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REDACTIEKRABBEL
De )id hâldt gjin sko?, iets waar ik na
het verschijnen van iedere nieuwe
wijkkrant achter kom. Er is dan nog
even ‘rust’, maar al gauw is het ‘)id’
om weer met de nieuwe kopij bezig te
gaan. Deze liegebberij van mij, en
ook van de andere schrijvers, draagt
(hopelijk) bij aan het genoegen voor
jullie als lezers.

Winiaherne. De krokeUen, patat en
slaatjes halen we nu afwisselend bij
het duo-Coeter en de Basuin.
Dat Columbus de nieuwe wereld
ontdekte in 1492 wisten we wel, maar
het blij? een interessant gebeuren,
ook na 525 jaar.
TensloUe ontviel ons weer een oude
buurtgenoot: Loe van Heerewaarden.

Ook in deze aﬂevering hebben we
weer aardig wat varia)e aangebracht
wat betre? de onderwerpen, met of
zonder illustra)e. Natuurlijk zijn er
nog heel veel andere zaken die in
onze wijk belicht zullen kunnen
worden. Daarom zou het erg ﬁjn zijn
als u, of een andere buurtgenoot, de
pen ter hand wilt nemen. Een bijdrage
op culinair gebied zal bijvoorbeeld
toegejuicht worden. Neem gerust
even contact op met de redac)e als u
dat wilt.

O ja, vergeet u onze adverteerders
niet?
Namens de redac)e, veel plezier van
deze wijkkrant.
Antoon Groenewoud.
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Deze nieuwe wijkkrant levert onder
andere een verslagje op van een
voorlopige conclusie van een
leekaarheidsonderzoek dat gedaan is
door studenten, op verzoek van
Elkien. Opvallend zijn wel de
tegenstellingen die naar voren
komen!
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Verder naast de vaste ar)kelen een
verrassing: een nieuwe foto van de
‘koem’. Och heden ja, Frank verhaalt
over het beeldje van Roosje Cohen bij
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Of mail:

info@gastouderbureaucoco.nl

Gastouderbureau CoCo is een erkend gastouderbureau (een flexibele en kleinschalige vorm van kinderopvang,
in huiselijke kring) werkzaam in geheel Noord Friesland.

juni 2014
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In memoriam

LOE VAN HEEREWAARDEN
*Leeuwarden 18 april 1929

†17 maart 2017

Nog geen jaar na zijn vrouw Tinie is ook Loe van Heerewaarden overleden.
Hij is 87 jaar oud geworden. Samen met Tinie hee? hij ruim 60 jaar in de
Hollanderwijk gewoond. Omdat het met hun gezondheid minder ging,
verhuisden ze eind 2015 naar de Wijlaarderhof, waar ze een gelijkvloers
appartement betrokken. Nadat Tinie in april vorig jaar overleed, woonde Loe
daar alleen, waarbij dochter Jenny een groot deel van de verzorging op zich
nam.
Buurman Loe was een gewaardeerde bewoner van onze wijk. Hij was vooral in
de beginperiode zeer betrokken bij het wijkgebeuren. In het begin van de
zeven)ger jaren demonteerde hij, samen met een aantal sterke mannen uit
de buurt, een bouwkeet in Bergum; dit transporteerden ze naar de
Wijnhornsterstraat ter hoogte van de Van Blomstraat. Met een fundering van
spoorbielzen werd het opgebouwd tot het eerste wijkgebouw van de
buurtvereniging. Het gebouwtje kosUe des)jds 1.200 gulden. Tinie haalde
naast de contribu)e elke maand een klein bedrag op, tot het geld bij elkaar
was gespaard. Het hee? jarenlang als clubgebouw gefungeerd, totdat in 1986
het huidige Hollanderhuuske in gebruik werd genomen.
Loe stond bekend als een behulpzame buurman. Veel buurtbewoners waren
dan ook op donderdag 22 maart jongstleden aanwezig bij de crema)e. Moge
dit een grote troost zijn voor Jenny, Kerst, Gerda en de klein- en
achterkleinkinderen.
Roel Swart
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SNACKBAR DE COETER
HEEFT NIEUWE EIGENAARS
door Roel Swart

zaak na verkoop in goede handen zou
komen. Dat is gelukt. Met ingang van
2 januari 2017 hee? Simon Stoker de
zaak, samen met Mar)jn Buijse, een
goede kennis van hem en van Alfred,
gekocht. Voor Simon is dit een
volgende stap in zijn horecaloopbaan,
voor Mar)jn betekent het een nieuwe
uitdaging. Mar)jn is nu nog
verpleegkundige op boorplarorms, en
blij? dit werk voorlopig doen, naast
zijn ac)viteiten voor de Coeter.

Na ruim 30 jaar hee> Alfred Huisman
met ingang van dit jaar een punt
gezet achter zijn loopbaan in de
horeca.
De laatste 18 jaar was hij eigenaar van
snackbar De Coeter, voorheen Jelle's
snackbar. Samen met zijn
medewerker van het eerste uur,
Simon Stoker, hee? hij de Coeter
opgebouwd. Alfred wilde wel dat zijn

Mar9n Buijse en Simon Stoker
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een routebeschrijving naar de straat
naar wie ze zijn vernoemd. Mogelijk
zullen in de nabije toekomst
producten worden verkocht die
genoemd zijn naar kunstschilders,
bijvoorbeeld een broodje Vermeer.
Om in het beleid een afspiegeling te
vormen van de buurt past ook het
principe van “support your loco”:
het betrekken door De Coeter van
noodzakelijke goederen en diensten
bij ondernemers uit de buurt.
Dit project gaan de heren, samen
met enkele andere professionals,
gefaseerd uitvoeren. Aan de
indeling van het pand zelf zal
overigens niets veranderd worden:
er wordt niets uitgebroken.
Buiten het vertrek van Alfred
Huisman en de komst van Mar)jn
Buijse verandert er aan de personele
samenstelling niets; de beide huidige
medewerksters blijven gewoon in
dienst. Ook aan het assor)ment
verandert in principe niets.

De openings)jden blijven nagenoeg
gelijk: maandag tot en met vrijdag
van 11 tot 22 uur; zaterdags van 11
tot 21 uur en zondags van 16 tot 21
uur.
Nieuw is dat de Coeter in de
zomerperiode aangepast open blij?.

Wat wel verandert is de
uitstraling en de huisstijl.

D’Hondecoeterstraat 43/45
8932 DP Leeuwarden
www.decoeter.nl

Achterliggende gedachte van deze
vernieuwing is dat de Coeter een
afspiegeling wordt van de buurt: de
schilderswijk. Het is daarbij de
bedoeling dat er in de zaak aan de
wanden werken komen te hangen
van kunstschilders naar wie straten in
de wijk zijn vernoemd. Daarbij komt
informa)e over de kunstenaars en
7
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VOORLOPIGE RESULTATEN VAN HET
ONDERZOEK VAN ELKIEN IN DE
HOLLANDERWIJK
In samenwerking met woningcorporaHe Elkien en het Sociaal
Wijkteam Zuidwest en in overleg met
de SHchHng Toekomstverkenning
Hollanderwijk 2015 hebben
studenten van Stenden Hogeschool,
Friesland College en NHL in februari
een onderzoek gedaan in de
Hollanderwijk.

controle door middel van o.a. een
buurt-app. Ook de ac)viteiten en de
wijkkrant worden zeer gewaardeerd.
De slechte plantsoenen met
hondenpoep en weinig speelplaatsen
verminderen evenwel het aanzicht
van de wijk; ook de scholieren die veel
rotzooi achterlaten veroorzaken
rela)ef veel overlast. Een groep
bewoners gee? ook aan dat mensen
erg op zich zelf zijn, en doordat er
weinig ac)viteiten in de buurt zijn is er
weinig tot geen sociale samenhang in
de wijk.
De infrastructuur in de Hollanderwijk
is goed, behalve dat er weinig
parkeergelegenheid is. De grootste
overlast in de Hollanderwijk wordt
door jongeren veroorzaakt. Er is
drugsproblema)ek, geluidsoverlast en
overlast van daklozen.
Een grote groep bewoners had geen
interesse voor het invullen van de
enquête.

Het doel van het onderzoek was om
de leekaarheid van de wijk in kaart te
brengen.
De studenten hebben er voor gekozen
om interviews te houden met
bewoners door middel van een
enquête. Centraal stonden de
ervaringen en de beleving van de
bewoners en de kwaliteit van hun
woningen. Bij het onderzoek was de
hoofdvraag “Hoe ervaren de
bewoners de leekaarheid in de
Hollanderwijk en hun woningen?” Er is
met ongeveer 60 bewoners
gesproken.
Uit de voorlopige resultaten blijkt dat
de bewoners de leekaarheid van hun
wijk als posi)ef ervaren. Ze geven aan
dat het een rus)ge buurt is met een
goede sfeer. Het contact tussen
buurtbewoners is goed en wordt als
gezellig ervaren, evenals de sociale

Kwaliteit van de woningen

Uit het onderzoek is gebleken dat de
bewoners posi)ef zijn over de
woningen. Ze zijn het meest tevreden
met de woonkamer en de tuin. Ook
zijn sommigen tevreden over de
kwaliteit van de woning omdat die
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goed geïsoleerd is door middel van
dubbel glas. Bewoners met een
gerenoveerde woning waren zeer
posi)ef over hun woning (keuken en/
of badkamer, dubbel glas). Verder
vinden de bewoners openslaande
tuindeuren posi)eve eigenschappen
van de woning. De Hollanderwijk
wordt gekenmerkt door mooie knusse
oude huizen. De bewoners zijn posi)ef
over het onderhoud en de huurprijs.
Omdat er veel winkels in de buurt zijn
is de loca)e van de wijk voor de
bewoners goed.
Een kleine groep vindt dat er genoeg
parkeergelegenheid is, tegen een
meerderheid die dat niet vindt.
Ondanks dat er volgens de bewoners
weinig groen in de wijk is, is er een
mooi uitzicht.
Naast veel posi)eve punten, komt uit
het onderzoek ook naar voren dat de
oude woningen slecht geïsoleerd zijn
en enkel glas hebben en hierdoor zeer
toch)g zijn. De woningen hebben
weinig ruimte en de bewoners geven
aan dat “alles te klein” is. Er is vooral
weinig bergruimte en geen kelder.
Verder vinden de bewoners dat de
kleine douches, keukens en het
ontbreken van een toilet op de
bovenverdieping onprezg is.

gebracht.
Nieuwe bewoners vinden dat er na het
toewijzen van de woning veel aan het
huis moet gebeuren. De oplevering
wordt als slecht ervaren. De huurders
geven aan dat er niet gereageerd
wordt op klachten en dat het
onderhoud van de woningen beter
kan. Bewoners geven aan dat de
woningen aangepast moeten worden.
Ook geven de huurders van Elkien aan
dat na de renova)es “de nostalgie van
de woningen er vanaf is.”
Tot zover een samenvazng van het
beknopte verslag van de eerste
resultaten van het onderzoek. Het
deﬁni)eve rapport moet nog
verschijnen en we weten nog niet wat
ermee gaat gebeuren.
Op de avond van de s)ch)ng
Toekomstverkenning op woensdag 12
april worden de resultaten nader
toegelicht door Harry Oppenhuizen
van Elkien.

Klachten Elkien

Bewoners van de Hollanderwijk die
een huis huren van Elkien hebben
)jdens het interview een aantal
verbeterpunten naar voren
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NATUUR IN DE WIJK
Door Antoon Groenewoud

steeds meer gefascineerd door het
onder-water gebeuren.
Van kleine rode watermijten,
rugzwemmers die heel haas)g even
een beetje lucht aan de oppervlakte
haalden, tot wat grotere (kleine
watersalamanders en groene
kikkers). De waterraUen en
op-scherp-staande-snoeken vormden
de grotere soorten. Uiteraard ging ik
met schepnet en emmer heel veel
boeiends vangen, dat thuis in een
mooi ingerichte glazen bak kwam.
Dan kon ik prach)g zien hoe
waterinsecten hun prooien vingen en
gingen leegzuigen. Met name hoe de
waterschorpioenen, staafwantsen
(“wandelende watertakken”) en
geel-gerande watertorren èn vooral
hun larven, op haas)ge manieren
hun buit wisten te pakken!
Een ander prach)g onderdeel van de
natuur ging mij wat later
bezighouden: de vogels. Met een
vij?al gelijkgestemde vrienden,
gingen we erop uit en dankzij het
regelma)ge contact met wijlen Gerrit
Bosch, ornitholoog, en des)jds
oprichter van het Natuurhistorisch
Museum, kwamen we ontzeUend
veel te weten! Vooral de herkenning
van de geluiden van de vogels was
geweldig. (Ruim 60 jaar later
proﬁteer ik daar nog steeds van!)

Eerst even een historisch zijpad en
verder Pestvogels (buiten de wijk),
’n Blauwe reiger kwam weer, in de
tuintjes bezig, tòch een vogelvriendelijke tuin? En in april
bloeiende planten.
Zo af en toe krijg ik enige reac)es
naar aanleiding van deze rubriek.
“Ik vind het interessant en je laat
zien, dat er méér is tussen hemel en
aarde”, was er één. Ook vroeg men
mij hoe ik geboeid werd door de
natuur en wanneer dat was! Dat
moest ik dan maar weer eens
“meenemen” in onze wijkkrant. Daar
zit je dan. Het begon al thuis, waar
mijn vader zich bezighield met
microscopisch onderzoek van o.a.
slootwater-leven en dode vlooien,
luizen en teken. Op de openbare
school bij meester Dunant (klas 5 en
6) werd vooral de belangstelling voor
de natuur gewekt!
Nou ja, ik ging er zelf op uit als 12-,13
jarige naar het Julianapark en vooral
de slootjes ten zuiden van de
Nieuwlandsweg, nu de wijk Nijlân,
het Van Harinxmakanaal en de
sportvelden Nijlân, enz. Het leven in
de vijvers en sloten liet me niet los!
Gewapend met het boekje “Wat vind
ik in sloot en plas” (1969) werd ik
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Omdat de vogels een duidelijke rela)e
hebben met de plantenwereld, ging ik
me ook die kennis eigen maken.
Als “hulpmiddel” had ik een
ﬂora-boek en voor het determineren
van vogels het boek “Zien is kennen”
(1946).
De belangstelling voor alles wat lee?
en groeit kwam in een
stroomversnelling toen ik ongeveer 6
jaar lid was van de NJN, de
Nederlandse Jeugdbond voor
Natuurstudie, afdeling Leeuwarden.
Met elkaar op excursies-op-de-ﬁets
en ’s winters lezingen bijwonen, ‘t kon
niet op!
De jarenlange rela)e die ik had (en
heb!) met het Natuurmuseum Fryslân
hee? veel bijgedragen aan de liefde
voor en de kennis van de natuur.
Op basis van al die ontwikkelingen
probeer ik iedere keer “Natuur in de
Wijk” vorm te geven. Dus ga ik daar
hierna verder mee.

Wijnhornsterstraat, maar niet zo erg
ver uit onze buurt: het Julianapark.
Vanaf 20 januari deden zich daar een
dikke 20 pestvogels te goed aan de
bessen en lieten zich rus)g bekijken.
De vogelaar Ferwerda zag kans hele
mooie beelden te schieten en
Chris)ne Rook telde wel 29
“noorderlingen” in prach)ge kleuren.
Om toch nog even bij de vogels te
blijven: Jobs Theunissen zag wéér een
Blauwe reiger bij hun vijver! Bij het

Voor zover mogelijk, probeer ik bij
daglicht de natuur te observeren,
maar de laatste 4 à 5 jaar zijn de
geluiden, zoals zingende vogels voor
mij essen)eel! Dan, zelfs in het
nachtelijk duister hoor ik de groepen
Brandganzen en Grauwe ganzen
overvliegen. Al)jd weer mooi om te
horen, vooral in de wintermaanden.
Een totaal andere soort vogel liet zich
bewonderen: de Pestvogel. Weliswaar
deze keer niet aan de

Pestvogels
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wegvliegen maakte de vogel veel
indruk met de enorme vleugels. Ook
nu kon het dier geen vissen vangen,
want die waren er niet. De enige buit
had kunnen bestaan uit een paar
kleine watersalamanders, maar die
zijn lekker in winterslaap. Op grond
van de informa)e die ik heb, neem ik
aan, dat de salamanders in de tuin
wegkruipen in holten of onder
tuinafval.

)jd! Toon Hermans noemde die
periode: “Als de bomen weer gaan
groenen”. Als wij in onze bescheiden
tuintjes, lekker de dode takken en
bladeren opruimen en daar waar het
kan, wat nieuwe planten zeUen. Met
het uitbreiden of vervangen van het
groen, kan de tuin vogelvriendelijk(er)
gemaakt worden.
Er is helaas een tendens, dat tuinen
veranderen in steenvlaktes! Om juist
een tuin vogelvriendelijker te maken,
zijn een stukje grasgazon, bloeiende
planten (insecten), bes-dragende
struiken en boompjes onontbeerlijk.
Om de vogels bescherming te bieden,
zijn ook struiken met doorns welkom.
Wel weet ik, dat de mogelijkheden in
onze wijk beperkt zijn. Maar als we
echt meer vogels om onze woningen
willen zien èn horen, dan is het
beplanten van de vierkante meters
die we hebben zeker mogelijk.
Wat ook helpt, is het ophangen van
nestkastjes, maar deze niet op de
volle zon en zo’n 3 meter hoog
beves)gen. Zie hiervoor:
www.vogelsinmijntuin.nl
Succes is dan een belevenis!

Nu bóven water aandacht voor onze
tuinen, want de lente nodigt uit, om
daar mee bezig te gaan. Heel veel
planten laten “zien” dat ze de winter
hebben overleefd. Voorjaar, ’n mooie

Oh ja, wat ook een “boppeslach” kan
vormen, is het ophangen van een
bijenhotel, maar die wèl in de volle
zon. Daarover is meer informa)e te
vinden via www.xjochemx.nl/bijen
(insecten trekken vogels aan!).
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Een bijenhotel zoals te zien is op de website www.xjochemx.nl/bijen
Misschien kunnen we zo omstreeks
oktober 2017 vaststellen, dat er tòch
wat meer natuur was in de wijk!
Zeker is, dat de genomen
“maatregelen” ook de volgende jaren
vogelvriendelijk zullen doorwerken.

Gladiolen (de soort Carneus), Kaapse
vergeet-me-nietjes, Lathyrus, Akelei
en de Maagdenpalm. Er zijn er veel
meer te vermelden, maar hier laat ik
het eerst bij. Hopelijk is het genieten.
In het plantsoen- W.C.deGroot zal de
grote Paardenkastanje weer pronken
met bloemrijke “kaarsen” en de
Linden langs de Wijnhornsterstraat
zullen dan zeker ook bloeien.

Daar de vogels al de nodige aandacht
vroegen, sluit ik deze keer af met een
“groenpraatje”.
(Het verhaal over het wel en wee van
de Huismus, dat neem ik de volgende
keer weer mee, i.v.m. de beperkte
ruimte.)
Ondanks dat de meeste wijkgenoten
een klein voortuintje hebben, zou het
kunnen, dat er in april al heel wat
planten in volle bloei staan. Dat zijn
bijvoorbeeld : Narcissen, Primula’s,

Al dat moois van de natuur in april
onderstreept het feit, dat de lente
echt volop bezig is!
11 maart 2017
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Nieuws van
Huurdersvereniging
Hollanderwijk

PUNTJES OP DE I BIJ SCHILDERBEURT
OUDBOUW
Nadat Zaanderwijk in het najaar de schilderbeurt in het monumentale gedeelte
van de Hollanderwijk wegens weersomstandigheden niet kon afronden, zijn de
schilders een Hjdje uit het zicht geweest. Begin maart zijn ze weer begonnen.
In het algemeen ziet het houtwerk in de buurt er weer prach)g hoogglans uit.
Maar toch had de Huurdersvereniging wat klachten ontvangen en had zelf ook
wat onvolkomenheden gezien. Tijd dus voor een overlegje met de opperhoofden
van Zaanderwijk en Elkien. Theun Schippers van Elkien kon helaas niet aanwezig
zijn. Het overleg met de twee mannen van Zaanderwijk, Gosling Nicolai en Timo
Smits, verliep vlotjes. Namens de Huurdersvereniging waren Sieta Adema en
Sjakkie Jongma aanwezig. Ze kregen ondersteuning van onze buurtmonumentenspecialist Tom Sandijck. We hebben na aﬂoop nog een rondje door
de buurt gelopen ter verduidelijking van de klachten. Dat was heel verhelderend.
De volgende punten zijn besproken:
• Groene ‘rabatdelen’ vervangen. Zoals bij de proefwoning op de hoek van de
Winsemiussstraat en de Nieuwe Hollanderdijk was te zien, zouden de
rabatdelen worden vervangen door kunststofdelen. Die gevelbekleding ziet er
vrijwel hetzelfde uit als het houtwerk dat nu op de achtergevels zit. De
Huurdersvereniging gaf aan dat ze er gema)gd posi)ef tegenover staat. Op
het oog wijkt het inderdaad niet erg af van de bestaande beeld. Het
verminderd onderhoud is natuurlijk voor Elkien een voordeel. Ook vanuit de
buurt hebben we geen nega)eve reac)es gehad. Gevoelsma)g hebben we
liever hout. Tom Sandijck gaf aan dat er bij monumentenzorg van de
gemeente wel een aanvraag moet worden ingediend. Dat gaat nu alsnog
gebeuren. We hebben het standpunt geuit dat, als monumentenzorg met de
aanpassing akkoord gaat, wij het ook goed vinden.
We hebben gemeld dat de huidige be)mmering er hier en daar slecht uit ziet.
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Ook moet duidelijk worden wanneer de boel vervangen gaat worden. De
verwach)ng van Zaanderwijk is dat het in 2018, dus volgend jaar, wordt
uitgevoerd. Dus nog één jaartje tegen de verweerde achterkanten aankijken
en dan wordt het weer als nieuw, van hout of van kunststof.
• OntlasHngsboog uit het lood. Bij
een raam aan het huis Van
Blomstraat 7 (aan de kant van de
Nieuwe Hollanderdijk) zagen we dat
de zogenaamde ontlas)ngsboog
boven het raam op de
bovenverdieping los zit en
behoorlijk uit het lood hangt. Een
gevaarlijke situa)e. De steigers
waren bij dat huis jammergenoeg
juist de dag tevoren verwijderd.
Zaanderwijk gaat daar nog naar
kijken.
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• Freesrandje overgeslagen. Bij het vervangen
van de gootbe)mmering werd een sierrandje
overgeslagen. Het gaat om de zogenaamde
neuslijst die tegen de goot-vooropstand aan zit
(ja, je steekt nog eens wat op …..). AUente
buurtbewoner Andries Brouwer merkte een
verschil in detail. Zie de foto’s. Ook dit gaat
Zaanderwijk uitzoeken.
• Schilderwerk aan de keukenuitbouwen aan de achterkant. Dit is niet overal
helemaal goed uitgevoerd. Na een klacht van een bewoner, hebben Sieta en
Sjakkie een rondje door de buurt gemaakt. Inderdaad zijn hier en daar
stukken niet geschilderd. Met name aan de dakranden aan de uitbouwen, de
zogenaamde boeidelen, zijn veel stukken schilderwerk overgeslagen. Ook is
er in het najaar soms bij slechte weersomstandigheden (regen/mist)
geschilderd, waarna de verf is ‘dichtgeslagen’. Daar waar dat het geval is
wordt het opnieuw gedaan. Er komt nog een opleverronde. Als het bij u het
geval is kan het geen kwaad ons daar even over te )ppen.
• Zwaluwnesten in gevaar? De Huurdersvereniging hee? in het overleg
aangegeven dat de schilderwerkzaamheden met name aan de kopgevels van
de Nieuwe Hollanderdijk en de Hollanderstraat noordzijde niet te lang
moeten duren. Dit omdat de zwaluwen tussen half april en eind mei weer
terugkeren in onze buurt en onder de dakgoten gaan nestelen. Huiszwaluwen
zijn zomergasten. De winter brengen ze door in Afrika. Jaar na jaar keren ze
terug naar de plek waar ze geboren werden om zelf te nestelen. Er moet dan
voor een vrije aan- en afvliegroute worden gezorgd. Dus na half april geen
steigers meer om het huis! Zaanderwijk hee? ons bezworen dat ze voor 1
april de wijk helemaal klaar denken te hebben. Laat die zwaluwens dus maar
komen!
• Zorgelijke toestand van de daken/dakpannen. Dit hebben we tensloUe nog
maar weer eens naar voren gebracht. Elkien zal hierover moeten beslissen,
wordt vervolgd in een volgend overleg.
Namens Huurdersvereniging Hollanderwijk,
Sjakkie Jongma
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100 jaar op de Hollanderdijk

DE KOEM
Door Tom Sandijck
Een poosje geleden verscheen op de facebook-pagina ‘Och heden juh,
Liwwadden’ een foto die ik alleen in een ‘winterversie’ kende.
Het is de hoek van de Hollanderdijk en de Wijnhornsterstraat, met een doorkijkje
naar de Hollanderstraat. De winterversie hebben we al vaker in de wijkkrant
gehad en hij staat ook in het Hollanderwijkboek, op pagina 102. Het is een
verbreding van de spoorsloot die hier vroeger ‘de kom’ of ‘de koem’ werd
genoemd. Veel jonge buurtbewoners leerden hier in de winter schaatsen.
Bekend zijn ook de verhalen dat dit stukje van de spoorsloot vaak in brand stond,
vanwege de vele olie die op de water dreef. De NS loosde die des)jds gewoon in
de sloot.
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De foto is denk ik gemaakt in of vlak na de oorlog. Het wit geverfde hek
voorkwam dat passanten bij avond - er was geen verlich)ng- het water in
ﬁetsten of liepen. In het boek staan daarover een paar mooie anekdotes. Eén
ervan werd verteld door Frans Nota die aan de Wijnhornsterstraat woonde, op
de foto het huis tussen de twee bomen, dus vlak tegenover de koem.
“In de oorlog stond daar een rood-wit waarschuwingshek. Dat moest dronken
moﬀen ervoor behoeden dat ze in het water liepen. Ze kwamen daar vaak langs,
want er waren verderop, op de Hollanderhof, een paar vrouwen waar ze op
bezoek gingen, zeg maar. Maar in de oorlog hadden we het koud. Heel Huizum
werd kaalgekapt en alle tuinhekjes werden verwerkt tot brandhout. Dat hek was
zomaar weg, wij stopten het thuis in de kachel. Toen het hek er niet meer stond,
liep er ’s avonds een dronken Duitser in de sloot. We hoorden hem wel
schreeuwen. Maar ja, we konden hem niet helpen, hè. Het was sper)jd. Wij
mochten de straat niet op. Zijn collega’s hebben hem uiteindelijk opgehaald.”
De spoorsloot is in 1952 gedempt.

De twee foto’s van de koem
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LEDEN BUURTVERENIGING BIJEEN
door Antoon Groenewoud
In het Hollanderhuuske belegde de buurtvereniging op woensdag 29 maart j.l.
een ledenvergadering. Na de gebruikelijke ‘jaarvergaderingspunten’ kreeg een
drietal zaken de aandacht. Inzake de ﬁnanciën worstelen diverse buurtorganisa)es met de door de gemeente opgelegde vermindering van de
bestaande subsidies. Ook de Hollanderwijk ontsprong die dans niet: 25% gekort.
Een ander feit was dat de voorziUer Wietse Rinsma onder applaus van alle
aanwezig geleden werd herkozen.
Het was voor de laatste keer dat Jaap Braaksma namens Toekomstverkenning
Hollanderwijk 2015 het woord voerde. Hij deed alvast wat mededelingen over
de aanstaande informa)eavond op 12 april a.s., met o.a. het plan om door
middel van het samenvoegen van twee kleine woningen de mogelijkheid te
creëren dat weer meer gezinnen zich in onze wijk kunnen ves)gen. Alle
bewoners van de oudbouw en de Nieuwe Hollanderdijk ontvangen over deze
avond nog een uitnodiging.
In een goede sfeer sloot de voorziUer om ruim negen uur de vergadering.

Onze wijk in 1943, als deel van de gemeente Leeuwarden. Bewoners ten zuiden
en ten oosten aan de Hollanderdijk woonden tot 1 januari 1944 nog in Huizum gemeente Leeuwarderadeel. De gemeentegrens was getekend met ++++
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ELS DOEKES TRAD OP MET
DUO MIDDELSEE
Door Frank Roﬀel
Al jaren ben ik bekend met het feit dat mijn
buurtgenote , de bekende volksmuzikante en
muziekdocent Els Doekes, in verschillende
formaHes in het land optreedt.
Maar in al die jaren dat ik haar nu ken en met haar
optrek had ik haar nog nooit oﬃcieel in onze
hoofdstad zien en horen optreden. 21 Oktober
2016 was er dan eindelijk de gelegenheid om haar
in een van haar twee muziekduo’s te zien en horen
optreden. Het mooie kerkje Dorpskerk Huizum was de loca)e en samen met een
vriendin was ik aanwezig. De knusse kerk was redelijk gevuld met publiek en
rond 5 uur des middags gingen Els en Robert Tromp, zijnde DUO Middelsee los.
Els veelal op ﬂuiten, viool, kromhoorn of baroktrombone en Robert op
harmonica. Een liedje of twin)g, opgedoken in bewaard gebleven oude bundels
van een aantal eeuwen terug. Jammergenoeg werd er niet gezongen en dat vond
ik echt een gemis. Dat zou de sfeer waarschijnlijk feestelijker gemaakt hebben.
Maar Els vertelde hierover dat je niet zomaar een geschoolde zanger(es) voor dit
materiaal vindt, het is ook duur en Robert en zij hebben er niet voor gekozen.
Het is voor hen tamelijk frustrerend dat teksten van nummers ook zo slecht
overgeleverd zijn. Vaak is alleen de )tel bekend, die dan vaak ook de eerste
tekstregel vormt. Maar verder is het als zoeken in het duister.
Wat overbleef waren leuke liedjes die met verve naar voren werden gebracht.
Els wisselde veelvuldig van instrument en dan is het mooi om bijvoorbeeld haar
op een kromhoorn of een baroktrombone te zien spelen. Als ze blokﬂuit speelde
werd die vaak wat weggedrukt door het zware geluid van de harmonica van
Robert die met zijn spel voor de groove van de muziek zorgt. Els speelt ook in
een ander duo, nl. Duo NoordWest, dat zich vooral richt op Zweedse
volksmuziek. Leuk concert, maar jammer dat er geen zang bij die originele
muziek te horen is.
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Onder het mo]o “De Middelsee is
nog lang niet droog” speelt Duo
Middelsee tradiHonele muziek uit
De Lage Landen.

liederen met soms raadselach)ge
)tels, waarvan de tekst helaas niet
al)jd bekend is. Duo Middelsee
presenteert de melodieën in eigen
arrangementen voor verschillende
trekharmonica's, ﬂuiten, viool,
kromhoorn en baroktrombone.

Er is op dat gebied veel meer te
vinden dan vaak gedacht wordt. Net
als in omringende landen werd ook
hier gedanst, gezongen en gespeeld
bij belangrijke gebeurtenissen, of
zomaar, als omlijs)ng van het
dagelijks leven. Daarvan getuigen de
vele handgeschreven muziekboeken
en schri?jes waarin speellieden hun
repertoire optekenden. Zulke
handschri?en worden nog steeds
ontdekt en uitgegeven of via internet
toegankelijk gemaakt. Daarnaast
kennen we de muziekboeken die al
eeuwen geleden gedrukt werden,
waaronder de bekende series
Boerenlie)es en Contradansen en
De (nieuwe) Hollandsche
Schouwburg, samen goed voor
duizenden melodieën. Sommige
wijsjes in die oude
verzamelingen lijken door
muziek van buurlanden te zijn
beïnvloed, maar zou het niet
ook andersom kunnen zijn?

Robert Tromp is geen onbekende in
de wereld van de harmonica-spelers.
Naast het repertoire van Middelsee
is hij o.a. ook thuis in de Finse,
Deense en Engelse volksmuziek.
Els Doekes is gepensioneerd
lerarenopleider en muziekdocent en
houdt zich als muzikant buiten
Middelsee vooral bezig met
Scandinavische volksmuziek en dans
en Oude Muziek.

Alles bij elkaar is er dus een
schat aan genoteerde muziek,
waarvan een deel ten onrechte
nog niet opnieuw tot klinken is
gebracht: dansen, marsen en

Els Doekes en Robert Tromp
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KATTENPRAAT – 8

“KaUtenridders” kreeg. In elk geval
bleek de ex-huiskat erg nuzg!

Door Antoon Groenewoud

Heel anders ging of (nog beter:) gaat
het met zwer…aUen in tal van steden
in Europa: er vormden zich ware
plagen door de steeds grotere
aantallen zwer…aUen! Om daar weer
wat tegen te doen, paste men diverse
maatregelen toe.
De dieren waren bepaald niet
benaderbaar, want het bleek dat ze al
half verwilderd waren. Toch wist men
de nodige aantallen te vangen. Die
kwamen dan in een opvang-loca)e.
Meestal werden ze dan op een
diervriendelijke wijze afgemaakt. In
andere steden werden de gevangen
kaUen gesteriliseerd of gecastreerd.
Daarna kregen ze weer de vrijheid.

Over de verwilderde kat, de
ex-Huiskat, is nog wel wat te
schrijven. Zoals beloofd, komt de
manier waarop de dieren grote
vogels “acandelen” ook aan de orde.
Dat HuiskaUen niet meteen pure
verwilderde kaUen worden, is mij
onlangs uit publica)es gebleken. Ze
vormen eigenlijk half-verwilderde
kaUen en zwer…aUen. Dat zijn dan
kaUen die in- en om boerderijen leven
en tot genoegen van de bewoners
muizen en raUen vangen. Ze laten zich
overdag nauwelijks zien en laten zich
absoluut niet benaderen. Ze slapen
graag in het hooi en binnen in
houtstapels. Ook in grote industriële
bedrijven, waar knaagdieren
ongewenst zijn, verblijven
zwer…aUen.
Dat ze ijverig zijn, of verschrikkelijk
honger hebben, bleek omstreeks de
jaren 1990 in Londen. Daar woonde
23 jaar lang de zwer…at Mickey. In de
pakhuizen daar, ving hij (of zij) per jaar
ongeveer 800-1000 muizen! Ik weet
niet of de kat vóór het overlijden nog
een onderscheiding in de orde van de
ZwerXat Tibs was de eerste raYenvanger van het hoofdpostkantoor in
London van 1950 - 1964
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Wel bleek na verloop van )jd dat het
totaal aantal kaUen afnam.
TensloUe nog de methode waarop de
Verwilderde- en mogelijk ook de
Zwer…aUen grote vogels opeten. De
vleugels laat de kat rus)g ziUen. De
huid, waarvan de veren afgetrokken
zijn, wordt binnenstebuiten gerold. De
kop wordt niet afgebeten, en de
boUen keurig afgekloven. Daarna zal
“poes-lief” wel lekker ergens gaan
uitrusten, zoals we dat op de T.V. bij
de leeuwen kunnen zien.
Een verwilderde kat, klaar om zijn
prooi te bespringen
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BEROEMDE REIZEN DEEL 4:

HOE CHRISTOPHER COLUMBUS IN 1492 EN
1493 DE NIEUWE WERELD ONTDEKTE.
Door Frank Roﬀel

oceaan waaiden en meende hij verder
er vanuit te kunnen gaan dat de
wereld 20% kleiner was dan men
dacht. Hij tekende dan ook zijn eigen
kaart, die hij onderweg wilde
gebruiken.

Christopher Columbus wilde via een
westelijke route vanuit Spanje
proberen de rijkdommen uit het
verre Indië te ontdekken en zo faam
en eeuwige roem te verwerven. Deze
zoon van een wever uit Genua, Italië,
had al veel ervaring met varen en het
maken van reizen, opgedaan in
Portugese dienst.

Maar zover was het nog lang niet.
Eerst moest hij een vorstelijke ﬁguur
bereid vinden hem ﬁnancieel te
steunen en zijn reis autoriteit te
verschaﬀen, zodat veroveringen
onderweg ten goede zouden komen
aan het rijk van de sponsor-vorst. Pas

Zo wist hij bij voorbeeld hoe de
passaatwinden over de Atlan)sche

Kaartje met de route die Columbus nam op zijn eerste oversteek van de
Atlan9sche Oceaan. De Atlan9sche windstromingen maakten dit de op9male
route en de galjoenen van het Spaanse rijk volgden deze.
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op 17 april 1492 kreeg de avonturier
mandaat van de koningin van Spanje,
Isabella. De experts die zij de plannen
van Columbus voor had gelegd
geloofden niet in het avontuur, maar
zij was onder de indruk van de charme
van de man en de opvallende
hardnekkigheid waarmee hij in zijn
plannen geloofde en er voor vocht.
Ook zij hoopte dus dat de revenuen
van de reis de kosten verre zouden
overs)jgen en dus kon Columbus
beginnen met de voorbereiding van de
reis.

De oversteek over de
Atlantische oceaan

Op 3 augustus 1492 vertrok deze
bevlogen man samen met zijn 3
karvelen Nina, Pinta en Santa Maria
met 90 bemanningsleden aan boord.
De heenreis werd als makkelijker
ingeschat dan de terugreis, want op de
route heen zou men de al bekende
Spaanse Canarische eilanden aandoen.
En Columbus kende dus de
passaatwinden. Maar zouden die er in
de Nieuwe Wereld zijn, om de vloot
terug te blazen naar bekend terrein?
Op 12 oktober, na alleen een
tussenstop op de Canarische eilanden
te hebben gemaakt, stuiUe de kleine
vloot op land. Het was, zoals we nu
weten, een eiland van de Bahama’s en
de expedi)eleider noemde het eiland
haas)g San Salvador. Voor het eerst
werden daar contacten gelegd met de
Amerikanen.

Moderne replica’s van de Nina, Pinta
en Santa Maria. Ze waren klein (zo’n
ach_en meter in lengte) en krap,
maar hun driehoekige tuigage maakte
ze zeer wendbaar.
De Spanjaarden stuiUen op meer
eilanden en kwamen elke keer in
contact met wat Columbus Indianen
noemde, omdat hij meende in Azië te
zijn, dat in die )jd met de naam
Indische eilanden werd omschreven.
Ondanks edelmoedige gevoelens voor
dit naïeve en vreedzame volk,
ontvoerde de Spanjaard 10 Indianen,
die als gidsen in de regio moesten
dienen en als paradepaardjes voor de
rela)es overzee. Columbus bleef in die
)jd zoeken naar de schaUen van
Cipangu (Japan), Cathay (China) of
Indië. Maar op 21 november in dat
31

GEVRAAGD
Mensen die kunnen
klaverjassen
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Tot dan!
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jaar sloeg een gefrustreerde kaptein
van het schip de Pinto aan het muiten
en maakte hij zich met zijn schip los
van de vloot om op zoek naar goud te
gaan. Er was nog maar weinig
waardevols gevonden en men hoopte
dat wel op het eiland La Espanola
(tegenwoordig Haï) en Dominicaanse
Republiek) te kunnen vinden. Alleen
een grote vangst goud o.i.d. zou de
reis van Columbus rechtvaardigen.
Ondertussen verloor de admiraal,
zoals Columbus ook wel werd
genoemd, nog een schip door brand,
liet de 39 opvarenden achter om te
onderhandelen over goud met de
Indianen en zeUe zelf koers naar
Europa. Onderweg sloot de muiter
met zijn schip en het nodige goud zich
weer aan bij Columbus.

sloten een overeenkomst met de
Portugezen, waarbij Spanje duidelijke
aanspraken vast liet leggen. De
gebieden die daarbij in Spaanse
handen waren gevallen, zouden vanaf
die )jd de basis vormen voor het
succesvolle koloniale bewind over
grote delen van Midden- en
Zuid-Amerika.
Columbus bleef halsstarrig volhouden
dat hij de westelijke route naar China
had ontdekt, maar deze
onbuigzaamheid bleek desastreus
voor zijn carrière en reputa)e. Hij
maakte nog 3 reizen dezelfde kant op,
maar miste wel steun van een vorst
en er waren kapers op de kust in de
vorm van rivalen. VerbiUerd en
ontwricht s)erf de ontdekker van de
“Nieuwe Wereld” in 1506 op de
lee?ijd van 55 jaar.

De reis werd in Spanje als een succes
gezien en de machthebbers in Spanje

Oud papier lopers gevraagd
Een paar keer per jaar op een
maandagavond .
Goed voor jezelf,
goed voor de buurt.
Gerda van Houten
058 2126272
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MIJN HUISDIER & IK
Elke ediHe interview ik een bewoner
over zijn of haar bijzondere huisdier.
En daar sHkt het van in de
Hollanderwijk. Deze keer sprak ik
met Harm. Wat een oergezellig en
ontze]end huisdiervriendelijke
woonkamer hebben Gerda en Harm
van Houten. Dat was het eerste dat
mij opviel toen ik thuis bij de baas
van Macho en ’t personeel van
Mukkes op visite was.

Mukkes en Macho begroeten
elkaar elke ochtend

Elke ochtend begroeten Macho en
Mukkes elkaar door kopjes te geven.
Iets waar ik me over verbaasde omdat
Macho een stevig kereltje is. Maar
daar is Mukkes dus wel tegen
opgewassen! Als het hem niet bevalt
dan haalt hij uit naar Macho. Ze zijn
dus wel aan elkaar gewaagd!

Waarom een buldog?

Rode kater Mukkes

Doggen, daar is Harm gek op. Zo hee?
hij al een Bordeaux dog, Deense dog
en Mas)no gehad. Hij houdt van hun
dikke koppen en goede karakter. Een
dog kan soms misschien wat sullig
ogen, onnozel zijn ze zeker niet.

Mukkes is de prach)ge 1,5 jaar oude
rode kater van Harm en Gerda. Het is
een prach)ge mooie rode kater.
Mukkes is geen schootkat, maar hij zit
wél graag in de woonkamer op de
leuning van de leren bank of op de
stoel. Hij is dus wel gesteld op
huiselijkheid en gezelschap.

Franse buldog Macho

Behalve kater Mukkes is er ook de
geweldige Franse buldog Macho!
Geregeld zie én hoor ik ze ’s ochtends
voorbij lopen. Harm herken ik aan zijn
klompen en Macho aan zijn geknor. Ik
mag ‘m dan graag even aanhalen en
dat vind hij heerlijk. Macho is 5 jaar en
ze hebben hem gekregen toen hij een
maand of 7 was. Harm hee? ’t liefst
geen pup omdat hij ’t ﬁjn vindt te zien
of het karakter van de hond bij hem
past. Meer nog dat ze bij elkaar
passen: baas en hond.
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Volgens Harm zijn het spontane, lieve
honden. Het zijn geen druktemakers
en ze hebben wél karakter.

Macho de zonaanbidder

Macho is een reu van 5 jaar. Ondanks
zijn kortademigheid ligt hij heel graag
in de zon. Zodra de zon zich laat zien
in huize Van Houten zoekt Macho een
plekje waar de zonnestralen de bank
vinden. Dit in tegenstelling tot
Mukkes. Terwijl ik juist dacht dat alle
kaUen zonaanbidders waren.

Samen ontbijten met z’n vieren

Gerda en Harm ontbijten samen met
hun geliefde huisdieren. Zo krijgt
Macho iedere ochtend 2 stukjes brood
met leverpastei. En Mukkes? Die krijgt
rosbief! Ham of boterhamworst zijn
niet meer in de gra)e, dat lust ‘ie niet
meer.

auto’s. Daarom moeten Harm en
Gerda wel eens teruglopen om
Mukkes weer thuis te brengen voordat
ze door kunnen met hun ronde met
Macho.

Diervriendelijke woonkamer

Bang voor Macho

Sommige mensen schijnen Macho eng
te vinden. Ze vinden dat hij gromt!
Zelfs grote kerels kunnen bang zijn
voor Macho vertelt Harm met een
grote glimlach. Terwijl ik juist alleen
maar geknor hoor J van een heel
lieve hond. Heel grappig dus hoe
verschillend mensen geluid kunnen
interpreteren.

Speciaal voor Macho staat er een stoel
voor het raam. Zo kan hij lekker naar
buiten koekeloeren! Mukkes en
Macho mogen ook al)jd lekker op de
stoel of de bank komen liggen. Ze
horen er helemaal bij.

Mukkes loopt graag een blokje
mee

Als Macho wordt uitgelaten dan loopt
Mukkes graag een stuk mee. Dit is in
principe goed, maar Mukkes mag niet
helemaal mee tot aan de doorgaande
weg achter ’t sta)on vanwege de
35

Wat wil de politie weten?
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Kom je gezellig
bij ons
spelen?

Gastouderopvang Pardoes, biedt opvang aan kinderen tussen
0 en 12 jaar oud. Voor meer info: lusannewoltjer@versatel.nl
PGCFMt-3,OVNNFS.
Of bezoek de site: http://gastouder.lusannewoltjer.nl
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HET STANDBEELD VOOR
ROOSJE COHEN
Door Frank Roﬀel

Nu valt er wel meer over dit van
stevige vormen gemaakte
vrouwenbeeld te vertellen. Het
kunstobject is ter ere van de
tweelingszusters en marktkoopvrouwen Betje en Roosje Cohen
gemaakt, maar de ontvangstgeschiedenis van het beeld hee?
geleerd dat niet duidelijk is wie de
uitgebeelde vrouw is. Het moet
eigenlijk Betje zijn, want dat was de
meest bekende van de twee zusters.
Beide zusters stammen uit 1881 en
s)erven in 1951 (Betje) en Roosje

Dit stukje is al geschreven rond het
midden van de maand maart in 2016
en ik heb me net gerealiseerd dat ik
me toch eens moet bezighouden met
de vraag hoe lang dat beeldhouwwerk van beeldhouwster Karianne
Krabbendam uit Friesland nu al bij
het Smidsbuurtgebouw staat. Want
ik rijd er al jaren langs, kijk er vaak
op z’n minst even terloops naar en
denk dan: een mooi onderwerp voor
de Hollanderwijkkrant.
Nu, dames en heren
lezers, het
standbeeld is aan de
gemeente
Leeuwarden door
Vereniging voor
VolkshuisvesHng
aangeboden op
26-11-1988 en toen
op de huidige plaats
onthuld. Dit alles
om de herinnering
aan het verleden
levend te houden
en twee markante
Leeuwarders te
gedenken.
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WIJKGEBOUW Gerard Dou
GERARD DOUSTRAAT 23
23--A
Tel. 058 - 213 31 36
wijkagent@gerarddou.nl

Pedicurepraktijk
Marian Relleke
Voor een complete voetverzorging
Op afspraak ook bij u thuis.
Ingroeiende nagels, eelt, likdoorns,
schimmel (mycose) nagels,
afsluiting van behandeling met voetmassage.

Lid Provoet.

Frans van Mierisstraat53
Leeuwarden
Tel: (058) 2136338
Mob: 06-22121339
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historische bronnen mogen geloven
was ze een begrip in Leeuwarden.
Ik vind het een mooi standbeeld en de
tweede foto die ik hier laat afdrukken
toont ook de gelijkenis met het beeld
dat we vaak passeren als we rich)ng
de spoorwegovergang rijden. De
derde foto bij het verhaal toont de
twee zusters in mooie overjassen in
hun prime)me, in volle glorie zo te
zeggen. Wie wie is kon ik niet
achterhalen, maar mooie meiden zijn
het. Het beeldhouwwerk werd
trouwens hier geplaatst, omdat Betje
Cohen in de Smidsbuurt gewoond
hee? en haar handel in deze buurt
dreef.

zeven jaren later in 1958. Roosje was
half Joods en ontsnapte aan de
klauwen van de Duitse beul, omdat ze
getrouwd was met een
Amsterdammer. Haar vader was de
bekende schoenpoetser Salomon
Cohen, die voor het sta)on zijn nering
dreef. Roosje stond al vanaf haar
)ende op de markt, de Oude
Veemarkt te weten. In een draagkorf
vervoerde ze chocoladerepen,
mangels o?ewel amandelen en
pinda’s. Ook haar zus stond op de
markt. Later nam Roosje een oude
kinderwagen als transportmiddel voor
haar waar. Was het oranjefeest dan
verkocht zij ook programma’s, lijsten,
oranjeknoopjes en feestkleuren. Ruim
60 jaren hee? ze op de Oude
Veemarkt gestaan en als we de

Betje Cohen, in haar hoedanigheid als
marktkoopvrouw op de Leeuwarder
markt.

39

40

MAAK EVEN ‘N KUILTJE..
Okerkleurig, wit, zwart, maar ook groenig en geel...
De kleuren van stranden. Maar behalve de kleuren, zijn er nog veel meer
faceUen wat die korrel-massa betre?: koraal-resten, lava-resten, gekleurde
mineralen, om enkele te noemen. Kortom, bijzonder interessant.
Veel lezers en hun vrienden en familie gaan misschien de wereld in en zullen
dan mogelijk gaan genieten van mooie stranden.
Als, ja àls dat gebeurt, heb ik het verzoek om even een kuiltje van hand-diepte
te maken en een klein handjevol in een zakje of een kokertje te doen.
Dan, in het hotel of de tent, even een brieje met gegevens erbij en dan: mee
naar huis nemen en brengen naar Waling Dijkstrastraat 5.
Ik zal u dankbaar zijn!!
Antoon Groenewoud
058 - 2165771

Sterk vergroot zand
41

Iedere week in het
Hollanderhuuske

Deadlines

maandag
20.00 - 23.00 Klaverjasclub

en andere data
DEADLINE

dinsdag
20.30 - 22.30 Hobbyclub
20.00 - 22.00 Tafeltennisclub
20.00 - 22.00 Naaiclub

HOLLANDERWIJKKRANT

woensdag
14.00 - 15.00 Kinderclub
20.00 - 23.00 Vrouwenclub

Oud papier ophalen:

16 MEI

Maandag 18 april
Maandag 12 mei
Maandag 12 juni
Maandag 10 juli

donderdag
20.00 - 23.30 Biljartclub 2
vrijdag
20.00 - 23.30 Biljartclub 1
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CONTACTPERSONEN
't Hollanderhuuske
Nieuwe Hollanderdijk 63,

OuderenacHviteit
Dries Minnema
Wijnhornsterstraat 62,
213 81 91
Naaiclub
Grietje Koster
S)ens
Oud papier inzameling
Vacant ()jdelijk Gerda van Houten)
Hobbyclub
Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49,
212 62 72
Vrouwenclub
Mevr. de Bruin
Eekhoﬀstraat 1,
212 81 67
Vogelwerkgroep
Antoon Groenewoud
Waling Dijkstrastraat 5,
216 57 71
RedacHe Hollanderwijkkrant
Paul Pasveer
Nieuwe Hollanderdijk 9,
213 08 23

213 96 87

Bestuur
Wietse Rinsma, voorziUer
Nieuwe Hollanderdijk 61, 06-41968754
Doeke Brouwer, penningmeester
Emmakade 227
06-43 75 53 11
(vacant), secretaris
Jurjen Langendijk, bestuurslid
Hollanderdijk 62,
212 59 09
Emiel van der Laag, klusjesman
Beheer huuske/coördinaHe bar/sleutel
Harm en Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49,
212 62 72
LedenadministraHe
(vacant)
Biljartclubs
Albert Reen
Jan Minnema (biljartclub 2)
Wijnhornsterstraat 62,
Bingo-commissie
Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49,
Kinderclub
Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49,
Klaverjasclub
Jack Melein
Ritsumasyl 3, Deinum,
tot 18 u. 212 63 35; na 18 u.
Tafeltennisclub
Liesbeth Langendijk
Hollanderdijk 62,

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

213 81 91

212 62 72

St. Toekomstverkenning
Hollanderwijk 2015
Jaap Braaksma
Nieuwe Hollanderdijk 17,

212 62 72

Wijkagent:
Axel vd Honing

215 42 82

212 59 09
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213 59 71

0900-8844

Toekomstverkennende avond voor de bewoners
van de ‘oudbouw’ en de Nieuwe Hollanderdijk.
‘Op weg naar een toekomstbestendige Hollanderwijk’
Hoe kunnen we met z’n allen onze wijk beter maken?
Een avond vol ideeën en plannen voor de buurt,
aanpassingen van de woningen, activiteiten, voorzieningen
en samenstelling van de bevolking.
Samen kunnen we de Hollanderwijk
leefbaar, actief en sociaal houden.
Komt allen en praat mee!
Woensdag 12 april, 20.00 uur, Hollanderhuuske
Zie ook de uitnodiging die u vorige week in de bus kreeg

www.stipwerk.nl

Verhip... wat kan er toch veel bij STIP

