de huid vochtig te houden èn om
“lekker” uit een omklemmende hand
te ontvluchten…. Diezelfde klieren
bedekken de kikkerhuid ook nog met
een chemisch goedje dat de huid
gevoelig maakt voor chemische

prikkels, zoals het zuurgehalte van het
water, iets wat ook bij vissen sterk is
ontwikkeld maar dan via een ander
orgaan. Wat de amfibie-huid ook heel
bijzonder maakt, is het vermogen, om
zuurstof uit het water te halen! Dus
twee organen om te ademen, de
longen en de huid. Biologisch gezien
hebben kikkers het knap voor elkaar.
Want ook nu blijkt weer, dat bij de
kikkers de natuur bijzonder
interessant is.
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GRATIS KLASSIEKE MUZIEK, OPERA EN
DANS OP DE NEDERLANDSE TELEVISIE
DAGELIJKS BIJ STINGRAY BRAVA
door Frank Roffel
Al vele jaren kijk ik met mijn Ziggoabonnement gratis naar de enige
televisiezender op de wereld die
dagelijks 24 uur klassieke muziek,
opera en dans uitzendt: Stingray
Brava.

van Verdi, om maar eens een paar
voorbeelden te noemen. Veelvuldig is
de dirigent Abbado met zijn
Luzernorkest te zien in die mooie,
hoog opgetrokken muziekzaal in
Luzern. Een keur van artiesten treedt
samen met hem en de orkestleden
op. Op een ander moment zijn we in
de moderne concertzaal van Berlijn,
waar Sir Simon Rattle tot voor kort de
scepter zwaaide bij de Berliner
Philharmoniker.

Op tv kanaal 607 kan de kijker kijken
naar de symfonieën van von
Beethoven, de kamermuziek van
Schumann, het ballet Doornroosje
van Tsjaikovsky of de opera Falstaff

Stingray Brava is een dienst van de
Stingray Digital Group inc., de
toonaangevende provider stelt de
programmeringen van Stingray Brava
zo samen, dat hij alle muziekliefhebbers aanspreekt. De
Nederlandse versie heet Stingray
Brava Dutch en het signaal ervan
moet in principe overal uitgezonden
kunnen worden, hoewel dat lang niet
overal tot nu toe gebeurt. Is dat niet
zo, dan adviseert Stingray om contact
op te nemen met uw provider.
Stingray wil wereldwijd iedereen de
kans geven om naar klassieke muziek,
ballet en opera te kijken en selecteert
daarom de beste concerten en
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voorstellingen die te koop
zijn. Het bedrijf ontkomt er
natuurlijk niet aan om
programma’s te herhalen.
Dat gebeurt in een
dergelijke mate dat het me
regelmatig irriteert dat ik
voor de tweede of derde
keer iets aangeboden krijg,
wat ik dan niet weer wil
zien en horen. Moderne muziek
wordt ook niet royaal bedeeld en dat
is natuurlijk best te begrijpen. De
meeste klassieke muziekliefhebbers
houden van het zogeheten ijzeren
repertoire, zeg maar het werk van de
allergrootste componisten en wat
anderen. Dan hebben we het
natuurlijk over J.S. Bach, Mozart,
Beethoven, Schubert, Brahms,
Mahler, Mendelssohn en
Shostakovitsj. Maar omdat er ook,
naast symfonisch werk, veel
kamermuziek wordt vertoond is er
wel degelijk sprake van een
aantrekkelijk pakket voor de
geïnteresseerde. En het is gratis en
kom daar maar eens om als je anders
gedwongen bent om dure concerten
bij te wonen, waar dan in principe
ook nog veel minder gevarieerde
muziek wordt gebracht. Nee, ik ben
blij met Brava en velen met mij.
Wereldwijd bereikt Stingray Brava 35
miljoen huishoudens, maandelijks 2
miljoen unieke kijkers in Nederland
en België. Dagelijks kijken er 200.00
mensen naar dit aanbod in de Lage

Landen. Op 4 continenten worden de
programma’s door 30 landen
uitgezonden.
Zeker voor opera- en balletliefhebbers is Brava een gouden
greep. Waar anders kun je gratis
zoveel mooie balletvoorstellingen, uit
de oude tijd, maar ook modern, en
operavoorstellingen zien? Opera’s
duren al gauw twee uur of langer en
zoveel tijd krijg je niet gauw van de
minder gespecialiseerde algemene
zenders. Voor mij duren die lange
(muziek-)verhalen me te lang, maar
voor de diehards is het mooi
genieten.
Verder zijn er inside interviews en
portretten te zien en ook series n.a.v.
thema’s. Dus voor wie wil, kijk gerust
op kanaal 607!
Website: www.ziggo.nl/televisie/
zenders/brava
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GROEN OF STEEN?
door Antoon Groenewoud
Als natuurliefhebber heb ik al een
paar maal in onze wijkkrant mijn
teleurstelling geuit over al die tuinen
in en om onze wijk die van een
plantentuin veranderden in een
tegelplateau of dat er een
straatstenen-tuin voor in de plaats
kwam!

Op 13 augustus 2014 publiceerde de
Leeuwarden Courant (Halbe Hettema)
al een min of meer alarmerend artikel
over deze ontwikkelingen. Maar op 18
april 2018 ook in de L.C. een
publicatie als vervolg op de actie
“Steenbreek”. Nu een initiatief van de
gemeenteraad: “Groene stad en
dorp”. Bewoners, die hun steentuin
opnieuw willen beplanten, kunnen
SUBSIDIE krijgen!

Toen werd het “dag vogels, dag bijen,
dag vlinders èn dag bloemen en
bessen en andere vruchten” uit die
tuinen! Bovendien werden daarmee
de kansen op overstromingen bij
enorme regenbuien groot! (Het water
stroomt dan naar de straat, omdat de
steentuinen het water niet meer
kunnen opnemen).

Tot en met 2020 is het mogelijk 50 tot
300 euro subsidie te ontvangen. Op
de site www.leeuwarden.nl/nl/
subsidie-groenere-leefomgeving is
meer informatie beschikbaar. Ik zou
zeggen: “Gewoon doen!! “. Dus tὸch
maar onze tuinen GROEN!!

Hoe het ook kan!
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zaterdag 18 mei 2019

Tuin-rommelmarkt
van 10:00 - 16:00 uur

Wegens groot succes organiseer ik weer een tuinverkoop in onze buurt.
Het voordeel is dat je vanuit je eigen tuin kunt verkopen (niet op
straat), en je dus niet met je spullen hoeft te slepen.
Alleen in de straten in het kaartje!
Groeten, Ciska Verschut, Starterstraat 3
Graag vóór 11 mei opgeven, dan doe je mee in de publiciteit!

Opgavestrook deelname tuin-rommelmarkt, inleveren kan tot 11 mei
Naam: ...............................................................................................................
Straat: ..............................................................................................................
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SNEEUW IN DE HOLLANDERWIJK!
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SIMON DE VLIEGERPARKJE OPRUIMEN
op vrijdag 1 maart om 16 uur
Om er weer te kunnen spelen en genieten van het mooie weer gaan we het
parkje opruimen en schoonmaken. Dan is weer het klaar voor het voorjaar en
de zomer.

Doe ook mee!
Met vele handen zijn we in
een uurtje klaar.

Neem tuinhandschoenen en
een vuilniszak en eventueel
tuingereedschap mee.
We hopen jullie te zien.
De SdV schoonmaakploeg!
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KLEIN GRUT

geduchte rovers in b.v. de tuinen.

zie de achterpagina in kleur!

3. Zilvervisje of Suikergast.

Dit insect is vooral in oude
(Hollanderwijk-) huizen present.
Behoort tot de familie Franjestaarten
en wordt 10-12 mm. lang. De
onderling beweegbare schubben zijn
zilverkleurig. Aan het achterste
segment zitten 2 sprieten en in het
midden een “epiproct”, een soort
staart. Ze zijn alle drie voorzien van
borstels, vandaar Franjestaart. Lijkt
een oer-insect; als insect te weinig
ontwikkeld, b.v. geen aanleg voor
vleugels. Dat is heel uitzonderlijk! Ze
leven van etensresten, huidschilfers,
lijm, papier enz. De “opruimers”
halen vocht uit de lucht door middel
van een elektronisch-osmotisch
systeem. Ze zijn wereldwijd verspreid.
Net als de vorige zijn het
nachtdiertjes.

door Antoon Groenewoud
Als aanvulling op de afgebeelde
diertjes op de achterkant, de
volgende toelichting:

1. Regenworm.

Meestal roodbruin en tot 18 cm. lang.
Bijzonder: elk segment bezit 4 paar
borsteltjes, die d.m.v. spieren voor- of
achteruit gericht worden. Een soort
rem om b.v. terugglijden te
voorkomen. Eén segment is verdikt
(clitelium) en is belangrijk bij de
voortplanting. Ze eten plantaardig
materiaal, maken de grond luchtig en
verteerde voedselresten leveren
compost. Ze zijn hermafrodiet, dus
zowel man als vrouw.

4. Segrijnslak. (Helix aspersa).

2. De Paarse schallebijter.

Huisjesslak. Leeft in een groot deel
van Europa. In België en Nederland
ingevoerd. (later ook in NoordAmerika). Aparte bouw van het huisje
(schelp) met prachtige strepen en
met een merkwaardige ribbelige
structuur. De schelp is 30-35 mm.
breed. De slak meet een lengte van ±
90 mm. Deze heeft 4 tentakels. De
langste zijn voorzien van ogen. Ook
deze slakken zijn tweeslachtig
(hermafrodiet). Ze leggen veel eitjes,
waaruit na 20 dagen de jonkies

Een soort loopkever. Kan hard lopen!
'n Rover, die insecten, wormen en
slakken eet. (Dit is één van de
350.000 soorten kevers op de hele
aarde. In Nederland zijn zo'n 3800
keversoorten.) De sterke kaken en
tandjes dienen als grijpers. Ze kunnen
28 mm. groot worden. De herkomst
van de naam is mij niet duidelijk
geworden. De Schallebijter komt in
heel Europa voor en tot ver in Azië.
Ook de langwerpige zwarte larven zijn
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komen. In het daaropvolgende
voorjaar worden die volwassen. De
winter dwingt de diertjes weg te
kruipen in beschutte plekken. Hun
monddelen worden dan met een
uithardend slijm bij 't schelpgat
afgedekt, om uitdroging te
voorkomen. In 1995 ontstond er zelfs
een plaag door Segrijnslakken!
Wijkbewoner Tom Sandijck ervaarde
dat ook, want zijn Keizerskroonlelies
werden bijna opgevreten! Hij
verleidde de slakken om hun menu te
wijzigen en voerde ze toen
kattenbrokjes. Maar ook elders in
Nederland deden deze slakken “hun
best”. De laatste jaren zijn ze
opvallend weinig te zien in onze
buurt.

monddelen zijn omgevormd tot een
getande “staaf” en 3 stilettes. De
“staaf” wordt in de huid gestoken om
houvast te hebben. Dan gaan de
stiletten door de huid, en via de
buisjes daarin kan het bloed naar
binnen gezogen worden. Helaas
kunnen ze daarmee ook ziekten
overbrengen! Voortplanting: het
vrouwtje kan wel 100 eitjes (neten)
produceren. Ze plakt deze aan de
haren vast. Na 8 dagen komen de
larven uit en gaan vrijwel meteen
bloeddorstig aan het werk. Zij
gedragen zich dus als parasieten.

6. Fruitvliegje.

Wie vliegen daar? Hele kleine vliegjes
bij de appels en peren. Niet een paar
van die 2,5 mm-lange-beestjes, nee
wel ± 30! Van de 25 soorten is het,
behalve in de winter, één bepaalde
soort, nl. de Drosophilia funebris.
Algemeen in Nederland en België
voorkomend. Een fruitvliegje is,
vergeleken met een ander klein
vliegje, o.a. te herkennen aan de
gevorkte antennen met borstelige
haartjes; wel loepwerk! Fruitvliegjes
komen af op appels, peren enz. Liefst
rottend, want daar leggen ze hun 80100 eitjes en eten daarvan. Rottend
fruit gist en vormt alcohol, maar
dronken worden ze niet, want ze
kunnen die alcohol neutraliseren, als
enige van de insecten! In “Delft en
Wageningen”, hebben ze ontdekt, dat
ze een heel bijzonder vliegapparaat

5. Hoofdluis.

Dit is één van een kwartet “bekende”
luizen, de andere drie zijn Schaam-,
Kleer- en Wandluis. De Hoofdluis,
ongeveer 3 mm. groot, komt erg veel
voor. Met zijn 6 pootjes stapt deze
graag van hoofd naar hoofd……Oh ja,
die pootjes: allemaal hebben ze een
grote klauw, die zodra deze om één of
meer haren zit, zo gedraaid wordt dat
de haren goed klem zitten! Borstelen,
of gewoon kammen haalt niks uit. Dit
kleine grut behoort tot de zuigende
luizen. Daarom is ook deze soort
voorzien van gereedschap dat nodig is
om te zuigen: bloed. Dat moet de
Hoofdluis om de 3 uur doen om te
overleven. Dat lukt omdat de
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hebben. De vleugeltjes gaan niet op
en neer, maar ze kunnen ze ook in
voor- en achterwaartse richting
bewegen. Dan zijn ze veel beter in
staat de vijand, o.a. een mensenhand,
snel te ontwijken! Die ervaring heb ik
zeker. Het vliegorgaan, zo groot als
een zoutkorreltje, kan de vleugeltjes
200x per seconde bewegen. Met
diezelfde vleugeltjes kan een

mannetje een vrouwtje imponeren en
verleiden door er mee te trillen en zo
een zoemend geluid te maken, dat
door een vrouwtjes-fruitvlieg met
haar antennen opgevangen wordt.
Wordt dat dan “goed-gekeurd”, dan
kan de paring volgen.

Bij Antoon Groenewoud (Waling Dijkstrastraat 5)
kunt u plastic doppen inleveren. De opbrengst
hiervan wordt gebruikt voor de opleiding van
'blindegeleidehonden'. In 2018 is €15.000 opgehaald!
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In het zonnetje…

We hebben ze alweer gehad, en ze waren er al vroeg dit jaar; die eerste
voorjaarsdagen met heldere frisse luchten en een zonnetje dat (uit de
wind) al lekker warm aanvoelt. Daar moet je direct van genieten: een stoel
voor of achter het huis, even in het zonnetje…

Mevrouw Beekman uit de Winsemiusstraat op het plaatsje achter huis (1938).
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