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REDACTIEKRABBEL
Hallo wijkgenoten!

dat moet soms, want regels zijn ook
maar regels niet waar?

Deze redac)ekrabbel schrijf ik op
vrijdagochtend 9 juni en de regen
komt met bakken uit de hemel.
Heerlijk als je uit kan slapen ☺ en
niet per se de deur uit hoej. En heel
goed voor al de tuintjes in onze
prach)ge, groene Hollanderwijk.
Want wat is het toch heerlijk dat alle
heggen weer zo mooi groen zijn. Daar
geniet ik elk jaar weer van als de
winter voorbij is en het voorjaar zich
aandient! Jullie ook?

En een )p. Wilt u nog iemand blij
maken met het boek 100 Jaar op de
Hollanderdijk? Koop het boek dan nu
voor € 10,- (uitverkoopprijs) bij de
Friese Schrijmamer.
Veel leesplezier en alvast een heel
mooie zonnige zomer toegewenst!
Marieke Draaisma
P.s.: wellicht een mooi idee voor de
volgende edi4e: stuur ons uw
mooiste zomerfoto!

Akke Draaier schrijj een heel
enthousiast stukje over het oud
papier ophalen. Volgens mij moeten
er zich nu wel meer wijkgenoten gaan
aandienen! We hebben ook een
nieuwe rubriek en wel een
kookrubriek. Dit keer een recept voor
een verrukkelijke bietensalade met
bulgur.

‘100 JAAR OP DE
HOLLANDERDIJK’ IN DE
UITVERKOOP
Een jaar na het verschijnen van het
boek ‘100 Jaar op de Hollanderdijk’
zijn er van de 650 gedrukte
exemplaren nog 60 over.
De s)ch)ng Toekomstverkenning
doet deze nu in de uitverkoop.
Voor 10 euro, de helj van de
oorspronkelijke prijs, is het boek
verkrijgbaar bij de Friese
Schrijmamer in de Schrans en bij
boekhandel Van der Velde aan de
Nieuwestad.

Het stukje over onze wijk in de
toekomst vond ik heel interessant.
Vanwege de nieuwe Woningwet
mogen sociale huurwoningen alleen
nog worden toegewezen aan mensen
met lage inkomens. Dit gaat
uiteindelijk wel ten koste van de
varia)e qua bewonerssamenstelling.
Lees het stukje en kom te weten wat
de directeur van Elkien ervan vindt.
Het mooiste vind ik dat hij graag
buiten de lijntjes wil krassen ☺ ! En
3

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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‘OP WEG NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE
HOLLANDERWIJK’
door Tom Sandijck

Inleiding door Jasper Veldhuis

Jasper Veldhuis is journalist en
‘om)nker’ op het gebied van
leeoaarheid in wijken en buurten.
Hij schrijj over het ‘sociaal domein’,
met name over projecten op het
gebied van vergrijzing in
(achterstands-) wijken en dorpen. Hij
is met Tom Sandijck door de buurt
gelopen en zag enorm veel poten)e.
De bewoners voelen zich thuis in
‘hun’ wijk, er is veel sociale cohesie.
Alex Bonnema van Elkien merkt op
dat het verloop in de Hollanderwijk
6% is, in het algemeen is dat 11%.
Voor oudere bewoners zijn er
belemmerende factoren. Er zijn geen
woningen met speciale
voorzieningen. De familie Dillema
wordt als voorbeeld genoemd.
Noodgedwongen moeten zij
verhuizen omdat mevr. Dillema niet
meer kan traplopen en het niet
mogelijk is een traplij te installeren.
Maar, zegt Veldhuis, je moet het niet
alleen in de woningen zoeken. Wat
ook belangrijk is, zijn voorzieningen in
en rond de wijk: een fysio, een
wijkcentrum etc. Het gebrek aan
kinderen zou door andere
categorieën opgevangen kunnen
worden. Denk aan opa’s en oma’s die
hun kleinkinderen regelma)g op
bezoek hebben. Je kunt breder over

Verslag van de opheﬃngsvergadering van de SGchGng
Toekomstverkenning Hollanderwijk
2015, op 12 april 2016 in het
Hollanderhuuske
VoorziWer Jaap Braaksma heet de
ruim 35 aanwezigen welkom, in het
bijzonder Alex Bonnema, directeur
van Elkien en Jan Atze Nicolai, de
opvolger van wethouder Isabelle Diks
als de nieuwe wethouder Wonen.
Henk Dillerop, oud gevangenisdirecteur, leidt de avond.
Er zijn zorgen over de toekomst van
de Hollanderwijk, onder andere
vanwege het toewijzingsbeleid van de
wonings)ch)ng. Er is een toename
van alleenstaanden in de wijk en het
kindertal is ﬂink afgenomen. Jaap
vertelt dat er vroeger zo’n 60
kinderen bij een ac)viteit aanwezig
waren, nu zijn dat er ongeveer 6. De
vraag is hoe de wijk er over 10 jaar
uitziet. Hij pleit voor een zo
gevarieerd mogelijke bevolkingssamenstelling: alleenstaanden, kleine
gezinnen en ouderen.
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nieuwe bewoners denken, grijs en
wijs, kunstenaars die exposeren in ruil
voor een bijdrage aan het buurtleven.
De sociale cohesie is belangrijk,
zorgen voor elkaar. Je kunt als
gepensioneerde of als alleenstaande
ook iets betekenen voor een ander.
Digitalisering is een kans, het kan het
buurtleven een ‘push’ geven. In de
jaren 70 kwamen studenten in de wijk
wonen en hadden een nieuwe
inbreng. Nu zou je ICT-studenten in
ruil voor wonen kunnen inzeWen voor
de wijk. Je zou de regels voor de
toewijzing dan wel moeten
aanpassen. Als voorbeeld wordt een
ini)a)ef in Katwijk genoemd waarbij
studenten in een bejaardentehuis
wonen in ruil voor dienstverlening aan
ouderen.
Na de pauze stelt Jan Atze Nicolai zich
voor. Hij is nu ongeveer 100 uur
wethouder Wonen. Nicolai woont zelf
in Huizum-West. De Hollanderwijk
noemt hij krach)g, autonoom en
eigenwijs. Dit kan ook een valkuil
worden, door de eigen(wijs)heid kan
het een eenzame wijk worden. Hij zal
vanavond belangstellend toehoren
maar kan (nog) geen toezeggingen
doen. Henk Dillerop merkt op dat je
de Hollanderwijk in plaats van
eigenwijsheid ook ‘eigenwijkheid’ kan
toedichten.

Stelling 1. Met een ander
toewijzingsbeleid kan de
noodzakelijke variaGe in de
bevolkingsopbouw worden
gerealiseerd.
Alex Bonnema licht toe dat in het
huidige toewijzingsbeleid naar
inkomen wordt toegewezen. Alleen
huurders met een inkomen tot 34.000
euro komen in aanmerking voor een
sociale huurwoning. Hierdoor bestaat
de kans dat wijken ‘achteruit’ gaan,
omdat er alleen mensen met een laag
inkomen wonen. Gemêleerd wonen
heej ook zijn voorkeur. Het
toewijzingsbeleid kan daartoe
bijdragen. Daarvoor moet gezocht
worden naar de grenzen van wat
weWelijk mag.
SuggesGes en opmerkingen uit de
zaal:
- Om de varia)e aan bewoners te
bevorderen zou je kunnen denken aan
woningen met meer luxe naast de
gewone woningen. Daar hangt
uiteraard een prijskaartje aan.
- 80% van de toewijzingen vorig jaar
was aan mensen met het laagste
huurgrens-inkomen.
- Je moet naar mazen in de wet
zoeken en bijvoorbeeld interne
verhuizingen toestaan van klein naar
groot (voor gezinnen) en vice versa
(voor ouderen, stellen,
alleenstaanden). Binnen de buurt
verhuizen kan niet als het inkomen
inmiddels hoger is geworden en

Aan de hand van drie stellingen volgt
een discussie.
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Alex Bonnema, directeur van Elkien was een van de aanwezigen. Rechts van hem
Juut van Koppenhagen.
boven de huurgrens zit. Nadeel is dat
er veel animo is voor het wonen in de
Hollanderwijk. Er is een wachtlijst van
10 jaar. Als er intern verhuisd mag
worden loopt dit nog meer op.
- De poli)ek moet geïnformeerd
worden over de knelpunten.
- Jurrian Arnold, oud-bewoner, nu
werkzaam in RoWerdam, heej
ervaring met een zelfde soort wijk.
Daar hebben ze de oplossing bedacht
om de wijk in huur- en koopwoningen
op te delen met de restric)e dat als de
bewoners van de koopwoningen gaan
verhuizen, de woningen weer
teruggekocht worden door de
woningcorpora)e. De aanwezigen zijn
hier nogal huiverig voor omdat de
Hollanderwijk een eenheid is.

Stelling 2. Er zullen een aantal
ruimere woningen gerealiseerd
moeten worden, zodat ook gezinnen
met kinderen hier kunnen (blijven)
wonen.
Stelling 3. Er zullen een aantal
woningen ‘levensloopbestendig’
gemaakt moeten worden:
Tom Sandijck merkt op dat er in 1976
al plannen waren om van twee huizen
één en van drie huizen twee te
maken. Dit is echter nooit
doorgegaan. Elkien geej aan dat dit
een moeilijke en dure zaak is. Je zou
binnen de bestaande woningen
kunnen kijken waar nog ruimte te
creëren is. Zo zijn de wc’s bijvoorbeeld
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verhoudingsgewijs groot. Ook zijn hier
en daar de uitbouwen te vergroten.
Bonnema geej aan dat alles mogelijk
is, maar daar hangt wel een
prijskaartje aan. Je komt dan al gauw
op zo’n €25.000 per woning.
Bewoners zijn zelf ook crea)ef
geweest in het maken van meer
ruimte in hun woningen. Genoemd
worden Juut en Mar)en en Sieta en
Andries in de Hollanderstraat. Je zou
kleinere woningen met kleine
aanpassingen samen kunnen voegen
om het betaalbaar te houden.
Beneden is het vrij ruim, boven klein.
Je zou een bovenverdieping, met
isola)e maatregelen, bij het huis

ernaast kunnen voegen. Een grote
keuken beneden zou een slaapkamer
kunnen worden en dan in de
woonkamer een kleinere keuken
installeren. Zo zouden ouderen die
niet meer de trap op kunnen,
beneden kunnen slapen en wonen.
Maar ook hier hangt weer een
prijskaartje aan. En er wordt al veel
druk op de wonings)ch)ng
uitgeoefend om de woningen
betaalbaar te houden. Er wordt
opgemerkt dat het niet om veel
huizen gaat, dus de kosten zijn dan te
overzien Daarnaast doen bewoners
zelf ook kleine aanpassingen en
betalen deze zelf, zoals openslaande
8

tuindeuren. TensloWe zou je in de
toewijzing moeten kunnen sturen
zodat er niet teveel ‘probleemgezinnen’ in de wijk komen wonen.

zich over de toekomst van de
Hollanderwijk kunnen buigen: de
huurders of huurdersorganisa)e, de
corpora)e en de gemeente. Zij
bepalen gezamenlijk wat er gaat
gebeuren. Jan Atze Nicolai wil kijken
of er samen lokale afspraken binnen
de weWelijke kaders zijn te maken.
Afgesproken wordt dat de drie
par)jen over 3 maanden weer met
elkaar om de tafel gaan.

Chris Mostert merkt op dat er veel
deskundigheid onder de bewoners is,
ze hebben in de Huurdersvereniging
veel werk verzet maar werden vaak
niet serieus genomen en als ‘las)g’
ervaren door Elkien. Alex Bonnema
merkt op dat er in het verleden
inderdaad dingen niet goed zijn
gegaan. Een excuus is op zijn plaats. Er
wordt nu beter geluisterd naar de
bewoners. Dit vraagt ook om
ﬂexibiliteit van Elkien.

De sprekers en genodigden worden
hartelijk bedankt voor hun inbreng.
De leden van de S)ch)ng
Toekomstverkenning Hollanderwijk
bestaande uit Jaap Braaksma, Marloes
Eskens, Walter Baas, Chris Mostert,
Tom Sandijck, Wilte de Haan en
Marike Kooistra worden hartelijk
bedankt voor hun inzet voor de
Hollanderwijk in de afgelopen 25 jaar.

Het is nog niet te laat, merkt Jaap
Braaksma op, maar als we nu niks
doen is de wijk over 10 jaar ‘naar de
kloten’. Alex Bonnema geej aan dat
er volgens de wet drie par)jen zijn die

Leden van de s=ch=ng Toekomstverkenning: Tom Sandijck , Walter Baas, Marloes Eskens,
Wilte de Haan, Chris Mostert en Jaap Braaksma. Marike Kooistra was niet aanwezig.
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KIDS NAAR FUGELHELLING URETERP
door Lies Braaksma
Zaterdag 20 mei zijn we met de
kinderen van de Vogelwerkgroep
naar de FUGELHELLING in Ureterp
geweest.
De FUGELHELLING is een opvangcentrum voor zieke, gewonde en
ouderloze vogels (en zoogdieren).
We hebben vooral veel jonge merels,
eendjes en houtduiven gezien. Maar
ook andere vogels als kerkuilen en een
bruine kiekendief.

We zijn blij dat zich weer een aantal
nieuwe kinderen hebben aangemeld
bij de Vogelwerkgroep.
De kinderen op de foto ( van links naar
rechts):
Mare, Lola, Lisa, Dagmar en Joas.
(Dennis en Jesse waren ook mee, maar
staan niet op de foto)

De kids waren zelf ac)ef met een
speurtocht of braakballen uitpluizen.
Of hebben zich laten schminken. Een
mooie middag.
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Kijk voor al uw c

WWW.WE
Tijd voor een voorjaarsschoonmaak voor uw computer!
Wordt uw computer
ook&
trager
in de loop der tijd, maakt wat meer lawaai, loopt weleens vast, of wilt u
Webshop
Interieurdesign
bovenstaande problemen graag een stap voor zijn?
www.eigengemaakt.frl
Eens per jaar opschonen van de computer draagt bij aan het probleemloos functioneren, voorkomt dat
kleine problemen grote problemen gaan worden en maakt uw computer vaak sneller.
De voorjaarsschoonmaak omvat de volgende activiteiten:
Verwijderen van ongewenste programma’s

Uitgebreide scan op virussen

Handgemaakt
Opruimen •van
het registerdesign

installeren van updates

Webshop

• In kleine oplage
Controle van
de belangrijkste
onderdelen
Fysieke schoonmaak van de computer
Interieurontwerp
• Custom
made
• Interieuradvies
• Binnen 1-3 dagen
Deze complete voorjaarsschoonmaak voeren wij uit voor slechts ¤49,95!
thuisbezorgd
• Interieurbouw

Tel. 06-23934180

In de Hollanderwijk wordt uw computer bovendien GRATIS losgekoppeld en afgehaald.
Na de voorjaarsschoonmaak wordt de computer weer bij u gebracht en aangesloten op bijvoorbeeld uw
printer, scanner en internetverbinding

Ik kom eerst geheel vrijblijvend bij u Neem
langs voor een afspraak snel contact met ons op via 0566 - 65 1204,
of mail naar voorjaar@webish.nl
Marloes Beukema, Hofstraat 24, 8932 GS Leeuwarden,
Kijk voor al uw computerapparatuur
T 06 539 71117, info@eigengemaakt.frl
Antoon Groenewoud
www.eigengemaakt.frl

op:

WWW.WEBISHICT.NL

juni 2014
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DE 100 VAN ELKIEN
door Tom Sandijck

stukje eindigt met de zin: “Hoewel de
woningen van binnen zijn aangepast
aan de eisen van de moderne )jd, is
het straatbeeld in al die jaren
nagenoeg gelijk gebleven.”
Elkien neemt hier nog een loopje met
de geschiedenis. Op zich klopt het dat
de Vereniging voor Volkshuisves)ng in
1917 is opgericht, maar dat van de
Hollanderhof ‘het straatbeeld
nagenoeg gelijk is gebleven’ is onjuist,
want deze 101 woningen zijn in de
zeven)ger jaren van de vorige eeuw
afgebroken. Elkien verwart de
Hollanderhof met de Hollanderwijk.
Deze laatste werd in 1915 gebouwd
door de Woningvereeniging
Leeuwarden, die al was opgericht in
1905.

WoningcorporaGe Elkien viert dit jaar
haar honderdjarig bestaan. Zij
baseert dit jubileum op de oprichGng
van een van haar voorgangers, de
Vereniging voor VolkshuisvesGng, in
1917.
Helaas is de oudste van die
voorgangers daarbij over het hoofd
gezien, te weten de
Woningvereeniging Leeuwarden,
opgericht in 1905. In 1983 is deze
opgegaan in de Vereniging voor
Volkshuisves)ng. Op haar beurt
fuseerde die (nu als ‘s)ch)ng
Volkshuisves)ng’) in 2000 weer met
Woonservice ‘94 (voorheen het
Gemeentelijk Woningbedrijf en
s)ch)ng woningbouw
Sint Joseph) en kreeg de
naam Nieuw Wonen
Friesland. In 2010 werd
die naam veranderd in
Elkien.
Onder het kopje ‘1917
bouw Hollanderhof’
wordt op de
jubileum-website van
Elkien verhaald over de
bouw van deze 101
woningen door de
‘Vereeniging voor
Volkshuisves)ng’. Het

Infokaart de ‘100 van Elkien’
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De Hollanderhof werd gebouwd op
ini)a)ef van de gemeente
Leeuwarden, die na de bouw de
exploita)e in handen gaf van de
Vereniging voor Volkshuisves)ng.
Elkien geej aan voor de informa)e
mijn boek ‘100 jaar op de Hollanderdijk’ te hebben geraadpleegd, maar
heej de historische gegevens toch
onjuist weergegeven. Een kunstgreep
om dit jaar het 100-jarig bestaan te
vieren, maar feitelijk gezien bestaat
de corpora)e dit jaar dus niet 100
maar 112 jaar; het eeuwfeest had dus
al in 2005 gevierd kunnen worden. Dit
is des)jds blijkbaar aan de aandacht
ontsnapt. Elkien heej nu in de
geschiedschrijving haar

oer-corpora)e weggemoﬀeld en de
Hollanderhof en de Hollanderwijk
door elkaar gehaald. Blijkbaar kwam
Elkien er zelf ook niet goed uit, want
op de site ‘de 100 van Ekien’ wordt
onder het kopje ‘de )jdlijn/de
verjaardag’ gesproken van de
oprich)ng van de ‘Woningbouwvereeniging Leeuwarden’, overigens
niet op 21 februari, maar op 25
september 1917.
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NATUUR IN DE WIJK
door Antoon Groenewoud

hangen. Zouden ze het werk op die
plaatsen wel op )jd klaar krijgen,
voordat de zwaluwen terug komen
uit Afrika?, was mijn zorg. Onze
Vogelwerkgroep en ook de
Huurdersvereniging vroeg aandacht
voor dat (mogelijke) probleem.
Gelukkig zagen we, dat de stellages
omstreeks 10 april opgeruimd waren!
In elk geval mooi voor de terugkeer
van de Huiszwaluwen, en dat was pas
7 mei, zo constateerde Meinte
Boersma.

Om deze rubriek weer te vullen, heb
ik een mooi aantal onderwerpen.
Zoals de mogelijke hindernissen
voor de Huiszwaluwen, de terugkeer
van de vogels uit Afrika, de
Roek-met-pech, Egel(s) in de tuin,
een Spaanse aak in de haag en nog
veel meer natuurgebeuren.
De verwarming kon echt aan medio
april. Tot de 28e kwamen er nog
nachtvorsten voor! Ondanks deze
“winterse” omstandigheden, vooral ’s
morgens heel vroeg, zongen de
Merels het ”hoogste lied”! Wat later
lieten de Koolmezen zich ook horen:
Lente!
Een dier, dat de lage temperaturen in
maart niet overleefde, was een Pad.
Toen Jobs Theunissen (“STIP”) de
vijver achter haar huis leeghaalde,
trof ze het beest aan, dat mogelijk te
vroeg uit de winterslaap was
ontwaakt.

De Huismusjes, die ieder jaar onder
de nok van het huis Hollanderstraat
20 broeden, zijn zich rot
geschrokken! Het mannetje zat al
begin-maart drijig te sjilpen, zo van
“vrouwtjes-mus kom nou maar!”.
Totdat de stellages daar ook
geplaatst werden! Toen was het mis!
Ik heb ze daarna niet meer
waargenomen, maar misschien
volgend voorjaar weer of toch nog dit
broedseizoen? (Op 3 mei zat de
man-mus daar al weer te zingen!
Dus….)

Een paar weken later, eind-maart,
begin-april, begon ik me toch wel wat
zorgen te maken, want de schilders
waren nog druk bezig de zgn.
kop-woningen op te knappen.
Daarvoor hadden ze grote stellages
voor de betreﬀende gevels gezet, dus
ook daar waar de huiszwaluwnesten

Een andere vogelsoort had ook pech!
Het was een Groenling, die wat uit de
koers vloog en tegen een raam van
drukkerij STIP knalde!
Dankzij de liefdevolle zorg van
dochter Ysanne, die de vogel, met
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een pijnlijke vleugel, een paar op een
rus)g plekje in de tuin zeWe, kon de
vink-ach)ge Groenling weer de
vrijheid tegemoet vliegen.

Vogelwacht, om de sterke vogel te
vangen. Sterk zijn ze, want met hun
klauwen doorboren ze zo even de
huid van een mensenhand! Daarom
had Jaap Tilkema een dikke
handschoen aangedaan. Bij de
vogelopvang van Petra v/d Veen werd
de vogel onderzocht. Daarbij bleek,
dat het geen botbreuk was van de
vleugel. Daarom werd de
onfortuinlijke Roek, of Skimmelbek,
overgebracht naar de Fûgelhelling in
Ureterp. Daar ontdekten ze dat
Roekie tòch een botbreuk had in zijn
linkervleugel! Ze hebben het
vleugelbot gespalkt en we hopen dat
de “repara)e” gaat lukken. Verder
maakt de Roek het goed.

Voordat ik verder ga met een
belevenis met een sterke vogel even,
als afwisseling, iets over het sterkste
insect van de wereld! Een
Hoornmestkever (sorry, geen
”wijkinsect”).
Deze mestkever is in staat een
mestbal weg te rollen van 1140 keer
zijn eigen gewicht en dan te weten,
dat die tor maar ongeveer 1 cm. lang
is. (Bron: L.C. & AFP.)
Dan over “Roekie”, zoals mijn vrouw
de Roek noemde, die ’s morgens op
18 april jl. plotseling in de achtertuin
zat. Marian liep op de vogel af, maar
deze vloog niet weg, maar dook onder
de tuintafel. Bij nader inzien bleek zijn
linkervleugel slap te hangen!
Dus vliegen kon de Roek
bijna niet meer. De vraag
was toen: “Hoe kwam deze
vogel over de schu}ng bij
ons terecht?” Die vraag is tot
dusver niet beantwoord,
maar misschien horen wij dit
nog. Na contact met de
Vogelwacht- Leeuwarden,
werd het wel duidelijk, dat
de Roek (een Kraaien-soort)
hier weg moest. ’s Avonds
om half 8 kwam de
vogel(op-)vanger van de

Dat een grote hoop takken + tuinafval
meer is dan een schuilplaats voor
insecten in de winter, bleek eind
maart! Een Egel scharrelde in ons

Roek
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meter hoog kan worden….De
“doordringer” heet ook wel
Veldesdoorn (Acer campedestre).
In Zuid-Limburg komt deze boom, als
“lid” van de Esdoornfamilie, in het
wild voor. Voorlopig hebben we de
Spaanse aak zijn gang laten gaan.

voortuintje rond en verdween met
wat takjes in de bek naar de
takkenbult! Daar was aan de
onderkant door mij met wat
bakstenen al een hol en een “entree”
gemaakt, dus we namen aan, dat op
die plek mogelijk een nest met jonge
egeltjes zou komen. Het verdere
verloop gaat natuurlijk
“geheimzinnig”, bovendien in de
duistere uren van het etmaal.
Niet direct geheimzinnig, maar wel
verrassend: Net als bij meerdere
hagen, weten andere planten er
dwars doorheen een weg naar boven
te vinden, en kwam bij ons een
struikje (of toekoms)g boompje)
tevoorschijn! Na determina)e lijkt het
een Spaanse aak te zijn, die 10-18

Dat doen we ook met de Huismussen
in ons tuintje. Wel schreef ik, dat over
deze vaste gasten in onze wijk nog
heel wat te vermelden is. Mogelijk dat
het volgende verhaal nog niet erg
bekend is, maar wel leuk. Want als we
die stelletjes op de dakgoten samen
zien eten, dan denk je: “Dat zit wel
goed”. Maar uit onderzoek, zelfs met
DNA(!) is duidelijk geworden, dat de
trouw tussen de vrouwtjes- en

Tijd voor een voorjaarsschoonmaak voor uw computer!
Wordt uw computer ook trager in de loop der tijd, maakt wat meer lawaai, loopt weleens vast, of wilt u
bovenstaande problemen graag een stap voor zijn?
Eens per jaar opschonen van de computer draagt bij aan het probleemloos functioneren, voorkomt dat
kleine problemen grote problemen gaan worden en maakt uw computer vaak sneller.
De voorjaarsschoonmaak omvat de volgende activiteiten:
Verwijderen van ongewenste programma’s

Uitgebreide scan op virussen

Opruimen van het register

installeren van updates

Controle van de belangrijkste onderdelen

Fysieke schoonmaak van de computer

Deze complete voorjaarsschoonmaak voeren wij uit voor slechts ¤49,95!
In de Hollanderwijk wordt uw computer bovendien GRATIS losgekoppeld en afgehaald.
Na de voorjaarsschoonmaak wordt de computer weer bij u gebracht en aangesloten op bijvoorbeeld uw
printer, scanner en internetverbinding
Neem voor een afspraak snel contact met ons op via 0566 - 65 1204,
of mail naar voorjaar@webish.nl

Kijk voor al uw computerapparatuur op:

WWW.WEBISHICT.NL
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mannetjes-huismussen niet al)jd oké
is!
De dames laten zich nog wel eens
imponeren door een ander mannetje
die een geweldige zwarte
keel-borstvlek heej. Hoe groter die
vlek, hoe meer aanzien….
Ontdekt nu het mannetje, dat )jdens
het broeden en in de periode van het
voeren van de jonge musjes het
vrouwtje vrij lang wegblijj, dan gaat
de man-mus er vanuit, dat ze
overspel pleegt! Zonder “we}g –en
overtuigend-bewijs”, is de man
overtuigd. Als “wraak” brengt hij de
jonkies veel minder voedsel! Het
vrouwtje-mus moet dat maar
compenseren, denk ik. Jammer dat

het kroost de dupe wordt, alhoewel
uit DNA-proeven naar voren kwam,
dat sommige jonge vogeltjes in het
nest niet alle van de “vader” zijn! Zo
kan het gaan in de ‘wereld der
Huismussen’. Over de trouw van de
man-mussen deel ik de volgende keer
wat mee.
TensloWe nog een lentebode: Gerrit
Tuinenga zag op 6 mei vanaf zijn
balkon (Emplacement Wijnhornsterstraat) de eerste Gierzwaluwen van
dit jaar.
Zo was er toch wel heel wat te
beleven in de natuur in de wijk.
11 mei 2017

Naschri\ van de redac=e: op 25 mei
zag Sjoukje de Jong op de Nieuwe
Hollanderdijk twee bijzondere
Lindepijlstaartvlinders op haar heg.
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BERICHT VAN ANNE HOLLAND
Beste redac=e,
via via kwam mij ter ore dat mijn bijdragen, samen met Driekus, erg gemist
worden. Dat doet mij zeker goed, lezers.
Echter, mijn gezondheid is weliswaar verbeterd, maar nog niet in die mate dat ik
diverse ac=viteiten weer ter hand kan nemen. De legionella, dus de ‘veteranenziekte’, hee\ meestal een lange nasleep. Deze infec=e liep ik op bij het
loskoppelen van een buis van de centrale verwarming bij mijn zoon in huis.
Ondanks het s=l ze_en van de pomp, spoot een straal CV-water in mijn gezicht!
Dankzij de uitstekende medische behandeling begin ik me alweer wat beter te
voelen. Ik heb Driekus laten weten misschien in het najaar weer te beginnen.
Hij was daar bij voorbaat al blij mee.
Tot hier mijn bericht.
Groet, Anne Holland
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BUURTGENOOT THIJS MEESTER
WINT EUROPESE PRIJS VOOR
KINDERPROGRAMMA
1

Onze buurtgenoot Thijs
Meester uit de
Halberstmastraat hee^ met
Omrop Fryslân een Europese
prijs gewonnen met een
poppenspel.
Het kinderprogramma
Kening Hert & Harry Hazze
Thijs Meester, Feije van der Meer en Brecht
won de belangrijkste
Europese prijs voor regionale Wassenaar - Foto: Omrop Fyslân, Oane Hoekstra
kinderprogramma’s!
Regisseur Feije van der Meer
zouden moeten proberen het eens
omschrijj Kening Hert & Harry Hazze
door kinderogen te bekijken."
als volgt: acteurs die poppenspelen en
tegelijk zelf in beeld zijn. Dit is
Thijs Meester speelt Kening Hert die
nergens anders in Europa te vinden.
nogal arrogant is en vooral dingen wil
Feije: “"Je hebt het magische van
doen die hij zelf leuk vindt. Toch kan
poppen, en het levende van het
hij niet zonder Harry Hazze die een
menselijke. De mimiek van de acteurs
‘gebrekje’ heej omdat hij een beetje
is heel belangrijk. De kinderen nemen
brouwt - de leWer ‘r’ achter in de keel
dit mee in hun ervaring, ze zien het als
uitspreken terwijl de meeste Friezen
een geheel. Ze laten zich meeslepen
een rollende ‘r’ hebben. Brecht
in het verhaal en zijn zich niet meer
Wassenaar die Harry Hazze speelt:
bewust van het feit dat de acteur in
“Veel kinderen hebben wel iets. Harry
de schaduw van de pop speelt.
houdt zich prima staande en is voor
Volwassenen vinden het eerst een
de kinderen een held. Zo leren
beetje raar, die kunnen de acteurs
kinderen dat het helemaal niet erg is
niet vergeten. Ze kijken met
om iets te hebben en dat ze dus niet
grote-mensen-ogen en zijn wellicht
minder zijn dan anderen.”
het kind in zichzelf kwijt. Maar ze
Bron: Omrop Fryslân
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OUD PAPIER OPHALEN: JUST DO IT!
door Akke Draaier
Op 15 mei heb ik van mijn bucketlist kunnen afvinken: slingeren achterop de
oud papierwagen van Omrin. Alle trouwe papierverzamelaars uit de buurt en
omkriten hadden op deze mooie maandagavond hun containers keurig netjes
bij de weg gezet.
Samen met papier-hier opperhoofd Andries, Paul senior en Paul junior zijn we op
pad gegaan. Ik was one of the guys. En uiteraard zat achter het stuur van het
bakbeest een professionele chauﬀeur van Omrin.

Dat papier ophalen gaat ongeveer zo:

Stap 1: trek je veiligheidshesje aan
Stap 2: pak een container en haak ´m in de vrachtwagen (geduld is een schone
zaak, dit is een precisieklus, gelukkig heej opperhoofd Andries vèèl
geduld) Lukt het niet dan is het heus niet erg om even rare woorden te
brullen uit frustra)e; het gebrom van de wagen overheerst ;-)
Stap 3: neem afstand; een container wil je niet op je hoofd
Stap 4: pak de lege container en zet hem netjes terug
Stap 5: do it all over again

Waarom je gewoon een keer mee moet doen:
• het oud papier brengt geld in het laatje
voor de wijkvereniging
• het kost )jd noch moeite
• man / vrouw..iedereen kan het leren
• papier ophalen is mindfull
• slingeren achterop de wagen is
superstoer
• na gedane arbeid is het goed vertoeven
aan de bar bij ons aller Gerda
• en slapen? dat doe je daarna als een
roosje

Ook meelopen? Bel Gerda van Houten,
2126272 of laat het aan de redac)e weten.
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Akke, Paul jr en Andries

JO PAPA (MET ANDEREN) IN VERZET TEGEN
OVERLAST OP DE WIJNHORNSTERSTRAAT E.O.
door Frank Roﬀel

wonen om gezamenlijk de stand van
zaken op te maken. Er waren 17
mensen aanwezig op de vergadering
in het Hollanderhuuske. Later die
week vertelde Jo mij dat er een goede
sfeer was, maar dat er ook veel
cynisme viel waar te nemen.
Persoonlijk gelooj Jo niet in het
aanbrengen van verkeers- drempels
op de ventweg (waar de parkeerplaatsen voor auto’s liggen). Wel dient
het bord dat dwingt tot langzaam
rijden beter zichtbaar te worden
neergezet aan het begin van de
ventweg. En langs de grote weg moet
langs het parkeerterrein een voetpad
aangelegd worden, zodat mensen die
door de Hollanderwijk naar hun
bestemming elders moeten lopen, om
de buurt heen kunnen lopen

Al 14 jaren lang woont Jo Papa met
veel plezier in een ruime woning aan
de Wijnhornsterstraat.
In al die jaren heej ze last gehad van
dronken passanten in het weekeinde
en te hard rijdend verkeer op de
ventweg en de grote weg. Op de grote
weg liggen royale verkeersdrempels,
maar het mag niet baten. Als zij en
haar vriend op de bank ziWen merken
ze regelma)g hoe brommers en auto’s
voorbij ﬂitsen. De gebeurtenissen van
het laatste jaar hebben haar ertoe
gebracht om voor het eerst in haar
leven een poli)eke vuist te ballen om
zo in verzet te gaan. Immers, 3 van
haar kaWen werden doodgereden in
die periode en dat werd haar te gor)g.
Ze is dol op haar beestjes en wil die
ook de kans geven buiten te spelen.
En ze weigert om die kaWen verplicht
binnen te houden. Buiten spelen is
goed voor ze, basta! Maar ja, ze kent
inmiddels de prijs.

Wat is er nu bereikt? Er zijn ruim 50
handtekeningen van bezorgde
buurtgenoten verzameld, een
drieman-/vrouwschap gaat de zaken
coördineren (Jo met Mar)en
Plaatsman en Johan Juckers), daarbij
ondersteund door Jaap Braaksma. Er
worden contacten gelegd met de
gemeente Leeuwarden, de poli)e en
het wijkpanel Huizum-west. Ook komt
er misschien nog wel voor de zomer
een nieuwe vergadering voor de
buurtbewoners. Je moet een vuist
maken, anders verandert er niets en

Ze besloot Jaap Braaksma te
consulteren en die adviseerde haar
handtekeningen aan de deuren te
verzamelen om zo poli)ek draagvlak
te creëren naar de poli)ci en
wijkpanelleden toe. Ze vroeg ook aan
de mensen een vergadering bij te
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Een aantal weken later is bij het
overleg met de bewoners, poli)e,
wijkpanel Huizum-westleden en de
vertegenwoordigers van de
gemeente, besloten om met
instemming van betrokken
buurtbewoners als voornaamste
oplossing een blokkade midden in de
ventweg van de Wijnhornsterstraat te
maken, waardoor de doorgaande
route, een sluiproute voor velen,
halverwege ophoudt en waar je dus
moet gaan parkeren of terug moet
rijden. Vanaf de andere kant geldt het
zelfde. Andere plannen werden ook
overwogen, maar vaak werd
geconstateerd dat de klachten veelal
te maken hebben met gedrag van
mensen. Dat is geen verkeersprobleem en dient daarom bij het
meldpunt overlast van de gemeente
gemeld te worden, dat dan
maatregelen kan nemen.

Jo Papa
moet Jo misschien wel weer een kat
begraven. En dat zou ze zichzelf fors
kwalijk nemen en daarbij is het nu een
kat … de volgende keer misschien een
kind!
P.s.: Jo wil Gerda van Houten, Jaap
Braaksma en Ciska Verschut bij deze
hartelijk danken voor hun inzet.

Oplossing 2: leg aan het begin van de
Wijnhornsterstraat (oostkant), ter
hoogte van de dwarsstraten en aan
het eind (westkant) kleine, venijnige
verkeersremmers, zoals deze bv. te
vinden zijn achter AH-XL aan de
Tynjedyk. Deze drempeltjes zorgen er
voor dat de snelheid zeker naar
beneden gaat.

Uitslag enquete
Het gaat om 41 adressen.
We konden van 6 adressen (15%)
geen reac)e krijgen. Van de overige
35 waren er 2 met een NEE ( 6%). 31
reac)es waren een JA (89% ), en 2
waren een JA voor het eerste deel
van de stelling, maar met een andere
oplossing voor het probleem.
Oplossing 1: Keer terug naar de oude
situa)e van voor de aanpak van de
woonomgeving en sluit de
Wijnhornsterstraat aan de westkant
weer af.

Maar bijna alle bewoners die we
hebben gesproken vinden dat er te
hard wordt gereden en dat er
maatregelen moeten worden
genomen.
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EVA’S KOOKRUBRIEK
door Marieke Draaisma

Eva woont bij mij in de straat en
ik vind dat zij heerlijk kan koken!
Daarom heb ik haar gevraagd om
recepten aan te leveren voor
deze nieuwe rubriek.
Ook zullen we iedere keer een
onderwerp dat met eten te
maken hee^ aansnijden.

Koken op gevoel

Eva mag graag koken. Recepten zijn soms maar las)g bij te houden en daarom
kookt ze vaak gewoon op gevoel. Zo’n 3 jaar geleden volgde zij de opleiding
Ayurvedische voedingsleer. Hierdoor is bij Eva de interesse in kruiden gewekt.
Zoals koriander, komijn, assafoe)da (of duivelsdrek!), fenegriek en venkel. Deze
kruiden bevorderen de spijsvertering. Voeding kan heel veel invloed hebben op
hoe je je voelt. Wat je in je mond stopt, heej ook eﬀect op je gezondheid en je
lijf. Eva wordt blij van koken en de gezelligheid van samen eten! En het snijden
van groenten is ook nog eens rustgevend.

Biologisch-dynamisch: wat is dat?

Het liefst kookt ze met biologisch-dynamisch geteelde producten. Dit betekent
dat de producten zijn geteeld met respect voor de natuur en voor de dieren. De
voeding die de grond krijgt waarop de groente groeit en de voeding die dieren
krijgen is ook belangrijk. Bij biodynamische teelt zorgt men voor balans want
men investeert ook in de bodem. Zodat er voldoende energie in de grond blijj,
wat de voeding ook weer ten goede komt. Op deze manier blijj de grond
vruchtbaar. Samenwerking met de natuur is het belangrijkste aspect binnen de
biodynamische teelt.
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Bietensalade met bulgur
• Ingrediënten
• Gekookte bieten (1 à 2 pp)
• 100 gram bulgur (pp)
• Augurk
• Veldsla
• Romainesla
• Zonnebloem- en pompoenpiWen
• Kappertjes
• Komkommer
• Tomaat
• Dille
• Dressing: mosterd (2tl) en honing (1el), sesamolie (tl)
1. Kook de bulgur volgens de verpakking
2. Kook de bieten (of neem voorgekookte bieten J )
3. Was en snijd de romainesla en doe deze samen met de veldsla in een grote
slakom
4. Snijd de bieten, de komkommer, tomaat en augurken in blokjes en doe deze
in de kom
5. Voeg de dressing toe
6. Voeg de piWen en de kappertjes toe
7. Snijd de dille ﬁjn en voeg toe
8. De bulgur gaat als 1e op het bord
9. Schep daarna de salade er over
Ayurveda is zowel een levenswijze als een
geneeskundig systeem dat in India en op Sri Lanka al
meer dan 5000 jaar wordt beoefend en daardoor kan
worden bestempeld als de oudste geneeswijze die de
mens kent. Ayur betekent “leven en Veda betekent
“weten”. Ayurveda is dus in de ruimste betekenis van
het woord ‘kennis over het leven’. Deze kennis is
agoms=g van de Veda’s, de oudste Indiase
geschri\en, waarbij men uitgaat van een holis=sch
mensbeeld. Leefwijze en voeding vormen een
belangrijk onderdeel van de Ayurvedische
behandeling.)
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KATTENPRAAT – 9

schuw. Zo werd de Verwilderde poes
toch weer meer een Huiskat!

Door Antoon Groenewoud

Ik had gedacht dat ik verder bij
onderzoek over de leefwijze van de
Verwilderde kat weinig of geen
verschillen zou tegenkomen met de
Wilde kat. Maar die zijn er tòch wel.
De voortplan)ng is al het vermelden
waard. Alleen al het paringsgedrag.
Buiten de kolonies of de groepen zijn
er ontmoe)ngsplaatsen, zowel binnen
de bebouwing als op het plaWeland.
De katers gaan vanuit hun territorium
“op stap” en zoeken krolse poezen op
de ontmoe)ngsplek of net buiten het
koloniegebied. Er volgen dan twee
procedures of soms een combina)e
van die twee. Een kater verlaat zijn
eigen gebied en zoekt een krolse kat.
Dan blijj “meneer” zeker 4 tot 5
dagen bij dezelfde poes en zullen er
per dag 6 tot 8 paringen plaats vinden.
Net als bij het andere paringsgedrag,
zal de kater daarna verdwijnen en zal
zich ècht niet druk maken over de
later geboren jongen! Dus zorgeloos.
Uiteraard is onder de katers een
geduchte concurren)e, die vaak
uitmondt in felle gevechten.

Na de Wilde kat-verhalen nu meer
over de verwilderde kat. Bij de
Verwilderde kat betrok ik ook de
Zwerfagen. Daarmee heb ik de
indruk gewekt, dat met name hun
levenswijzen gelijk zijn. Die zijn
echter heel verschillend! De Zwerfkagen zijn meer gebonden aan de
stedelijke bebouwing en minder
schuw dan hun verwilderde soorten.
Van de Zwermat terug naar de
Verwilderde kat. Want onlangs
hoorde ik een interessant gebeuren
van Lies Braaksma. Vlak bij Twijzel
woonde in 1962 boer Cuperus en deze
ontdekte aan de rand van zijn erf
regelma)g een kat. Zeer schuw en
soms dagenlang onzichtbaar. Een
kenner stelde vast, dat het een
Verwilderde kat was.
De boer bedacht een plan, om het dier
vaker te kunnen zien en te proberen
de kat naar de boerderij te lokken.
Door af en toe wat eten op plekken te
leggen, steeds dichter bij de schuur,
lukte het zelfs bij schemer de kat waar
te nemen. Na zeker 4 maanden haalde
het dier ongezien een hapje via de
openstaande deur van de schuur weg!
Na ruim een half jaar deed de kat haar
eerste stappen in de…. huiskamer! Ze
bleef afstand houden, maar minder

Het andere paringsgedrag toont een
kater, die “op stap” gaat en bij
verschillende krolse poezen blijj
hangen. Na één of twee paringen
verlaat de kater deze kat weer.
Na een draag)jd van ongeveer 3
maanden worden 3 tot 7 jonge katjes
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geboren. Daarvan zullen slechts 2 of 3
kunnen opgroeien. De andere welpjes
gaan dood als gevolg van ziekte en te
weinig eten. Die ondervoeding
ontstaat, zoals biologen hebben
geconstateerd, doordat de
Verwilderde kaWen in vergelijking met
Wilde kaWen, veel minder goed
kunnen jagen, dus minder eten voor
de kleintjes! Bovendien komt het voor
dat de moeder zelfs een paar
pasgeboren jonkies opeet!
Met dit trieste feit eindig ik, om de
volgende keer aandacht te schenken
aan het groepsleven.

Een verwilderde “puber’ op avontuur
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EEN BLOKJE OM! - DE CIJFERS
José Vrakking op wereldreis
Een wereld-ﬁetsreis van 50 weken door 11 landen begon hier, vanuit de
Hollanderwijk. Via Grou, waar mijn vriend woont met wie ik dit avontuur
ondernam, ﬁetsten we naar Schiphol en namen we de eerste vlucht.
In de volgende nummers van de Hollanderwijkkrant zal ik steeds een stukje
beschrijven van deze reis.
Het was een prachtavontuur.
Geﬁetste kilometers.
Meters geklommen.
Meters gedaald.
Maximale daghoogtemeters
Minimale daghoogtemeters
Hoogste hoogte:
Uren in het zadel:
Langste dag:
Langste dagafstand:
Laagste snelheid:
Hoogste snelheid:
Langste afdaling:
Aantal tunnels:
Afgelezen temperaturen:
Van de weg geplukt:
Steilste land:
Luchtvoch)gheid:
Goedkoopste hotel:
Goedkoopste camping:
'Hoogste' ontmoe)ng:
'Laagste' ontmoe)ng:
Vriendelijke mensen:

: 20.000
: 88.000
: 91.000
: 1.650 meter, Costa Rica
: 4 meter, Australië
: 3420 meter, China
: 1250
: 7.09 uur Mexico
: 144 km. Mexico
: 3.6 km. Costa Rica
: 69 km. Australië
: 110 km. China
: 55 waarvan 50 in Japan
: -15º C China
: +46º C Panama
: 3 keer
: Zuid-Korea
: 18% China
: 94% (zonder regen !) Japan
: 100%
: €4 China
: gra)s U.S.A.
: diplomaat Zuid-Korea
: dakloze Amerika
: volop
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Fryslân

José Vrakking (met
de ﬁetshelm op) in
China
en links bij het
vertrek uit de
Hollanderwijk.
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SCHOONMAAK SIMON DE VLIEGERPARKJE
Op 22 april jl. is er door een
enthousiaste groep van 10
wijkbewoners in het Simon de
Vliegerparkje opgeruimd. Een aantal
mensen ging met grijpers en
vuilniszakken door het parkje. De
afvaloogst wordt ieder jaar kleiner,
mede door een paar wijkbewoners
die het met enige regelmaat een
beetje bijhouden. Een grote pluim
hiervoor!

Ook waren mannen van de gemeente
de dagen ervoor aan het gras maaien
en onkruid wieden geweest onder de
heggen. In het najaar hebben ze een
kruidenmengsel gezaaid aan de
zuidkant van het parkje langs het
ﬁetspad. Dit zal steeds meer gaan
‘verwilderen' zodat er een
bloemenzee ontstaat waarvan wij en
de bijen kunnen genieten. Van de
gemeente hebben we prach)ge
struiken en boompjes gekregen om
het parkje meer kleur en ﬂeur te
geven. Super!
De helj van de groep buurtbewoners
ging bezig met het planten van de 5
Vlinderstruiken, de Amerikaanse
Krentenboompjes, 2 Rode Kornoeljes,
2 Hazelaars en 2 Gelderse Rozen. De
andere helj heej zoveel mogelijk
klimop uit de bomen gehaald en
kleemruid. Ook hierbij zien we dat we
steeds minder hoeven weg te halen
omdat we dit al een paar jaar doen.
De planten en struiken staan er nog
steeds goed bij, mede door het
voch)ge en warme weer van de
laatste )jd.
Wat hebben we een prachGg groen
parkje zo tegen de Hollanderwijk
aan!

Lies, Baukje en Jacob
30

Akke
Meinte en Bauke
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LANDELIJKE SCS-DAG 70 JAAR JONG

Chris Keller (Leeuwarderstraat) doet mee met landelijke schilderswedstrijd
door Chris Keller

de vakwedstrijd verbonden met het
Planetarium.
Voor de exposi)e van alle ingezonden
werkstukken voor de vakwedstrijd van
2017 is een fraaie loca)e gekozen: de
Mar)nikerk. Bezoekers kunnen hier
alle “kunstwerken “van nabij
aanschouwen. Halverwege de middag
zijn we terug in theater de
Koornbeurs, waar de prijsuitreiking zal
plaatsvinden. Naar verwach)ng wordt
de landelijke SCS- dag in Franeker een
dag met allure, waar schilders en
andere branche genoten elkaar
ontmoeten. Van live muziek kan
worden genoten en diverse
bezienswaardigheden zullen
toegankelijk zijn. Voor de vakgroep
schilders Fryslân wordt 7 oktober een
nieuwe mijlpaal, die in hun 50-jarig
bestaan in 2017 extra cachet geej.

Het was de redacGe van Eisma’s
Schildersblad die ooit een wedstrijd
voor schilders lanceerde.
Op zaterdag 7 oktober aanstaande
belee^ deze bijzondere wedstrijd,
tradiGoneel onderdeel van de
landelijke dag Studieclub Schilders
zijn zevenGgste ediGe. Dan worden
wederom de prijzen uitgereikt aan de
hoogst presterende deelnemers in
diverse categorieën. De vakwedstrijd
voor schilders, maar ook leerlingen is
nog immer populair en levert jaarlijks
vele inzendingen op. Niet alleen uit
Nederland, maar ook uit België.
De reeds eerder geïnterviewde Chris
Keller zal deelnemen in de categorie
C2d Napoleon Rouge marmer.
De Zeven)gste Edi)e van de landelijke
edi)e zal net als 1989 het geval was,
wederom in Franeker worden
gehouden, mooie stad met vele
historische panden en gebouwen.
Organisatoren zijn de vakgroep
schilders Fryslân (Friese afdeling van
de SCS)en de Centrale Clubleiding van
de SCS. Het dagprogramma zal
hoofdzakelijk plaatsvinden in theater
de Koornbeurs. Bij een bezoek aan
Franeker mag uiteraard ook een
bezoek aan het Koninklijk Planetarium
van Eise Eisinga niet ontbreken.
Daarom is een aantal opdrachten van

Chris Keller bewerkt Julius Caesar
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NAAICLUB HOLLANDERWIJK
STOPT ER MEE
door Frank Roﬀel

Van vriendin Anneke de Reuver
hoorde ik onlangs dat de naaiclub, na
ruim 20 jaar gedraaid te hebben in
ons Huuske, er mee stopt, omdat
naailerares Grietje Koster uit S)ens
het mooi genoeg vindt. Tientallen
mensen heej ze in al die jaren les
gegeven, meestal aan vrouwen, maar
ze meent zich te herinneren dat er
ook eenmaal sprake was van een
mannelijke deelnemer. De
deelneemsters maakten niet alleen
kinderkleding, maar ook spullen voor
zichzelf. Op het moment van afscheid
nemen van elkaar waren er nog maar
enkele deelneemsters over, dus ook
wat dat betrej is het een juist
moment om te stoppen. Grietje wordt
bedankt voor haar trouwe diensten.

Op de foto ziet u links vooraan Ini
Huiskes, rechts vooraan Dinie Vos,
achteraan zi_end Anneke de Reuver
en staand de naaileidster Grietje
Koster.

STEENMARTER in de buurt?
Er zijn buurtbewoners van wie de
kabels van de auto zijn
kapotgevreten. Mensen zagen
een raar uitziende rooie kat, maar
het zou ook een STEENMARTER
geweest kunnen zijn.
De schade kan al gauw een paar
honderd euro zijn!
Uitkijken dus!
33

WEL EENS VAN EEN PROKKELKOOR
GEHOORD?
door Frank Roﬀel
Friesland kent veel koren, van
klassiek georiënteerd tot populair,
van barbershopkoor tot shantykoor.
Een aantal jaren gelden stuiWe ik op
een vreemde eend in de bijt wat dit
betrej. Een collega-koorlid, Roelof
Veldhuizen, was betrokken bij een
prokkelkoor. Er wordt gesproken van
een prokkel als iemand met een
verstandelijke beperking een
prikkelende ontmoe)ng heej met
iemand zonder een dergelijke
beperking. Roelof heej een
verstandelijk beperkte zoon, die graag
zingt en dat bracht zijn vader drie jaar
geleden op het idee om het

Prokkelkoor Leeuwarden op te
richten. De formule is even uniek als
eenvoudig. Verstandelijk beperkte
mensen zingen samen met
niet-verstandelijk beperkten in een
koor. Dus kwamen vanaf dat moment
elke veer)en dagen 10 verstandelijk
beperkte koorleden samen met drie
mensen zonder die beperking bij
dagbesteding Middelséhiem om
samen te zingen. Bij optredens wordt
het koor versterkt met nog vijf tot
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zeven andere mensen zonder
verstandelijke beperking.
Een aantal jaren geleden zag ik ze
voor het eerst in de Prinsentuin, zij
het maar even en vluch)g. Nu waren
ze weer te gast op de Korendag op
diezelfde plek. Ze sloten zelfs de dag
af en mochten in de koepel van dit
lustoord de mensen verwarmen met
hun enthousiasme. De opkomst was
als die van gladiatoren, zo uitbundig
en vol verwach)ng. Voor het koor een

dirigent in kleurrijk kostuum en die
was wel in voor een feestje. Het
repertoire: Jannes, de volkszanger uit
Drenthe en veel Frans Bauer. Veel
publiek dat dicht op de koepel stond
en zich kostelijk vermaakte. Een deel
van het publiek ging zelfs de polonaise
doen en dat tekent de prima sfeer.
Een prima ini)a)ef en hopelijk een
blijvertje dit koor.

VOGELWERKGROEP BESTAAT 10 JAAR!
door Antoon Groewoud.

Hoera, hoera, hoera 10 jaar!
Het was 14 mei 2007, toen drie
wijkgenoten, Meinte Boersma,
Antoon Groenewoud en Chris
Mostert de Vogelwerkgroep
Hollanderwijk oprichgen.
In de volgende jaren werden aardig
wat acGviteiten verricht. Allemaal
noemen zou pagina’s vullen, daarom
een korte geschiedenis.

Hij schrijj een alarmbrief aan de
buurtbewoners en aan ‘Nieuw Wonen
Friesland’ (nu Elkien).
Er werd een Renova)ewerkgroep
gevormd, die enkele malen met
N.W.F. in gesprek ging, om af te zien
van die plannen.
Op 4 maart 2007 vond een voorlich)ngsavond plaats door N.W.F.
over de totale renova)eplannen. De
werkgroep liet ook daar het
verontrustende geluid horen.
De werkgroep informeerde op 6 mei
2007 de bewoners en vroeg

Wat vooraf ging: 19 februari 2007
waarschuwde de huurdersvereniging
Antoon Groenewoud: ‘bij het
renoveren van de daken wordt het
broeden van de huismusjes
onmogelijk gemaakt’!
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medewerking. Zoals vermeld volgde
de oprich)ng van de Vogelwerkgroep,
die toen werd uitgebreid met Gosse
van Houten en Evelien Schweitzer.

betrokken: vogels spoWen in de buurt,
ﬁetstochtjes en met ﬂuisterbootjes
door de Potmarge.
Inmiddels een tradi)e: de jaarlijkse
vogelavond in november (vanaf
2010). Ieder jaar een andere inleider
met speciﬁeke kennis en
fotomateriaal.

Overleg met N.W.F. resulteerde in
een toezegging dat er geen
maatregelen zouden volgen die de
vogelstand zouden schaden! Dat
betrof behalve de huismussen óók de
gierzwaluwen. Bovendien konden we
speciale dakpannen voor genoemde
vogels op een paar daken laten
leggen.

De werkgroep bestaat uit Meinte
Boersma, Lies Braaksma, Antoon
Groenewoud en Gerrit Tuinenga en
heej heej 14 vogelkinderen.

INBREKEN? NEE TOCH?

Met de kinderen van de vogelwerkgroep werden, samen met de
Bond van Friese Vogelwachten,
nestkastjes gemaakt. Die kregen een
plek in de buurt. We kochten ook 20
dubbele kunststof nestkastjes
(namaak nesten) voor de
huiszwaluwen.
De kinderen kregen elk een nestkastje
'in beheer'. Op deze manier werden
de kinderen meer bij het
vogelgebeuren betrokken.
In de lente gingen we aanvankelijk in
de nestkastjes kijken. Later niet meer
om de vogels rust te gunnen. Wel
gingen we in de herfst met de
kinderen de nestkastjes schoonmaken
en na aﬂoop naar het Natuurmuseum
Fryslân. Dat blijven we doen.

In de zomer van vorig jaar is er bij
een paar buurtgenoten
ingebroken, terwijl ze wat langer
afwezig waren.
Om deze toestanden te voorkomen
raden we jullie aan de volgende
maatregelen te nemen:
• Als normaal overdag de gordijnen
of i.d. niet dicht zijn, dan bij
afwezigheid OPEN LATEN
• Beneden: RAMEN DICHT
• De voordeur op NACHTSLOT
(eventueel vergrendelen)
• Laat beneden èn boven enkele
(spaar- of led-) lampen branden,
eventueel met )jdklokjes.
• Laat uw buren (‘t beste de
overburen) weten dat jullie een
poosje weg gaan
• Spullen van (emo)onele) waarde
goed verstoppen of )jdelijk elders
onderbrengen.

Daarnaast heej de werkgroep op
verschillende manieren de
buurtbewoners bij haar ac)viteiten
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STOERELOER
BESTAAT 5 JAAR!
En dat willen we graag met jullie
vieren.

Na vier succesvolle edi)es komen we
dit jaar met een jubileumprogramma!
Tussen 24 en 28 juli (de eerste week
van de zomervakan)e) kun je kiezen uit
allemaal workshops, zoals natuurhuizen
bouwen en een eigen Stoereloermunt slaan. Alle kinderen tussen 6 en 13 jaar
kunnen tegen een vrijwillige bijdrage meedoen op de binnenplaats van de Oude
Ambachtsschool in Huizum West.
Dit jaar staat StoereLoer in het teken van bouwen aan een duurzaam Stoereloerdorp. Bij de workshops gebruiken we natuurlijke of hergebruikte materialen
en/of kun je leren zelf energie op te wekken. Maar natuurlijk staat het werken
met je handen en crea)ef bezig zijn met de kunstenaars/ambachtslieden van de
Oude Ambachtsschool voorop! Het dorp krijgt mooie huWen en spullen en
natuurlijk sluiten we ook dit jaar weer af met een knallend eindfeest op vrijdag:
met een catwalk, eten, drinken en muziek! Ouders mogen dan ook komen.
Het programma staat op www.stoereloer.nl.
Inschrijven kan vanaf 3 juli. Je kunt drie dagen
meedoen, en je kunt dan kiezen uit één van de vier
workshops die gegeven worden. De StoereLoer-dag
begint om 9.30 uur en eindigt om 12.30 uur, met op
vrijdag aansluitend een eindfeest.
Kijk dus op de website voor het programma en meer
informa)e!
OPROEP: Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het
leuk vinden om een handje te helpen Gjdens de
Stoereloer-week. Stuur een mailtje naar
info@stoereloer.nl als u geïnteresseerd bent!
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Tijd : 9.30 tot 15.30 uur
Waar: bij het Hollanderhuuske
Wie: iedereen is van harte welkom!
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Nieuwe Hollanderdijk 49
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TWEE OUD-HOLLANDERWIJKERS RUNNEN
HOSTEL “ALIBI” IN BLOKHUISPOORT
door Frank Roﬀel

gevangenis, dat wilde ik meemaken.
Ik maakte dus een afspraak met
Marieke Mostert en Sjors Hollander,
ex-Hollanderwijkers.

In februari bezorgde ik een
verkiezingsﬂyer van de parGj Groen
Links bij Chris Mostert in de Van
Harenstraat. Die vertelde me
enthousiast dat zijn dochter Marieke,
samen met haar jeugdvriend Sjors
Hollander en twee anderen, sinds
een aantal maanden het nieuwe
hostel Alibi runt in de Blokhuispoort.
Al een aantal jaren was ik van dit
plan op de hoogte, maar nu was het
dus zover: het hostel was geopend.
Mooi onderwerp voor de
Hollanderwijkkrant realiseerde ik
me, een hotel in een voormalige

Jaren geleden maakte de nu 27-jarige
Sjors een reis door Europa en verbleef
hij in menig hostel. Marieke, Jurrien
Dol, de partner van Marieke, Peter
van der Zwaag en Sjors zelf zaten eens
met z’n vieren te chillen toen ze tot

Vlnr: Jurrie Dol, Sjors Hollander, Peter van der Zwaag en Marieke Mostert. Proost!
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de slotsom kwamen dat er volgens
hen ruimte was voor een hostel in
Leeuwarden. In andere steden was er
vaak al een hostel, waarom dan in de
Friese hoofdstad niet? Tijdens het
interview vroeg ik beiden natuurlijk
waarom ze niet kozen voor de
formule van een jeugdhotel of
jeugdherberg. Dat leek de
ini)a)efgroep geen goed idee. Ze
gunden jong èn oud de kans om in
een gedeelte van een voormalige
gevangenis voor een betaalbare prijs
te overnachten en die unieke ervaring
te ondergaan. Nu moet er wel
geconstateerd worden dat het
grootste deel van de huidige
bezoekers uit studenten bestaat, die
er vaak alleen of in groepsverband
enkele dagen verblijven. Maar de
ouderen zullen ongetwijfeld volgen.
Marieke vertelde dat het nog
spannend is geweest om de
vergunning te krijgen om het
Alibi-hostel in de Blokhuispoort te
mogen ves)gen. Een aantal jaren
geleden hadden de vier jonge
ondernemers een bedrijfsplan
gemaakt. De Blokhuispoort was toen
nog van het Rijk en werd beheerd

door Carex. Het grote pand had toen
nog de )jdelijke func)e van
bedrijfsverzamelgebouw. In de
Leeuwarder Courant lazen ze toen dat
het Rijk de voormalige gevangenis
voor het symbolische bedrag van 1
euro overdeed aan de gemeente
Leeuwarden, die het daarna weer voor het zelfde bedrag, doorverkocht
aan de s)ch)ng Boei, die door heel
Nederland monumentale panden
renoveert en herbestemt. In datzelfde
journalis)eke stuk stond wat ze in de
nieuwe situa)e met het grote pand
wilden. Er stond in dat er plannen
waren voor samenwerking met Stay
Okay, een hostelketen, om het
cellenblok in te vullen. We schrokken
ons rot en zagen onze plannen al als
kansloos. Wij zijn direct gaan bellen
en praten met o.a. de mensen die in
het stuk werden genoemd om te
melden dat wij al een levensvatbaar
plan hadden gemaakt. Uiteindelijk
hebben we aan het langste eind
getrokken, ondanks het feit dat er
meer par)jen waren om er een hostel
te s)chten.
Het nieuwe hostel ligt achteraan op
het BlokhuispoorWerrein, dichtbij het
café de Bak. Toen ik daar het
trappenhuis beklom, viel me op dat
de kamers in de voormalige cellen
goed in de donkere verf zaten. Dit is
inderdaad een unieke plek voor een
hostel en dat is dus het ‘unique selling
point‘ van de ini)a)efnemers. Er is
plek voor 63 gasten, die kamers met
verschillende grooWe en verschillend

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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karakter kunnen
huren. Zo heb je
ruimtes die voor
een groep gehuurd
kunnen worden die
prijs stellen op hun
privacy. Maar het
kan sommige
gasten ook niet
schelen of ze met
vreemden op de
kamer slapen. Voor
die doelgroep zijn ook enkele cellen
adequaat ingericht. Je hebt een paar
verblijven waarbij je douche en wc op
de kamer hebt. Ook is er een
slaapzaal waar een groep van 17
personen kan slapen. Ook een
persoon alleen kan in die ruimte
slapen. Zijn of haar slaapruimte wordt
dan ingenieus afgescheiden met een
gordijn. Elke slaapplaats in die ruimte
heej een internetstopcontact en een
lampje. Het is zelfs mogelijk om alle
ruimtes af te huren voor deelnemers
aan een groepsreis.
Je kunt ontbijten in het hostel of een
simpele maal)jd koken in de kleine
keuken. ’s Ochtends kan een ontbijt
geserveerd worden tegen betaling
van €7,50. Direct buiten de deur kun
je op bepaalde dagen eten bij de Bak
en nog in 2017 komt er een
restaurant in een van de vleugels. Het
onderkomen is ongeveer 5 minuten
van het centrum van Leeuwarden
verwijderd waardoor er natuurlijk ook
veel eetgelegenheden daar te
bezoeken zijn. Er is een tv-ruimte,

waarvoor twee cellen gereed zijn
gemaakt, je kunt er ﬁetsen huren, er
is een wiﬁ aanslui)ng overal in de
ruimtes, en er is een
ontmoe)ngsruimte annex bar. Voor
een kamerplaats wordt een
vergoeding van 25 euro per nacht
gerekend overigens.
Op de dag van het interview in maart
2017 kreeg ik te horen dat de
beze}ngsgraad na enkele maanden
open te zijn geweest al ruim 40% is.
De direc)eleden zijn dan ook dik
tevreden. Men is klaar voor het jaar
dat Leeuwarden culturele Hoofdstad
van Europa zal zijn en vele
honderdduizenden de Friese
hoofdstad aan zullen doen om hier
aan city-sightseeing te gaan doen,
waarvan velen ook de nacht hier in
hotels zullen verblijven. De contacten
zijn goed met de concurrenten, zo
bleek uit het grote aantal vertegenwoordigers van de Leeuwarder
hotelbusiness dat het openingsfeest
van het Alibihostel kwam bijwonen.
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MIJN HUISDIER & IK
door Marieke Draaisma

werd het Roosje. In het asiel is ze ook
volslank èn zwanger binnengekomen,
maar daar hebben ze haar ﬂink op
dieet gezet. Toen was het een slanke
poes geworden met een mooi klein
kopje. Het is en blijj echter een
straatkat… dus het duurde niet lang
voordat ze haar oude ronde ﬁguurtje
weer terug had!

Voor elke ediGe interview ik een
bewoner over zijn of haar huisdier.
En daar sGkt het van in de
Hollanderwijk. Deze keer staan
Roosje en Hippie in de schijnwerper.
Vooral Roosje zal menigeen in de
Hollanderwijk wel kennen omdat zij
met haar volronde verschijning
geregeld het pad verspert aan de
Nieuwe Hollanderdijk.

We kozen voor Hippie omdat…

het een heel lieve, vrolijke en
enthousiaste hond is. Wel hebben ze
zich iets verkeken op ’t feit dat ’t
familie is van de jachthond. Hippie kan
daarom vrij druk zijn. Maar in plaats
van druk (of ADHD-hond) kun je ook
gewoon zeggen dat het een heel erg
enthousiaste hond is J !

Wie is wie?

Hippie is een grijzend 12 jaar oud
hondje. Ze vonden haar via Marktplaats in de buurt van Eindhoven.
Hippie is een boerenfox, familie van
de terriër.
Roosje is de 10-jarige zwart-wiWe
poes die vele
buurtbewoners wel
zullen kennen. Ze ligt
namelijk heel graag
midden op straat op
de Nieuwe Hollanderdijk. En dan laat ze zich
graag aaien.
Ze komt uit het asiel
en ze was 1,5 toen ze
bij Elise, Eva en Date
kwam wonen. Eigenlijk
zouden ze toen kater
Willem meekrijgen,
maar die bleek al
gereserveerd. Toen

Hippie, klaar om te spelen
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met rust. Janet heej het vogeltje op
een veilige plek gezet en zag even
later dat het mereltje al weer werd
gevoed door de ouders. Eind goed al
goed dus!

Roosje is speciaal omdat..

het de gekste kat is die Elise ooit heej
gehad. Hoewel ze thuis slechts 2x per
dag op gezeWe )jden eten krijgt, is en
blijj Roosje een heel ronde poes.
Roosje scharrelt er in de buurt
waarschijnlijk wel ’t één en ander bij.
Bewijs daarvoor kreeg Elise van
buurtgenote Janet. Roosje was daar
op miraculeuze wijze binnengekomen
– ondanks het feit dat er voor het
kaWenluik een magneet nodig is!
Roosje wurmde zich desondanks toch
naar binnen. Onder de indruk van
Janet’s aanwezigheid in de keuken was
Roosje allerminst. Volgens Janet keek
ze met een air alsof ze het volste recht
had een kijkje bij haar in de keuken te
nemen.

Hippie is een bijzonder hondje
omdat…

ze met haar op ﬁetsvakan)e zijn
geweest in 2008. Toen zijn ze de hele
Noordzeekust langsgeﬁetst. Ze hebben
toen zo’n 750 km geﬁetst! Hippie liep
mee en kon achterop bij Eva als ze
moe was.

Samen met Hippie gingen we
vaak…

ﬁetsen. Vooral Elise’s zoon Date ging
graag met Hippie ﬁetsen. Als Hippie nu
wordt uitgelaten dan loopt Roosje
al)jd gezellig mee.

Roosje doet geen mereltje
kwaad

Het is de )jd van nestjes en vogeltjes.
Vorige maand viel het
buurvrouw Janet op dat
de merels wel erg veel
kweWerden. Toen ze
ging kijken zag ze
Roosje ziWen die wel
even opkeek toen ze
haar naam hoorde,
maar vervolgens weer
voor zich uit keek… Wat
bleek? Er zat een klein
jong mereltje voor haar!
Roosje keek en
snuﬀelde er rus)g aan,
maar liet het verder

Roosje in karakteris=eke pose
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Of mail:

Els Staal 06-25514074
info@gastouderbureaucoco.nl

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

Roosje wacht Elise op

Als Elise weg is met de trein dan weet
Roosje dat op één of andere manier. Als
ze namelijk thuiskomt met de trein, dan
wacht Roosje haar op in de
Starterstraat J ! Zo aandoenlijk en lief.
Wat zijn beestjes toch heerlijk.

Hippie en Roosje zijn maatjes

Hippie en Roosje kunnen goed met
elkaar overweg. Ze slapen soms ook
tegen elkaar aan. En ze wisselen ook
wel eens van mand. Dan ligt Hippie
opgekruld in Roosjes veel kleinere
mandje en Roosje heej alle ruimte in
Hippies grotere mand.

Kom je gezellig
bij ons
spelen?

juni 2014

Jouw huisdier ook in de
Hollanderwijkkrant?
Alle huisdieren zijn welkom in de
huisdierenrubriek! Stuur een
e-mail naar:
hollanderwijkkrant@gmail.com
als je ook een keer met je huisdier
in de Hollanderwijkkrant wilt.

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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HEGGENKNIPDAG IN SEPTEMBER
Op Nextdoor.nl vonden we de
volgende berichten van
Jos Stuurhaan uit de
Wijnhornsterstraat:
Zo maar een idee: een “Na)onale Hollanderwijk Hegknipdag”.
Wat hebben we nodig: knippers, vegers, opruimers en containers.
“Ieder doet die dag zijn eigen heg”, plus een paar heggen van de naaste buren.
Kun je dit niet, dan kun je bijvoorbeeld helpen in de veegploeg van jouw straat,
of in de catering. Heerlijk met zijn allen lunchen op het pleintje!
Sponsors werven is geen probleem, denk ik. Resultaat: iedereen een neWe heg,
een mooie dag, het is heerlijk voor het Hollandewijk-wij-gevoel, en een
opgeruimde wijk! Ik ben benieuwd.
=========
Nadat we het idee van de “Na)onale Hollanderwijk Hegknipdag” hadden
gelanceerd, kregen we een schrijven van Elkien, waarin men ons vertelde over
het 100 jarig bestaan van onze woningbouwvereniging. Zij vertelden onder
andere in dit berichtje over het beschikbaar stellen van personeel voor een dag.
Ik heb contact met ze gezocht en zij vertelden mij dat zij het beste idee dat bij
hun binnenkomt willen honoreren.
Het zou mooi zijn als dat de Hollanderwijk zou zijn, dus afwachten!
=========
Inmiddels hebben meerdere
buurtgenoten gereageerd, dus dat
belooft wat.
Houd Nextdoor.nl in de gaten voor
verder nieuws hierover. Wil je
meehelpen met organiseren? Laat
het even weten aan de redactie
(hollanderwijkkrant@gmail.com)
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DE LEEUWARDER FOLKGROUP IRISH STEW
STOPT ERMEE; JOHAN JUCKERS, BEDANKT!
door Frank Roﬀel

het onderdeel van de Friese
popmuziekcanon. Daarna gingen ze
met z’n tweeën verder, Johan en Jos
dus. De grote en de kleine zeg maar,
maar allebei gepassioneerd voor de
Ierse volksmuziek.

Als bij muziekkenners van de Friese
muziekscene de naam Irish Stew valt,
denkt men al snel aan Johan Juckers,
die al jaren lang met tevredenheid
met zijn vrouw Everdien in de
Hollanderwijk woont.
Samen met Jos Hollander en diens
vrouw Hank Pietersen werd de op
Ierse muziek gerichte folkformaGe
Irish Stew opgericht. Dat was in 1976.

Jos overlijdt in 2002 en Wilt Dijk, Jan
Hui)nga en Ger Lamerus komen erbij.
Ze blijven cd’s maken: in totaal maakt
deze forma)e in verschillende
beze}ngen 9 cd’s, vaak met
medewerking van Oeds vd Bijl, die de
teksten schrijj.
Johan Juckers is de drijvende kracht
en het boegbeeld. Met zijn soepele
stem en goede gitaarsound bepaalt hij
grotendeels de gezellige muzieksound
die Irish Stew karakteriseert.

De eerste cd (of was het nog lp?)
wordt in 1981 uitgebracht: ’t
Woanskip, met daarop de bekende
nummers Beerenburg en ’t Woanskip.
Jaren later zou Anneke Douma
daarmee een grote hit scoren en werd

Johan Juckers op de afscheidsmiddag (2e van rechts) met een aantal oud-Irish Stewers
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Ze zijn wel in 10 verschillende
landen geweest voor optredens,
dus hier is sprake van een
gelauwerde band. We hebben de
afgelopen jaren heel wat cd’s
besproken van de folkies en
allemaal waren ze minstens even
goed. De mannen hebben heel
wat in de archieven gevonden
om op de plaat te zeWen en zelf
leverden ze ook eigen bijdrages.
Grootste hits: Slappe
Douwe, ’t Woanskip
en De Oudste Stapper
van de Stad.
Johan zat al in de
jaren ’60 in de
popscene van
Leeuwarden en hij is
niet van plan geheel
te stoppen. Hij gaat in
bejaarden- huizen
optreden en daar
zorgt hij dan weer
voor een oergezellig
muziektreﬀen.
Johan, bedankt voor
de vreugde en lol die
je ons met je maten
al die jaren hebt
gegeven en geniet
van de rusGger vaarwateren waarin je nu
belandt.
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WIJKGEBOUW Gerard Dou
GERARD DOUSTRAAT 23
23--A
Tel. 058 - 213 31 36
wijkagent@gerarddou.nl

Pedicurepraktijk
Marian Relleke
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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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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

HOLLANDERWIJKKRANT

19 SEPTEMBER

woensdag
14.00 - 15.00 Kinderclub
20.00 - 23.00 Vrouwenclub

Oud papier ophalen:

donderdag
20.00 - 23.30 Biljartclub 2

Maandag 10 juli
Maandag 7 augustus
Maandag 4 september
Maandag 2 en 30 oktober

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

OuderenacGviteit
Dries Minnema
Wijnhornsterstraat 62,
213 81 91
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

213 96 87

Bestuur
Wietse Rinsma, voorziWer
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/coördinaGe bar/sleutel
Harm en Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49,
212 62 72
LedenadministraGe
(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,

Vogelwerkgroep
Antoon Groenewoud
Waling Dijkstrastraat 5,

216 57 71

RedacGe Hollanderwijkkrant
Paul Pasveer
Nieuwe Hollanderdijk 9,

213 08 23

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

213 81 91

Wijkagent:
Axel vd Honing

212 62 72

212 62 72

215 42 82

212 59 09
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0900-8844

