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Door de coronacrisis is er 
in het Hollanderhuuske 

geen enkele activiteit 
totdat het weer veilig kan. 

Ja, ja, hier dan het eerste nummer 
van de onvolprezen “Hollanderwijk-
krant” van 2021! Met veel plezier zijn 
we weer begonnen aan een nieuwe 
reeks van vijf nummers. Net als 
voorheen, al sinds de 70-er jaren, 
worden de verhalen, wetenswaardig-
heden enz. overgebracht op papier. 
Heel gewoon, we zijn dat gewend. 
Papier is geduldig, heb ik wel eens 
gehoord. Maar wanneer kwam dit 
materiaal om op te schrijven, te 
drukken en wat niet al? Omdat het zo 
vanzelfsprekend is, het gebruik van 
papier, ben ik dat even nagegaan.

Het vond zijn oorsprong in China, (net 
als die beruchte microben, Corona!). 
In 105 jaar na Christus werd het een 
uitvinding van Ts' ai Lun, die lakei was 
aan het Chinese Hof van keizer Ho-Ti. 
Hij maakte papier van afval, zoals 
lompen, visnetten en boomschors. De 
uitvinding, die steeds werd verbeterd, 
ging de wereld in. Zo kwam de 
methode in de 9e eeuw via o.a. Arabië 
ook in Europa terecht. Het maken van 
die vellen bleef eeuwen handwerk. 

Ruim 900 jaar later zag men in China 
kans het eerste boek te produceren! 
Het aantal pagina's zal zeker nog 
beperkt zijn geweest. Het was in 1452 
dat in Europa ook de boekdrukkunst 
werd uitgevonden. Johannes 
Gutenberg uit Duitsland was het die 
het voor elkaar kreeg!

Weliswaar bleef het nog lange tijd 
handwerk, totdat eindelijk in 1800 de 
eerste drukmachine zijn intrede deed! 
Wat een vooruitgang! Ondanks dat 
heel veel teksten nu ook digitaal 
worden overgebracht, ben ik toch wel 
blij dat onze wijkkrant op papier 
gedrukt wordt, met dank aan 
Gutenberg. 

Na deze Krabbel volgt uiteraard nog 
meer kijk- en leesvoer, zoals 
- nieuw: Zoek de verschillen
- in memoriam J. Langendijk
- Waar is Bella?
- Eddy Sikma

Namens de redactie,
Antoon Groenewoud.

REDACTIEKRABBEL
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BERICHT VAN DE 
HUURDERSVERENIGING 
Hierbij weer even een kort bericht 
van de huurdersvereniging.

Wij hebben overleg gehad met Mw. 
M. Timmer van Elkien over de 
volgende zaken:

1. Voorrang bij verhuizing binnen 
de wijk 
De Huurdersvereniging wil graag een 
gemêleerde wijk met gezinnen, 
jongeren en ouderen. 
Het zou dan ook mooi zijn als je 
binnen de wijk kunt verhuizen 
afhankelijk van je leefsituatie. 
Misschien wil je op een gegeven 
moment wat groter wonen of wat 
kleiner en dan is het fijn als je niet 
hoeft te verhuizen naar een andere 
wijk. 
Op dit moment is verhuizen binnen 
de wijk niet mogelijk. Onderzocht 
wordt of daar een pilot in mogelijk is. 
Mevrouw Timmer staat daar positief 
tegenover maar geeft aan dat we wel 
te maken hebben met de bestaande 
wet- en regelgeving. De woningen 
moeten passend worden toegewezen. 
Alleen huurders met een bepaald 
inkomen komen in aanmerking voor 
de woningen. De wet biedt ruimte 
voor uitzonderingen en zegt dat 90% 
passend moet worden toegewezen. 
Elkien streeft naar 100%.

Elkien valt nu onder FrieslandHuurt, 
waar verschillende corporaties bij 
aangesloten zijn. Diegene die het 
langst ingeschreven staat komt in 
aanmerking voor een woning. Het is 
in Leeuwarden beleid dat gezins-
woningen alleen nog aan gezinnen 
worden toegewezen. Woningruil is 
wel mogelijk mits het passend is.

2. Levensloopbestendig wonen 
Denk hierbij aan drempelloos wonen 
en trapliften. Elkien gaat onderzoeken 
wat hierin mogelijk is. Hier hangt een 
kostenplaatje aan. Er zijn voorbeelden 
van trapliften binnen de wijk, maar 
het moet wel mogelijk zijn in de 
woning. Een aantal voorzieningen 
wordt uit de WMO betaald. Het gaat 
om maatwerk.

3. Uitzetraam woning 
Bij woningen met de keuken in de 
kamer is het niet mogelijk om het 
bovenraam makkelijk te openen. Je 
moet dan op het aanrecht klimmen 
wat gevaarlijk kan zijn. Er wordt 
onderzocht of hier een oplossing voor 
mogelijk is.
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Hoi allemaal, 

't Mooiste pianoconcertje (in de 
huiskamer van Frank Roffel) ooit 
hoorden mijn buurvrouw Zesay en 
ik in december 2020. Wij waren blij 
met de uitnodiging en nog blijer na 
afloop, dat we zulke mooie muziek 
gehoord hadden. 
Je hoort z'n hart en ziel in z'n spel. 
Het was ontroerend, het raakte 
ons ook in hart en ziel.
Het leek me mooi om het hier op 
te schrijven als dank aan Frank.

Zesay en Evelyn.

4. Overlast
Bij overlast door drugsgebruik op het 
pleintje in het midden van de wijk 
(met de twee grote bomen en de 
twee bankjes) kan de politie 
geïnformeerd worden via 0900-8844. 
Dat kan ook bij Meld Misdaad 
Anoniem via telefoonnummer 0800-
7000 of er kan een melding gemaakt 
worden bij Gemeente Leeuwarden, 
afdeling Meldpunt Overlast via 
telefoonnummer 14058.

Dit was het weer even, wij houden u 
op de hoogte.

Namens de Huurdersvereniging,

Baukje, Fokje, Marga en Janet
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In Memoriam Jurre Langendijk
28 augustus 1938 - 26 december 2020

Jurjen heeft lange tijd in het bestuur van de Hollanderwijk gezeten en jaren 
de catering gedaan voor de Nieuwjaarsrecepties, natuurlijk samen met 
Liesbeth.
Hiervoor was wel nodig om hem dit te vragen en dan wel persoonlijk, dus 
niet met een telefoontje. Dus ging Doeke er heen, gezellig even zitten 
babbelen en dan kwam de vraag, snapst natuurlijk wel waarom ik hier bin, 
(dat hat ie natuurlijk allang deur). 
Er was altied een positief antwoord 'komt voor mekaar'. 
Op het nieuwjaarsfeest stond er altijd een prima verzorgd buffet klaar.
 
Jurre, hartelijk dank voor de jaren die wij met jou hebben mogen 
meemaken.
 
Bestuur Buurtvereniging Hollanderwijk
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Een bijzonder mens is niet meer.
Jurjen Langendijk is op 26 december overleden. In het bijzijn van zijn 
echtgenote en  alle familieleden is hij rustig ingeslapen.

Jurjen heeft veel betekend voor de buurt.
Hij was het oudste lid van de kaartclub, die is gestart in het oude 
Hollanderhuuske aan de van Blom straat en later plaatsvond in het 
onderkomen aan de Nieuwe Hollanderdijk.
Verder heeft hij vaak de fiets-familiedag gefietst. En later als vrijwilliger 
trakteerde hij de groep fietsers op een versnapering bij een pauze die 
altijd doorging en zeer op prijs werd gesteld. En later nog even (!) 
napraten in het Hollanderhuuske.

Ook een hoogtepunt was de bazaar, waar Jurjen nooit ontbrak als 
vrijwilliger.
Meestal kon je hem boven in het huuske treffen bij het “schieten”.
Verder was hij lid van de biljartclub op de donderdagavond.
De spanning en het fanatisme heeft hem menig puntje gekost.

Hij verzorgde elk jaar samen met Liesbeth de kerstmiddag en de 
nieuwjaarsreceptie, wat destijds hoogtepunten waren.
Jurjen heeft ca. 10 jaar in het bestuur van de buurtvereniging gezeten, 
waar zijn stem wel degelijk meetelde.

Kortom, een man waarop je kon bouwen.

Nanne Jonkman

IN MEMORIAM
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door Frank Roffel

In het voorjaar van 2020 kwam 
kunstschilder Eddy Sikma in de 
Starterstraat wonen. Ik kende hem al 
jaren van ontmoetingen op de fiets 
in de stad. In 2019 kocht vriendin 
Anneke de Reuver uit de Hollander-
straat twee mooie stadsgezichten 
van hem op een tentoonstelling in 
het kerkje van Huizum. Ik sprak hem 
daar en het leek me een aardige 
man. 

Nu woont hij bij ons in het 'dorpje' en 
in juli 2020 toog ik naar zijn woning 
om er koffie te drinken en over zijn 
kunstzinnige aanverwantheden te 
praten.
Eddy liet me weten graag mee te 
werken aan een gesprek en hij had 
zich er dan ook goed op voorbereid. 
Op 3 velletjes had hij zijn carrière in 
de kunstnijverheid opgeschreven, de 
tentoonstellingen die hij had en in 

IN DE SCHIJNWERPER: 
EDDY SIKMA
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welke wijken hij heeft gewoond. In de 
jaren 80 woonde hij in de 
Saskiabuurt, ook van architect W.C. 
de Groot, om vervolgens 20 jaar aan 
het Cambuurtsterpad te wonen. Nu 
woont hij sinds voorjaar 2020 in de 
Hollanderwijk en dat bevalt hem 
prima, mede omdat hij al een paar 
mensen kent die hier wonen. Hij 
vertelt tijdens het interview dat hij in 
de jaren 50 geboren is op de 
Emmakade, alwaar zijn ouders 
inwoonden bij hun ouders, omdat 
een eigen huis toen ook al niet 
makkelijk te koop was. Rondom de 
woning van de Sikma's was veel 
bedrijvigheid m.b.t. de scheepvaart 
en daar is zijn fascinatie voor schepen 
en de bedrijvigheid ontstaan, hetgeen 
later resulteerde in menig doek over 
havengebieden, bij voorbeeld in 
Harlingen.

Wat voor werk maakt deze kunst-
broeder nu eigenlijk? In zijn atelier zie 
je vooral zeegezichten, die gemaakt 
zijn op basis van schetsen. Dan gaat 
hij per fiets naar de Waddenzee, 
maakt schetsen en werkt die 
vervolgens thuis uit. Het zijn relatief 
eenvoudige en qua opzet eenduidige 
werken. Hij gebruikt daarbij vaak de 
kleur ceruleum-blauw, één van de wel 
10 blauwen die hem als kleurenman 
bekend zijn. In de zeegezichten zie je 
overigens ook wel stemmig geel en 
okers, waardoor het geheel een licht 
karakter krijgt.
Hij maakt niet alleen wadlandschap-
pen, maar ook Friese landschappen 
en plaatjes van parken en tuinen. Zijn 
schilderijen van havens zijn wel 
bekend. Ze zijn wat kubistisch van 
opzet, maar duidelijk zijn het beelden 
van havens. Naast schilderen tekent 
hij ook veel. Sinds +/- 1980 tekent hij 
voor het Leeuwarder 
Gemeentearchief (nu HCL=Historisch 
Centrum Leeuwarden). Dan hebben 
we het over het tekenen van bouw- 
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en sloopactiviteiten. 
Zo tekende hij in 1981 
de sloop van de Simon 
de Vliegerstraat.

Kan hij er van leven? 
Ja, maar niet altijd. De 
periode van de 
bankencrisis van 2008 
en de jaren daarna, 
waren niet 
gemakkelijk en ook de 
coronatijd is moeilijk. 
Maar al met al gaat het wel, hoewel 
hij nog wel eens terugdenkt aan de 
tijd dat hij als tekenleraar begon en 
een mooi salaris had. Het duurt nog 
een aantal jaren voordat hij met 
pensioen gaat (hij is nu 63). Maar spijt 
dat hij op zijn 30-ste de oversteek 
maakte naar het vrije leven van 
beeldend kunstenaar, heeft hij niet 
gehad. 

Het schilderen van portretten gaat 
hem niet gemakkelijk af en dat doet 
hij dan ook weinig. Architectuur 
tekenen gaat hem daarentegen 
beduidend beter af. Vroeger was zijn 
werk wat meer kubistisch, blokgewijs 
tekenen en schilderen noemt hij dat. 
Tegenwoordig is het wat expressio-
nistischer. Eddy is bekend in Friesland, 
maar minder in de rest van het land. 
Maar werk van hem hing wel eens op 
dezelfde tentoonstelling als dat van 
Jan Mankus en Gerrit Brenner. Trots 
was hij daarop. In 1987 hing er werk 

van hem in de Galerie de Vis in 
Harlingen en in 1993 zelfs in het 
beroemde Singer Larenmuseum te 
Laren, provincie Utrecht. In 2002 
werk was zijn in museum Drachten te 
zien en in 2007 en 2017 in museum 
Hannemahuis Harlingen, ter 
gelegenheid van de 50e en 60e 
verjaardag van Eddy. 
En toekomstmuziek is waarschijnlijk 
het idee van het HCL om een 
expositie voor te bereiden van 40 jaar 
werk van Sikma voor de Gemeente-
atlas. Een datum kan nog niet 
genoemd worden. Schilderen kost 
veel tijd. Globaal kost een doek hem 
qua tijd zo tussen een dag en een 
jaar.

We drukken hierbij bewust wat kleine 
werkjes van Eddy af en hopen dat hij 
de komende jaren wel eens wat voor 
de Hollanderwijkkrant wil maken. 
Dat gaat wel lukken denk ik met deze 
aardige, bijzondere man.
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ZOEK DE 8 VERSCHILLEN
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DE KLIK VAN DANIËLLE
door Roel Swart

Op de achterkant van de vorige 
Hollanderwijkkrant staat een foto 
afgedrukt van een deel van de 
Halbertsmastraat met als onder-
schrift “De klik van Daniëlle”. In de 
editie van oktober vorig jaar kunt u 
een foto vinden van een kat op een 
dak met als onderschrift “'n Klik met 
Daniëlle”. Eerder is een foto van 
Daniëlle geplaatst van de Achmea-
toren in de mist. Nieuwsgierig 
geworden naar wie er schuil gaat 
achter de naam Daniëlle, en hoe de 
klik is ontstaan, besloot de redactie 
haar op te zoeken. Een gesprek met 
buurtgenote Daniëlle Jansen.

Telefonisch interview. We hebben 
afgesproken om het gesprek, dat 
plaats vond op donderdagmiddag 28 
januari jongstleden, per telefoon te 
voeren. Wat betreft het afnemen van 
interviews voor de Hollanderwijk-
krant was dit voor mij de eerste keer. 
Hoewel ik er de voorkeur aan geef om 
vraaggesprekken fysiek plaats te laten 
vinden, heb ik er achteraf geen spijt 
van. Ik zat aan tafel met mijn mobiele 
telefoon op de luidspreker. Op een 
gegeven moment had ik het gevoel 
dat ik gewoon vis-à-vis met Daniëlle 
in gesprek was. Even dacht ik terug 
aan de periode waarin ik als 
presentator voor radio Mercurius en 
radio Eenhoorn rechtstreeks 
uitgezonden interviews per telefoon 
voerde. Het verschil is duidelijk: 
tijdens een live uitzending kun je 
vergissingen niet ongedaan maken. 
Bovendien ben je aan tijd gebonden. 

Daniëlle Jansen (Den Haag, 1980) 
heeft maar kort in haar geboortestad 
gewoond. Een half jaar na haar 
geboorte verhuisde de familie Jansen 
naar het Friese Kollum. Op haar 21-
ste jaar ging ze voor studie in 
Leeuwarden wonen. Na het afronden 
daarvan kreeg ze in de Friese hoofd-
stad een vast contract bij een over-
heidsinstelling. Daar werkt ze nog 
steeds met veel plezier. 

13
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Klik van Daniëlle. De Klik van Daniëlle 
is ooit als geintje begonnen. Paul 
Pasveer, die de onderschriften “De 
klik van Daniëlle” en “'n Klik met 
Daniëlle” heeft bedacht, vroeg haar 
min of meer tussen neus en lippen 
door of ze niet af en toe foto's in ons 
wijkblad wilde plaatsen. Dat vond ze 
een leuk idee. Ze maakt foto's van 
wat op haar pad komt en wat zij 
ervaart als schoonheid. Paul liet mij 
onlangs enkele foto's zien en die zijn 
van een uitstekende kwaliteit. Met 
verbazing reageerde ik dan ook toen 
Daniëlle mij vertelde dat zij alle foto's 
met haar mobieltje maakt. “Maar met 
een goed mobieltje kun je prima 
foto's maken”, aldus Daniëlle. 

Verhuizing naar Hollanderwijk puur 
toeval. In september 2018 verruilde 
ze haar flat voor een woning in de 
Hollanderwijk. Daniëlle, die al langer 
op zoek was naar een ander huis, had 
haar appartement verkocht terwijl ze 
nog niets anders had. Er was dus wel 
enige haast geboden. Eigenlijk zou er 
een klein wonder moeten gebeuren, 
zo leek het wel. Zo leek het niet 
alleen: het wonder geschiedde ook. 
Een vriendin, die vlakbij de Hollander-
wijk woont, moest bij het uitlaten van 
haar hond, vanwege een afgesloten 
straat, omlopen. Bij toeval belandde 
ze in de straat van het inmiddels 
leegstaande huis, waar een bord aan 
het raam aangaf dat het te koop 
stond. De vriendin was voordien nooit 
eerder in die straat geweest. Gelijk 
tipte ze Daniëlle, die kort daarna op 
de bonnefooi naar de te koop staande 
woning ging. En weer geschiedde er 
een wonder: toevallig was de vorige 
eigenaar er aanwezig. De woning was 
nog niet verkocht. Hij gaf haar 
spontaan een rondleiding. Op de 
vraag op wat voor termijn ze moest 
reageren, antwoordde hij: “Wie maar 
het eerst JA zegt”. Dat was niet aan 
dovemansoren gezegd: ze was 

'n Klik van Daniëlle:
Deze merel is een paar keer gespot in 
mijn tuin. De merel met een witte veer. 
Het is een pigmentafwijking, maar zo kun 
je hem wel herkennen als ie komt 
buurten. Wie heeft 'm ook wel eens 
gezien?
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meteen verkocht: “Dit is het! Super!” 
Twee uur later deelde Daniëlle haar 
besluit mee aan de verkoper, en was 
de deal gesloten.. 

Vakantiegevoel. Ze heeft het hier 
reuze naar haar zin: “Het is een fijne 
en rustige buurt, met veel groen, ik 
heb hier een vakantiegevoel. En je 
woont hier vlakbij het centrum”. Haar 
achtertuin ligt op het zuiden en grenst 
aan het Simon de Vliegerparkje. 
Daniëlle: “Een topplekje. Super 
geweldig, ik had het niet beter 
kunnen treffen!” 

Thuiswerken in coronatijd. Daniëlle 
werkt nu bijna een jaar thuis. Van 
maandag tot en met vrijdag is ze 
iedere dag van half 8 's ochtends tot 4 
uur 's middags aan de slag voor haar 
werkgever. Het thuiswerken vindt ze 
prettig, vooral vanwege de aard van 
haar werk: het telefonisch onder-
houden van contacten met diverse 
instanties. Daniëlle: “Mijn buren 
zeggen wel eens tegen me: 'Je zit de 
hele dag aan de tafel'”. Wel mist ze de 
interactieve contacten, en, uiteraard, 
ook haar collega's. Hoewel de sociale 
contacten minder zijn dan voorheen, 
geniet ze vooral in het voorjaar en de 
zomer van haar tuin. “Maar ik sla me 
er wel doorheen. Ik wandel in deze 
tijd met mijn vriendinnen of we 
kletsen bij aan de telefoon. Verder 
heb ik veel telefonisch contact met 

mijn moeder, die in Kollum woont, en 
met mijn zus in Almelo”. 

Vrije tijd. Eén van haar favoriete 
vrijetijdsbestedingen is wandelen. 
Tijdens een rondje Goutum geniet ze 
van de natuur, van het water en van 
de rust. Soms maakt ze een wande-
ling door de wijk. Een bijzondere 
hobby van Daniëlle is het grafisch 
bewerken van allerlei dingen, zoals 
door haar zelf gemaakte foto's. Ze 
maakt ook wel op verzoek oorkondes, 
gewoon omdat ze dat leuk vindt. 
Daniëlle: “Dat is wat er privé op mijn 
pad komt”. Het afdrukken laat ze over 
aan Paul Pasveer. 

“Kattenvrouw”. Daniëlle woont 
samen met haar huisgenote, de 
inmiddels 14 jaar oude poes Nyla. Af 
en toe past ze op de kat van de buren 
en met enige regelmaat krijgt ze 
bezoek van andere buurtpoezen. “Ze 
noemen me hier wel de katten-
vrouw”, vertelt ze lachend. 

Toekomst. Daniëlle zal ook in de 
toekomst voor “De klik van Daniëlle” 
dingen die privé op haar pad komen, 
blijven “klikken”. Dat ze met de 
Hollanderwijk een goede klik heeft, 
moge duidelijk zijn. Aan het eind van 
het gesprek onderstreept ze dat met 
de woorden: “Ik hoop dat ik hier heel 
oud mag worden”. 
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Eigenaar Wietse Rinsma van PASMA Biljarts: 
Verhuizing naar loods op het industrieterrein 
heeft indirect met Corana te maken

HOLLANDERWIJKONDERNEMERS EN CORONA-DEEL 2

Door Frank Roffel
In juni van het afgelopen jaar schreven we hoe eetcafe de Basuin en fysio-
therapiepraktijk SPECTRUM reageerden op de corona-epidemie. In deel 2 is te 
lezen hoe Wietse Rinsma van PASMA-Biljarts op het coronavirus reageerde en 
daarna komt Paul Pasveer van STIP stencilwerk aan het woord.

De nu 60-jarige Wietse Rinsma, 
eigenaar van Pasma Biljarts bv, 
gevestigd aan de Ruysdaelstraat, 
begon na zijn schoolopleiding als 
timmerman in het fijnhout en werkte 
daarna als vleesvervoerder. In 1987 
kreeg hij de kans om als knecht bij 
Pasma Biljarts te komen werken. Die 
baan betekende dat hij kon doen 

waarvoor hij geleerd had en Pasma 
Biljarts bestond al sinds 1925. Een 
goede baan, waar hij het vak leerde 
en zelfs biljarttafels bouwen tot zijn 
werk ging behoren. In 1994 wordt het 
bedrijf overgenomen door een 
nieuwe directeur die het tot 2007 
volhoudt, waarna Wietse het 
overneemt. Het bedrijf was gevestigd 
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corona heeft Wietse flink wat omzet 
verloren, want biljartclubs en 
sportkantines zijn veelal dicht 
geweest in dit bijzondere jaar. Samen 
met zijn compagnon , die zich 5 jaar 
geleden in het bedrijf inkocht, heeft 
Wietse besloten een loodsruimte van 
40 vierkante meter te huren op het 
industrieterrein. Daar is geen 
werkplaats of winkelruimte, waar 
men binnen kan lopen. Er moet nu 
een afspraak worden gemaakt per 
telefoon, of men bezoekt de website 
(www.pasmabiljarts.nl). Wietse is nu 
60 en aangezien zijn compagnon een 
veertiger is, kan hij gerust t.z.t. een 
stap terug doen en met pensioen 
gaan. Maar eerst de verhuizing en 
daarna nog 7 jaren werken in de 
nieuwe situatie. 
Succes gewenst!

in de Ouddeelstraat, maar verhuisde 
in het eerste decennium van de 
nieuwe eeuw naar de Ruysdaelstraat, 
waar het een onderkomen vond in 
een pand met winkelruimte en een 
werkplaats.

De handel in biljarten draait om twee 
zaken, te weten caramboolbiljarten 
en poolbiljarten. Caramboolbiljarten 
draait om het traditionele drie-
banden, terwijl poolbiljarten gespeeld 
wordt met een veelheid aan ballen, in 
diverse kleuren en met cijfers op de 
ballen gedrukt. Wietse heeft gemerkt 
dat de populariteit van carambool-
biljarten is afgenomen, maar dat het 
poolbiljart zijn populariteit heeft 
behouden. Dat wordt vooral door de 
jeugd gespeeld. Veel werk zit in het 
repareren van de biljartkeu. Door 

1. Wat heeft jouw bedrijf moeten 
doen om een draai te geven aan 
de coronabeperkingen.

Wat we hebben gedaan is het 
volgende: 
- brengen en afhalen alleen op 

afspraak, om te voorkomen dat 
meerdere mensen tegelijk komen

- we hebben een pompje met 
desinfecterend middel neergezet 
met het verzoek aan alle klanten 
om hun handen te ontsmetten 

- er mag maar één klant binnen zijn
- we hebben twee plexiglazen 

schermen geplaatst
- klanten mogen niet meer voorbij 

het bureau komen

2. Wat heb jij er verder van 
gemerkt, qua omzet, klanten 
aantallen

- We maken minder afdrukken en 
dat heeft gevolgen voor de omzet, 
maar we redden het wel: de 

RUSTIGER BIJ STIP
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drukkerij is naast ons huis, we 
hebben geen personeel, geen 
duur ongebruikt pand op een 
industrieterrein of in de binnen-
stad, en geen lease- of huur-
contracten voor machines. 

- we drukken op dit moment bijna 
geen flyers, posters en 
programmaboekjes en zo meer, 
omdat alle evenementen zijn 
afgelast. Denk hierbij aan bingo’s 
in buurthuizen, lezingen, 
optredens van artiesten en koren, 
uitnodigingen voor open dagen, 
rondleidingen, enz. 

- andere dingen zoals geboorte-
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Winter bij STIP

kaarten, kerst- en nieuwjaars-
kaarten, boekjes, club- en 
wijkbladen, zijn bijna allemaal wel 
doorgegaan.

- omdat veel mensen thuis werken 
hebben we veel meer moeten 
opsturen.

- omdat bv de bibliotheek gesloten 
was kon men daar niet printen en 
kwamen veel mensen voor 1 of 2 
printjes bij mij. Ook werd nog 
meer dan anders online besteld 
bij bv bol.com en als iets niet 
goed is moet er een retoursticker 
afgedrukt worden. Dus veel 
nieuwe klanten met een laag 
gemiddeld besteed bedrag. 

- ik merk ook dat meer lokaal 
gekocht wordt, ik heb meer 
klanten uit de buurt.

3. Wat zijn je verwachtingen t.a.v. 
dit virus en het verloop ervan.

- ik denk dat het nog wel een tijd zo 
blijft doorgaan, grotere groepen 
mensen is voorlopig uit den boze. 
Dus nog wel een hele tijd minder 
evenementen, dus ook minder 
flyers en posters en ander 
drukwerk dat daarmee gepaard 
gaat. Het is niet anders. 

- maar ik hoop dat de economie 
niet meer als een dolle gaat 
groeien. Dat kan de planeet niet 
aan.

RUSTIGER BIJ STIP
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NATUUR IN DE WIJK
door Antoon Groenewoud

Om alvast te verklappen waar het 
deze keer over gaat, zie hier: een 
tegenstelling, Kastanjebladeren, 
gebruik van herbiciden, over de 
Houtsnip en wat de lente-2021 zal 
kunnen brengen.

Zit ik hier in de donkere dagen voor 
Kerstmis, terwijl deze aflevering 
gelezen zal worden in de lente van 
2021! Daarom wil ik me wel even 
bezighouden met de natuur in het 
komende voorjaar, maar dan wel aan 
het slot van dit artikel.

Als ik nu, bijna eind december, rond 
kijk, dan is te zien, dat de herfst 2020 
zijn “best” heeft gedaan. De 
bladeren, die zo mooi geel, rood en 
oranje verkleuren en daarna licht-
rood-bruin worden, liggen nu als 
praktisch zwart-bruin “afval” op 
bultjes bij elkaar gewaaid.

Zo staan de twee grote kastanje-
bomen bij en in het W.C. de Groot-
plantsoen er volkomen kaal bij. Ik zou 
kunnen fantaseren om die twee eens 
“af te luisteren”….Wat zou er dan te 
horen zijn in hun onderlinge 
communicatie? Misschien: “Zeg 
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De twee kastanjebomen

ouwe, jij begint al aardig je groene 
kleur te verliezen!”, zo hoor ik de 
boom in ’t plantsoen tegen zijn 
soortgenoot in het tuintje nr. 18 
zeggen.
Dan 18 weer: “Maar hoor even, de 
wijkbewoners kunnen dan wel lekker 
langer genieten van mijn schitterende 
kroon, terwijl die van jou dan al kaal 
wordt”. Zo zou ik nog wel even door 
kunnen gaan.

Een voordeel van die kale kruinen is 
dat de vogels veel gemakkelijker te 
observeren zijn, zoals met onderlinge 
ruzies(!), roofvogels die pogen een 
prooi te verschalken, of gewoon hoe 
ze het meegenomen voedsel in zo’n 
boom rustig opeten.
Maar toch verkies ik echt het liefst 
bomen en struiken vol in het groen. Ik 

heb nog geduld, want gelukkig is het 
nou al te zien aan de barstjes in de 
bladknoppen, dat het wel weer goed 
komt.

Wat hopelijk langzamerhand goed zal 
moeten komen, is een verbod op 
totaalherbicide, een onkruid-
verdelgingsmiddel. Ik neem aan dat 
dit spul niet in onze buurttuintjes 
wordt toegepast, want met een 
schoffel en eventueel handmatig is 
het ongewenste groen wel weg te 
houden.
Gelukkig hoorde ik een verheugende 
mededeling op 25 oktober jl.: de 
Europese Unie heeft besloten het 
gebruik van een ander raar goedje, nl. 
GLYFOSAAT, in plaats van tot 2022 toe 
te staan, dit met 2 jaar te verkorten! 
Dit betreft dus ook een heel breed-
toepasbaar middel tegen onkruid. Nu 
de nicotinoïden nog, want als die 
totaal worden verboden, dan zullen 
we ook in de Hollanderwijk ervaren 
dat het aantal vlinders en vele andere 
bloembezoekers weer toe zal nemen!
Niet alleen wij als bewoners zullen 
dan blij zijn, maar ook de steeds 
schaarser voorkomende Egels, die 
bekend staan als insecteneters. Ik kan 
gelukkig zeggen dat ze nog steeds in 
onze wijk voorkomen!

18
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Al vliegend brengt een Houtsnip een jong 
in veiligheid. Tekening: Ad Cameron

Een ander dier, echter niet veel 
voorkomend, is de Houtsnip. In de 
vorige wijkkrant schreef ik, dat deze 
vogel mogelijk het slachtoffer van een 
botsing tegen een wand achter het 
gebouw “Emplacement” was. Tot nu 
toe beperkte ik mij meestal tot de 
“natuur”, specifiek die van onze buurt 
te beschrijven met name de broed-
vogels.
Omdat de houtsnip een mooie en 
bijzondere vogel is, wil ik toch wat 
meer interessante kenmerken 
beschrijven.
In de vorige wijkkrant was het uiterlijk 
van deze bosvogel goed te zien met 
zijn lange snavel. Ze zijn ongeveer zo 
groot als een Kauwtje, maar meer 

gedrongen. Er is geen verschil te zien 
wie het mannetje of het vrouwtje is. 
Het gedrag is geen probleem, dat 
wordt van beide hierna wel uit de 
doeken gedaan.
De Houtsnip, of Wâldsnip, gaat ook 
nog met een wetenschappelijke naam 
door het leven, nl. als Scolopax 
rusticola. Met die “dure” naam 
behoren deze vogels tot de orde van 
de waadvogels, vogels met lange 
poten, net als de Grutto. Bijzonder is 
dus, dat de Houtsnippen vrij korte 
poten hebben! Die zijn aangepast aan 
het leven in de bossen.
Ze eten vooral wormen en andere 
insecten. Behalve de lange snavel die 
ze hebben, zijn ze ook uitgerust met 
tastzintuigjes aan de punt van de 
snavel zodat ze voelen of er in de 
bosgrond wat eetbaars zit. Om het 
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nòg wat makkelijker te maken is het 
onderste deel van de snavel ook nog 
eens buigzaam. Zo kan er niet veel 
mis gaan denk ik.
De Houtsnip maakt een nest op de 
grond, aardoor het voor bepaalde 
vijanden, zoals een vos, een vrij 
gemakkelijke prooi is. Maar de natuur 
heeft de vogel twee mogelijkheden 
“gegeven”, om zich te beschermen. 
De ogen zitten namelijk aan de 
zijkanten hoog aan de kop, wat het 
hen mogelijk maakt om zonder de 
kop te hoeven draaien vooruit en 
achteruit te kijken, dus 360°!
Zodra iets bijzonders gehoord wordt 
en daarna wordt waargenomen, drukt 
de vogel zich plat en blijft roerloos 
zitten. De kans dat een vos of een 
mens de broedende vogel ziet, is 
bijna nul, want de schutkleur werkt 
daar geweldig aan mee. Mislukt het 
toch, dan komt het voor dat de 
Houtsnip één van haar jongen in haar 
of zijn poten wegvoert naar een 
veilige plek! (zie tekening).
Al deze kenmerken maken de 
Houtsnip heel bijzonder!

Dat we deze vogels komend voorjaar 
in onze wijk zullen zien of horen is 
echt uitgesloten, maar we zullen wel 
weer meemaken, dat bv. struiken als 
Forsythia en Witte kornoelje gaan 
bloeien. Het Maarts viooltje zal zich 
gaan “showen” en verder zal de show 
gestolen worden door zingende 
Koolmezen, Huismussen (tsjilpende 

dus) en Huiszwaluwen.
Om de lente-2021 helemaal fleurig te 
ervaren, fladderen ineens Citroen-
vlinders en Dagpauwogen boven onze 
tuintjes! Het wordt vast weer 
genieten en gelukkig heeft de (dan-
nog-heersende?) Covid-19 daar geen 
invloed op.

December 2020

Nog even….
Als een signaal dat de lente-2021 
verwacht mag worden, zong een 
Merel (nog) bescheiden een paar 
“liedjes”; dat hoorde Meinte Boersma 
op 4 januari!
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door Ingeborg de Jong

Onze lieve Bella woont al 12,5 jaar bij 
ons aan de Starterstraat nummertje 
4... Zij is een heel lief poesje met een 
hart van goud! Ze is graag buiten en 
dol op het zonnetje, ook is zij dol op 
het treinstation waar ze al jaar en 
dag  heen tippelt om de reizigers een 
warm welkom en veel liefde te geven. 
Even buurten bij de kiosk, en dan zat 
ze heerijk daar op het bankje waar de 
mensen haar dan gingen knuffelen. 
Ook bracht ze de AH to go wel eens 
een bezoekje en zat ze ook vaak bij de 
trap achter het glas, te zonnen...
Reizigers dachten wel eens dat ze 
geen thuis had omdat ze daar vaak te 
zien was... maar niks is minder waar, 
maar om die twijfel weg te halen heb 
ik in het voorjaar van 2020 een face-
bookpagina voor haar gemaakt zodat 
men weet dat zij een warm huis 
heeft. Mensen hebben dit veel 
gedeeld en ook leuke foto's van haar 
op deze pagina gepost. Ze heeft veel 
volgers, zo'n dik 700 mensen!

Maar toen werd het 18 december en 
ging Bella in de avond nog even een 
rondje maken, ik dacht nou alweer, je 
bent net binnen, nou vooruit maar, 
maar doe voorzichtig! Dit zei ik wel 
eens tegen haar als ze er weer op uit 
ging, zo ook  op deze avond. Maar in 
de ochtend van de 19e december 

stond ze 
niet bij de 
achterdeur 
en de hele 
dag kwam 
ze ook niet 
thuis... ik 
kreeg gelijk 
een gevoel 
dit is foute 
boel, ook al 
was ze wel 
eens vaker 
weg, maar 
toch kreeg 
ik dit sterke gevoel. Met mijn zoon 
Joris ben ik op het station gaan kijken 
of ze daar was en gevraagd aan het 
personeel op het station of ze haar 
gezien hadden, nee ook daar was ze 
vrijdag de 18e voor het laatst gezien... 
we zijn haar de dagen erop tot op de 
dag van vandaag blijven zoeken...
Niemand heeft haar meer gezien en 
ze wordt vreselijk gemist door ons 
thuis maar ook door alle mensen en 
personeel op het station... Haar 
facebookpagina "Bella De Stations-
kat" is natuurlijk meteen ingezet als 
hulpmiddel zodat mensen ervan op 
de hoogte zijn en er is massaal 
meegezocht. We hebben ongelofelijk 
veel steun en hulp gehad van heel 
veel mensen, en nog steeds. En ook 

BELLA WAAR BEN JE?
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zoveel medeleven gekregen. Het 
vermoeden is dat Bella ongevraagd is 
meegenomen, heb een paar 
vermoedens gehad en deze zijn ook 
onderzocht, maar helaas tot op de 
dag van vandaag is er geen spoor van 
haar te vinden. Heeft iemand in de 
Hollanderwijk iets gezien of een 
andere tip? Hart van Nederland is 
inmiddels ook ingeschakeld en als ze 
ruimte hebben dan wordt het in het 
programma opgenomen. Onze Bella 
moet terug naar huis komen en naar 
haar vaste stekkie op het station weer 
kunnen gaan, dat is haar leven en 
maakt haar gelukkig, diegene die haar 
nu heeft maakt haar doodongelukkig. 

Ja, u leest het goed! Er is een mini 
Dikke van Dale in de Jumbo Van 
Loonstraat geopend. Sinds 24 mei 
2001 is De Dikke van Dale niet meer 
weg te denken uit de Leeuwarder 
binnenstad. Na vele succesvolle jaren 
zit het ondernemerschap nog steeds 
in ons bloed. Stilzitten in deze 
uitdagende periode is daarom ook 
niets voor ons. Ingegeven door de 
steun van onze gasten zijn wij aan het 

denken geslagen! De vraag naar onze 
‘welbekende’ appeltaart was groot en 
heeft ons geïnspireerd tot een stap 
opzij. Kunnen onze gasten niet naar 
‘De Dikke’, dan komt ‘De Dikke’ naar 
jou! In deze creatieve stap opzij 
wilden Jumbo-ondernemers Jacob en 
Gerda Ruyter graag meedoen. ‘’In 
deze tijden is samenwerken erg 
belangrijk en zagen wij in ‘De Dikke 
van Dale’ een partner die voor 

Grand-Café De Dikke van Dale 
is weer open!

Ze is nu 6 weken vermist en we 
missen haar allemaal enorm.

Laatste nieuws:

Bella is teruggevonden! 
Maandag 15 februari kreeg Ingeborg een telefoontje uit Roden, waar (de gechipte) Bella, vermagerd en met afgeknipte snorharen, werd gevonden.“Het is een wonder,” zegt de superblije Ingeborg. Ze vermoedt dat Bella door een reiziger is meegenomen. 
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dezelfde passie en 
ondernemerschap staat als 
wij’’.  En zo ziet Dikke 
Delicatessen het daglicht. 
Binnen de muren van de 
Jumbo Van Loonstraat is 
donderdag 11 februari De 
Dikke van Dale geopend. 
Door de ingang loop je 
vrijwel direct tegen de 
karakteristieke blauwe 
gevel aan, die je herkent 
van de Nieuwestad! In 
deze mini Dikke van Dale 
vind je een assortiment van 
ambachtelijke en huisgemaakte 
producten. Naast de genoemde 
‘Dikke’ appeltaart vind je er ook Liqor 
43- cheesecake, ambachtelijke 
pindakaas, aardbeienconfituur en wel 
vier verschillende smaken olijfolie.  
‘’Via deze producten kunnen onze 
gasten toch een klein beetje genieten 
van de smaak en sfeer die ze normaal 
bij ons in de zaak kunnen vinden”, 
aldus eigenares Jacquelina Dijkstra. 

Door het aanschaffen van bijvoor-
beeld een ambachtelijke pot pinda-
kaas, eet je niet alleen een heerlijk 
belegde boterham maar steun jij ook 
De Dikke van Dale en haar mede-
werkers.  Om het voor iedereen 
toegankelijk te maken om onze taart 
te proeven zijn er ook verpakkingen 
met twee punten te vinden. En heb jij 
‘de gouden enveloppe’ al gevonden? 
Gouden enveloppen? Jazeker, in tien 

verpakkingen zit een waardebon 
verstopt die je kunt inleveren bij De 
Dikke van Dale wanneer deze weer 
open is. Deze bonnen hebben een 
waarde van €12,50 en zijn inwissel-
baar tegen bijvoorbeeld een kop 
koffie. Of wat dacht je van een 
heerlijk bord warme nacho’s?  ‘’De 
samenwerking die de Jumbo Van 
Loonstraat ons biedt geeft enorm veel 
energie om door te blijven gaan met 
ons prachtige vak; en hopelijk kunnen 
vele mensen van ons ambacht gaan 
genieten!’’ 

Jacquelina: ‘’Door de handen ineen te 
slaan laten wij zien, dat er door 
samen te werken enorm veel mogelijk 
is. Ook in coronatijden als deze!’’

De producten van ‘De Dikke’ vindt u 
voortaan iedere week van donderdag 
tot en met zondag in de Jumbo Van 
Loonstraat te Huizum.
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soorten in Friesland. Vooral de larven, 
engerlingen, zijn grote vernielers van 
plantenwortels! De mannetjes 
hebben aan de voelsprieten mooie 
waaiers.

 4. Eikenbladroller
Dit insect wordt meestal als vlinder 
afgebeeld, maar het is de rups die de 
show steelt. Die maakt spinsels op 
een blad en met die kleefkracht rolt 
de rups het blad om. Dat wordt een 
kokertje waar de witte rups (met 
zwarte vlekjes) zich schuilhoudt, eet 
en zich daar verpopt. De nachtvlinder 
en de rups worden 12 - 14 mm lang.

 5. Spinnendoder
Eén van de 600 soorten graafwespen. 
Niet langer dan 14 mm, zoekt deze 
wesp een spin, steekt deze en de spin 
wordt verlamd! Mee gesleept naar de 
grond, graaft de wesp een holletje in 
het zand. Spin erin, eitje erbij gedropt 
en kuiltje weer dicht. De larve die 
daarna geboren wordt eet zich zat 
van de verdoofde spin, verpopt zich 
daarna en de zomer daarop verlaat 
de nieuwe spinnendoder het kuiltje. 
De vader-wesp bleef ondertussen van 
bloemen-nectar genieten. Deze wesp-
soort leeft graag op zandgronden.

 6. Spaanse vlieg
Dit is een Olie-kevertje, dus geen 
vlieg! Niet alleen de naam is bijzon-
der, ook de leefwijze! Een tor van 15 
mm lengte en metaalgroen gekleurd, 

door Antoon Groenewoud
Opnieuw een show van zes kleine 
beestjes. In dit geval insecten met 
ook weer wonderlijke manieren van 
leven. Ze zijn afgebeeld op de achter-
kant. Een aantal van deze zullen we 
niet gauw in onze buurt tegenkomen. 
De Spaanse vlieg zeker niet, mogelijk 
wel in het zuiden van Nederland.

 1. Huisboktor
Deze kever heeft lange voelsprieten, 
die eens hoorns genoemd werden, 
vandaar “bok”tor. De 15-25 mm-lange 
insecten zijn erg schadelijk, vooral de 
larven, want ze vernielen balken in 
kerken en andere gebouwen. In ons 
land leven ongeveer 90 soorten. In 
Friesland komen 33 soorten voor.

 2. Hoornaar
Het is soms even schrikken, als je 
lekker buiten zit en er vliegt een ruim 
3 cm grote wesp om je heen! Ze 
worden steeds zeldzamer, omdat er te 
weinig holle bomen zijn, waar ze 
afhankelijk van zijn. Is er wel een nest 
gevormd, dan kunnen daar doorgaans 
4000-5000 wespen in zitten! Zonder 
verstoring steken ze niet.

 3. Meikever
Dit vrij forse insect kan iemand 
plotseling verrassen met een gonzend 
geluid. Met een lengte van 35 mm is 
dit één van de bijna 1900 torren-

KLEIN GRUT
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waarvan de vrouwtjes (uiteraard) bij 
een hommelnest of wespenholletje 
eitjes leggen. De larve die daaruit 
tevoorschijn komt, kruipt in het nest 
van de hommels of wespen. Doet zich 
daar tegoed aan het broedsel, verpopt 
zich en komt uiteindelijk als kevertje 
“ter wereld”. Even een waarschuwing: 
pak nooit met een blote hand een 
Spaanse vlieg op! Het kevertje zal uit 
zijn bekje en uit andere delen van zijn 
lijfje een vloeistof uitscheiden. Dat spul 
heeft de naam cantharidine. Het is een 
rode bijtende vloeistof en die kan 
blaren trekken! In vroeger tijden werd 
dit als medicatie gebruikt! Blaren 
trekken om urogenitale kwalen te 
genezen. Gelukkig dat er andere 
medicijnen in gebruik zijn. Toch blijft 
het opzienbarend wat zo’n kevertje bij 
zich heeft!
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door Roel Swart

Machteloosheid. Soms val ik in deze 
coronatijd ten prooi aan depressieve 
gevoelens. Ik voel me dan compleet 
machteloos. “We mogen helemaal 
niks meer! Er is geen pest meer aan! 
Genieten van mijn pensioen? 
Ammehoela! Al mijn vrijwilligerswerk 
ligt stil! Geen rondleidingen en 
publieksbegeleiding meer in stads-
schouwburg De Harmonie, geen 
stadswandelingen, weg archiefklus bij 
het HCL, exit huiskamervoor-
stellingen: niks kan en mag meer! Ik 
kan niet naar de bieb en naar de 
boekhandel, alle restaurants zijn 
gesloten en de sportschool is dicht. 
Uit lamlendigheid ga ik steeds later 
naar bed en kom ik er pas tussen 11 
uur en 12 uur 's ochtends uit”. 

Zin in het leven. Op andere 
momenten voel ik me stukken beter, 
en heb ik gewoon zin in het leven. 
Want, ondanks mijn depressie-
gevoeligheid, wandel ik veel, ga ik op 
bezoek bij of krijg ik bezoek van 
familie en vrienden en vriendinnen, 
en onderhoud ik mijn sociale 
contacten ook via de telefoon, 
WhatsApp, Facebook en Messenger. 
Bovendien maak ik me dienstbaar als 
vrijwilliger bij stichting Ixta Noa en 
ben ik actief als redacteur van de 
Hollanderwijkkrant. 

Rugpijn. Even na Nieuwjaar kreeg ik 
weer eens last van mijn rug. “Dat gaat 
wel weer over”, dacht ik, 
“fysiotherapie hoef ik niet meer”. 
Aanvankelijk leek het ook wel mee te 
vallen, totdat ik op een nacht, rond 
een uur of 4, wakker werd van de 
pijn. Twee paracetamolletjes waren 
voldoende om na enige tijd weer in 
slaap te vallen. De volgende morgen 
belde ik een goede kennis om raad. 
Hij zei tegen me dat ik niet zo moest 
zeuren. “We zitten allemaal in 
hetzelfde schuitje, je bent niet de 
enige”. “Allemaal goed en wel, maar 
het ene schuitje is wel een stuk luxer 
dan het andere”, bracht ik daar tegen 
in, “en bovendien verveel ik me 
kapot. En ik verga van de rugpijn.” “Je 
zou eens wat minder naar de 
coronacijfers moeten kijken”, ging 
mijn gesprekspartner onverstoorbaar 
verder, “en wat minder op de bank 
zitten. En wat je rug betreft: daar kan 
ik je niet mee helpen, daarvoor is de 
fysiotherapeut, toch?” Hij heeft me 
wel aan het denken gezet. Nadat ik 
gedurende enkele dagen een pijnblok 
had opgebouwd, kwamen de 
paracetamol, de ibuprofen, de 
kruiswoordpuzzels en de zitbank mij 
de neus uit, en maakte ik een 
afspraak met Spectrum fysiotherapie. 
Inmiddels ben ik weer rugpijnvrij. 

POSITIEF DENKEN IN CORONATIJD
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Online bestellen. Ik was tot voor kort 
afkerig van online dingen bestellen. 
Maar door de strenge lockdown 
gedwongen moest ik wel. Zo had ik 
medio december nog geen agenda, 
de kantoorboekhandels waren 
inmiddels gesloten. Op een zondag-
avond heb ik de stoute schoenen 
(“verhip, ook schoenenwinkels zijn 
volgens de regering niet-essentieel”) 
aangetrokken, heb een account 
aangemaakt bij bol.com, een agenda 
besteld en betaald via iDEAL, en 
hupsakee!, twee dagen later kon ik de 
bestelling ophalen bij de Albert Heijn 
aan de Prins Hendrikstraat. Wat een 
overwinning! Een week later ontdekte 
ik dat mijn scheerapparaat kuren 
begon te vertonen. Geen nood: via 
bol.com een nieuw online gekocht en 
binnen 2 dagen kon ik het afhalen bij 
dezelfde winkel. Een tijdje later kwam 
ik op Facebook een oproep tegen om 
de lokale boekhandel te steunen door 
online te bestellen. Ik besloot dat via 
mijn favoriete winkel te doen. Mijn 
keus viel op het boek “Wen er maar 
aan”, het romandebuut van Toren-C 
actrice Maike Meijer. Nog geen 24 uur 
later werd het bij mij aan de deur 
bezorgd door een medewerkster van 
boekhandel Van der Velde. 

Nieuwe vrijheid. Wanneer de ellende 
achter de rug is, mag wat mij betreft 
een aantal dingen blijven, zoals de 
vrijheid die er is ontstaan door de 
anderhalve-meter-regel: het levert 

mij meer ruimte op. We staan en 
zitten niet zoals voorheen te dicht op 
elkaar. Dan heb ik het nog niet eens 
over slechte adem van mij 
onbekenden die voorheen stijf naast 
mij zaten in het theater. 
Handenschudden zou mogelijk wel 
weer kunnen, maar 3 keer “wam- 
wam-wam zoenen in het luchtledige” 
kan voor mij definitief naar het 
nieuwe abnormaal worden 
verbannen. Ergo: meer ruimte op de 
tribunes. En last but not least: de 
meeste hygiëne-maatregelen mogen 
als het aan mij ligt, eveneens blijven.

P.S. Hoe zit het eigenlijk met de 
kapper, kun je die online bestellen? 
Mijn haar begint zo zoetjes aan wel 
erg lang te worden en een coupe 
Johan Derksen heeft niet mijn 
voorkeur. Ik denk dat ik het maar 
eens ga proberen. Wie weet wordt de 
kapper of kapster, met alle 
kappersbenodigdheden, via PostNL 
bij mij thuis afgeleverd voor het 
renoveren van mijn haardos!
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KYK IN 'E 
WYK

UT OUWE JAAR UUT

Ik was vast niet de enige man, die tot 
2 januari van ut nieuwe jaar frij 
nomen had.
Maar miskien wel één fanne weinigen 
die lang op bed lègen bleef… Man, ut 
was fan dat donkere weer met feul 
regen, sien. Je konnen gien deur uut!
Ik had mooi de tyd, om even myn 
notisies te bekyken, want die su ik 
hier oek even deurgeve, sien. Dus 
waar ik ut over hewwe sal.

Jum sagen en hoorden 
oek natuurluk al dat 
lawaai tussen 18 en 30 
november bij de 
overweg. Ik mut wel 
melde, dat wij ut innne 
huus niet furnomen 
hewwe. Un kennis van 
mij in Winiaherne lag af 
en toe wel wat op sien 
bed te skudden! Die 
saten dur bovenop!
Toch fyn ik dat ut 

geweldig opknapt is met een mooi 
breed fietspad fanuut de stad. We 
kenne daar nou makkeluk met syn 
drieën naast elkaar fietse...
Ik hadde ut er wel foor over, om un 
paar dagen deur de tunnel naar de 
stad te gaan, toen BAM de boel 
heulemaal afsloat. Oek de afslag naar 
de Hollanderdyk fien ik feul beter 
nou. Meensen, dit was nou niet direkt 
un “Kyk in’e wyk”, maar wel in de 
buurt. “Mut kenne”, sège su dan wel.

Echt wèl in oanze wyk, is un groate 
donkergekleurde tent op’e Nieuwe 
Hollanderdyk. Miskien, dat de 
bewoaners niet met fakansie gaan en 
dit as alternatief gebruke…. Ik su dur 
wel even stiekum in siên wille.

De mond fiel my open, toen ik met 
myn echtgenoate inne Wynhoster-
straat liep, vlak bij Jumbo, bij die 

Foto Wilte de Haan
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we gien visite, dus oek gien speciaal 
diner dus, want dat corona-beestje 
mag wel fut bliewe, wat oans betreft.
Jammer, oek fanwege die pandemie 
kon ik gien praatsje make met un 
gepensioneerde jachtopziener, die al 
een paar jaar in de Hollanderwyk 
woant. Miskien, dat ut in september 
wel lukt.

Oek deur dy corona-toestand 
mochten we gien fuurwerk afsteke, 
maar dat wisten jum vansels oek al, 
sien. Wel was ik benieuwd hoe ut in 
oanze buurt su gaan. Nou, erg rustug. 
Op de Nieuwe Hollanderdyk en bij ut 
Huuske waren su aktief. Ik skat, dat 
dur ongeveer sestug procent furknald 
is fergeleken met vorige oud-jaar-
nachten.
En toen gingen we met elkaar ut 
nieuwe jaar in met de hoop, dat we 
gesond blywe magge!

As jum met de kiepen op stok gaan 
binne van 1 op 2 februari, dan is 't 
jum ontgaan dat oanze hele wyk die 
avond èn nacht hadstikke donker was. 
Alle lanterens waren uut!! Echt un 
swatte wyk!

Ik bin nou wel “uutkeken” in oanze 
wyk en sien so omstreeks april weer 
even rond.

Jurjen G.

dubbele bocht. Daar kwamen inenen 
2 lange oplegger-vrachtwagens langs 
met allebeide un spoorrails met 
bielzen van elk seker 8 tot 10 meter! 
Su konnen nauwelijks de bochten 
krije! Disse chauffeurs van Comex uut 
Oostermeer, hadden die sundag, 22 
november, dus un aparte vracht, sien.

Nou ja en die nacht daarop lag ik 
lekker te maffen en toen hadde ik het 
“genoegen” wakker te skrikken van 
één die om half 4 afskeid nam met 
uutgebreid claxonneren‼ Gelukkig, 
dat ik vedder goed slapen hew.

Oanze Kestdagen gongen rustig 
voorbij. Uut voorsichtigheid hadden 

33
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CABARETLEGENDE
Ze kon zingen als de beste,
Haar articulatie en hoge, lenige stem waren uniek
En ze had energie voor tien,
Ja, Jasperina moest je zien.

Bij cabaretgroep Lurelei begon het allemaal
Oh, wat zong ze lekker brutaal 
die scherpe teksten, hip cabaret 
Joop Stokkermans heeft ze prachtig op muziek gezet.

Guus Veugel was de tekstleverancier.
Hem scheelde het geen zier
Of hij tegen heilige huisjes aanschopte.
Denkt u maar aan zijn lied Arme Ouwe.

Het ensemble werd beroemd,
Bovenal in de kunstscene van Amsterdam,
In de jaren zestig van de vorige eeuw.
Bij hun shows geen gegeeuw.

In de jaren ’70 ging ze solo verder.
Jasperina’s grote egotrip, Fien
Ze straalde, queen of the sien,
In Nederland nog niet gezien!

Ze deed ook opvallende creaties,
Een voorstelling over Marlène Dietrich,
 liederen van Brecht en Weil,
 ravissante manifestaties

In 2002 ging ze met pensioen
Een carrière van veertig jaar
Vol schoonheid, sarcasme en inzet
Jasperina de Jong heeft haar punt gezet!

frank roffel-zomer 2020
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getrokken door paarden.
De mensen die toen vóór 1863 van 
Leeuwarden per trekschuit naar 
Harlingen gingen, of andersom, 
waren zeker 4-5 uren onderweg.
Die passagiers hadden alle 
gelegenheid om bijvoorbeeld een 
roman te lezen.
Wèl reden er tussen de plaatsen 
diligences met beperkte ruimte, maar 
een trekschuit had wat meer 
capaciteit.

Op naar een hoogtijdag voor 
Friesland, met name natuurlijk in 
Leeuwarden, maar ook voor 
Nederland! Dat was woensdag, de 
14e oktober 1863. De 2e Hollandse 
spoorlijn kwam tot stand! (De eerste 
was de lijn Amsterdam-Haarlem in 
1839.)
Echter, zoals wel vaker, “treed” ik toch 
even in de historie terug, in plaats van 
met het hoogtepunt verder te gaan.

Want voordat de spoorlijn, of de 
“ijzeren weg”, tussen Leeuwarden en 
Harlingen aangelegd was en de eerste 
trein ging rijden, waren er heel wat 
voorbereidingen nodig.
Daarnaast wil ik eerst de andere toen 
bestaande verbinding tussen 
Leeuwarden en Harlingen noemen, nl 
via water.
Ten behoeve van de scheepvaart en 
de watersport (!) was er in 1507 een 
kanaal gegraven tussen de twee 
steden. Maar de scheepvaart kwam 
pas op gang, toen in 1646 het 
mogelijk was gemaakt om met 
trekschuiten te varen, boten 

In Amsterdam aan boord van SS Friesland 
en op naar Harlingen op 13 oktober 1863

SPOORPRAAT - 8
door Antoon Groenewoud
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'n keertsje gesellich
metlope met ut 

ophale fan
oud papier?
Geef het eve deur 
an de redaksie of 
Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdyk 49, 
2126272

06-36046497
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Omdat het grote gebeuren van die 
tweede spoorlijn de nodige aandacht 
verdiende, stonden in de eerste 
2 weken van oktober 1863, de 
plaatselijke kranten vol. Verder ging 
het nieuws van mond-tot-mond, want 
radio was er toen óók nog niet.
Verder werden brieven enz. per 
postkoets bezorgd. Het bewijs van het 
komende festijn was o.a. zichtbaar, 
toen op 13 oktober 1863, ’s middags 
om 5 uur de stoomboot, “Friesland” 
geheten, in Harlingen aanmeerde 
met ministers, hoge autoriteiten en 
genodigden, die getuige zouden zijn 
van de eerste spoortrein in het 
noorden!
Zij allen hadden dus een uitnodiging 
vanuit Leeuwarden ontvangen. (een 
postzegel was toen nog niet nodig…)
In Harlingen stapte het voorname 
gezelschap over in rijtuigen en ging 
het op naar Leeuwarden.

Wat er verder gebeurde vóór het 

belangrijke feit, waren o.a. een paar 
proefritten over het allernieuwste 
spoortraject.
Omdat het niet alleen een geweldige 
ontwikkeling betekende voor de 
Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, maar zeker voor 
de bevolking van de plaatsen waar de 
nieuwe trein zou stoppen, werden 
vooral in Harlingen, Franeker, 
Dronrijp, Deinum en Leeuwarden 
etalages “spoor-achtig” ingericht, 
erepoorten en alvast vlaggen 
aangebracht. Het begon er echt 
feestelijk uit te zien!
Vanzelfsprekend was het in die 
weken, dat er veel georganiseerd 
moest worden en toespraken en 
feestelijke maaltijden voorbereid 
dienden te worden. Ja, druk, druk, 
druk!
Om de “spanning” er toch wat in te 
houden, wil ik de volgende keer 
beschrijven, hoe die belangrijke dag 
verder verliep.

In de hotels De 
Klanderij, Elzinga en 
Amicitia (foto) 
brachten de gasten 
van de SS 'Friesland' 
de nacht door.
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DEADLINE 
HOLLANDERWIJKKRANT:

24 maart

OUD PAPIER
Maandag 15 maart
Maandag 12 april
Maandag 10 mei
Maandag 7 juni
Maandag 5 juli

Door de 
corona-crisis 
zijn er geen 

activiteiten in 
het Huuske.
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't Hollanderhuuske
Nieuwe Hollanderdijk 63, 2139687

Bestuur
Wietse Rinsma, voorzitter 

Nieuwe Hollanderdijk 61, 06-41968754
Doeke Brouwer, penningmeester

Emmakade 227 06-43755311
(vacant), secretaris
Emiel van der Laag, klusjesman

Beheer huuske/coördinatie bar/sleutel
Harm en Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272
Biljartclub 1 (vrijdag)
Age van der Meer 2127036
Biljartclub 2 (donderdag)
Gosse van Houten

Hollanderstraat 20 06-15121417
Bingo-commissie
Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272
Kinderclub
Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272
Klaverjasclub
Jack Melein

Ritsumasyl 3, Deinum,
tot 18 u. 2126335; na 18 u. 2154282

Ouderenactiviteit
Liesbeth Langendijk

Hollanderdijk 62 2125909
Oud papier inzameling
Vacant (tijdelijk Gerda van Houten)
Hobbyclub
Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Er kan wel een extra begeleider 
bij de Kinderclub

Gezellig elke week een uurtje (van 3 
tot 4 uur) knutselen 

met een groepje enthousiaste 
kinderen.

Heb je hier zin in, laat het even weten 
aan Gerda van Houten, Nieuwe 

Hollanderdijk 49, 2126272

CONTACTPERSONEN

Vrouwenclub
Mevr. de Bruin

Eekhoffstraat 1, 2128167

Vogelwerkgroep
Antoon Groenewoud

Waling Dijkstrastraat 5, 2165771

Redactie Hollanderwijkkrant
Paul Pasveer 

Nieuwe Hollanderdijk 9, 2130823

Huurdersvereniging Hollanderwijk
Baukje Terpstra 

Nieuwe Hollanderdijk 6 06-53531366
Marga Garms 

Van Harenstraat 16 06-52635432
Fokje Steen
Janet Visser

Wijkagent
Aksel van der Honing 0900-8844
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