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REDACTIEKRABBEL
met name over hoe de term in de
schrijvende wereld als grens of limiet
gebruikt wordt. Deze vraag is nog niet
beantwoord, maar die andere wel.
Het was tijdens de Amerikaanse
burgeroorlog van 1861 tot 1865, dat
krijgsgevangenen in de beruchte
Andersville gevangenis terecht
kwamen. Daar werd toen op 6 meter
afstand van de omheining een witte
streep aangebracht.
Een toch ontsnapte gevangene
hoefde maar 2 cm over deze streep te
lopen, of er volgde een salvo! Zo
ontstond de naam deadline. Niet
best!
Zo, dat was dat. Nu wil ik jullie nog
even attenderen op een paar toch wel
lezenswaardige artikelen in deze
wijkkrant. Ik geloof wel dat ze voor de
kopijlimiet binnen waren…

Het is vijf keer een “feestje” als onze
wijkkrant verschijnt.
Dan zijn alle verhalen en andere
publicatie‘s met diverse afbeeldingen
gebundeld tot een mooi geheel.
Wij, als samenstellers, hebben dan de
deadline gehaald, althans de
meesten. Redactielid Paul Pasveer
heeft dan weer kans gezien om het
totaal af te ronden, de zogenaamde
layout. Daarna volgt dan het drukken.
Om al datgene te doen en de tijd daar
vrij voor te maken, is er een deadline
nodig. Heel begrijpelijk. Maar wat ik
ergens onbegrijpelijk vind, waarom bij
dit gebeuren de term “deadline”
wordt gebruikt! Op een bepaalde
datum is de lijn-des-doods gesteld. Je
mag dus wel kopij schrijven, maar
eigenlijk niet na de Engelse term
Deadline. De Nederlandse vrije
vertaling luidt “limiet”; dat valt weer
mee.
Gelukkig gaan we als redactie soepel
om met die limiet. Toch is het
ondertussen wel een stok achter de
deur, ook voor mij. En die heeft met
Magere Hein niks te maken…
Die Deadline, zullen we die voortaan
maar de kopijlimiet gaan noemen?
Het klinkt wat minder luguber.
Trouwens, wat is de oorsprong van
die term, vroegen Paul en ik ons af.
Mijn infoboeken brachten geen
oplossing, maar Wikipedia wel! Dat
leverde wel de nodige verbazing op,

De volgende stukken mogen uw
aandacht hebben:
•
•
•

kunstenares Saskia Wagenvoort's
bijzondere creaties
heel veel nieuws van de
vogelwerkgroep
SBO stelt zich voor

Ook namens de redactie als geheel,
wens ik jullie veel genoegen met deze
wijkkrant.
Antoon Groenewoud.
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In de schijnwerper:

SASKIA WAGENVOORT
door Frank Roffel

Hoewel ik haar al met al toen pas
voor het eerst sprak, bleek ik haar al
vele jaren bij me door de Halbertsmaen Hollanderstraat te hebben zien
fietsen. Ze leek me een alternatief
persoon en dat bleek ook wel tijdens
de kennismaking. Na een creatieve
opleiding aan het Ubbo Emmius
(vakken tekenen en textiel ) doet ze
allerlei creatief werk, zoals visagie/
grimeren, fotograferen, de casting
van bekende Nederlandse films doen
en mode. Ze stelde zich flexibel op,
was behoorlijk vaardig en doorliep zo
vele jaren van haar leven. Pas de
laatste jaren is ze echt bezig met haar

In het prille voorjaar van 2019
vertelde Paul Pasveer me dat er
iemand in de Hollanderwijk woonde
die mooie foto’s bewerkte en
daarmee exposeerde. Toen ik wat
later bij Tom Sandijck op bezoek was
en hem hierover polste, kwam die
met een e-mailadres van de dame op
de proppen en toen was het contact
snel gemaakt.
Saskia woont in de Simon de
Vliegerstraat, maar heeft haar atelier
in de Floris Verster Ateliers in
Leeuwarden. Nu ben ik daar in het
verleden regelmatig geweest om
gebruikers van dit kolossale pand te
interviewen of om creatieve
happenings bij te wonen, maar het
was toch nog een heel gezoek om
haar te vinden. Maar wat ik aantrof
was de moeite waard. Ze heeft er een
mooi, hoog en ruim atelier met
opvallend grote ramen, waardoor het
er enorm licht is. Daar maakt ze
dankbaar gebruik van, want met haar
"mixed and stitched" photography
fotografeert ze haar modellen alleen
overdag.

Saskia bij
een van haar
kunstwerken

Ik voelde me al snel bij haar op m’n
gemak, want ze bleek een vriendelijk
en humoristisch persoon te zijn.
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eigen ding. Ze doet aan "mixed and
stitched" (gemengd en genaaide)
photography. Haar vrouwelijke
modellen fotografeert ze en daarna
gaat ze de foto’s bewerken. Uit een
artikel over Saskia in het Friese
kunstblad de Moanne leer ik dat ze
die bewerkingen niet digitaal doet,
met behulp van beeldbewerkingssoftware, maar fysiek. Ze bewerkt de
fotoshots met materialen en naait er
figuren in met garen. Daarna worden
de bewerkte foto’s opnieuw
gefotografeerd, om ze vervolgens op
groot formaat te laten afdrukken. Een
echte fotograaf voelt ze zich niet.
Nee, ze eigent zich de foto’s van de
modellen toe en de camera en het
werken daarmee wordt als middel
ingezet. Toch is ze heel blij dat ze nu
het werk in eigen hand heeft. Ze heeft
sinds kort ook een nieuwe methode.
Ze laat haar foto’s nu op metaal
afdrukken, doet er een coating
overheen en daardoor wint de afdruk
aan scherpte en contrast.

'n Kunstwerk van Saskia
in haar fotobeelden om daarmee
kralen of stof te bevestigen. Daarbij
gebruikt ze garen om de attributen te
bevestigen. Dit omdat zijn gelooft dat
iedereen wel door iets of iemand
beschadigd is in zijn/haar leven,
waarbij het de kunst is om jezelf om
een zo mooi mogelijke manier bij
elkaar te houden. Toch moet de pijn
niet van het werk afspatten, dan
wordt het wellicht gruwelijk en dat is
niet wat ze wil. Ze doet dit nu al ruim
7 jaren en ik ben benieuwd of dat nog
verrassende resultaten gaat
opleveren. We houden haar dus in de
gaten!
P.s.: het artikel van Vanessa Smith
(1964) diende als achtergrond voor
delen van dit stuk: Ongezochte
vondsten, afgedrukt in het maandblad
de Moanne in 2015

Een sterke inspiratiebron van Saskia’s
werk is de schilderkunst uit de 17de
eeuw. Haar modellen vindt ze lijken
op de vrouwen op de schilderijen uit
die zo genoemde Gouden Eeuw. Ook
Saskia versiert haar werk met
granaatappels, insecten of bloemen,
waardoor vaak een serene rust van de
beelden uitgaat. Ze vindt het echter
ook belangrijk om pijn en
vergankelijkheid in haar werk te
leggen. Ze prikt bijvoorbeeld spelden
7

Ciska Verschut

Arie en Atty Efde

Gerda van Houten

Frank Roffel
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Rommelmarkt voortuinen
Hollanderwijk 18 mei 2019
“Het sociale aspect verbroedert, je praat met elkaar”.
tekst en foto's: Roel Swart

Na het grote succes van vorig jaar
organiseerde buurtgenote Ciska
Verschut op zaterdag 18 mei
jongstleden opnieuw een
rommelmarkt in de voortuinen van
de Hollanderwijk. 45 bewoners
hadden zich van te voren bij Ciska
aangemeld. Geïnspireerd door het
fraaie weer hadden zich op het
laatste moment nog een kleine
twintig enthousiastelingen daarbij
gevoegd om hun overtollige spullen
te koop aan te bieden. Ook het grote
aantal bezoekers, evenals vorig jaar
afkomstig uit verschillende
Leeuwarder wijken en plaatsen
elders in Friesland, was mede te
danken aan de gunstige
weersomstandigheden. Een
impressie.

van de markt om 10 uur, meldden
zich de eerste handelaren om zo snel
mogelijk bruikbare spullen te
verzamelen met de bedoeling deze
voor een veelvoud van de koopsom
elders in den lande te verkopen. Zo
werd Ina van der Woude rond 8 uur
gestoord door de bel: “Ze waren op
zoek naar gereedschap”. Buurtgenote
Alie: “Ik hew de eerste hannelaren al
weer fut stuurt, eerst koffie!” Alie had
het druk. Ze had gezelschap van Gea
uit de Dirk Boutsstraat en
kleindochter Anoek.
De verkopende buurtgenoten. Er was
van alles te koop, van dameskleding
en huisraad tot boeken, ligstoelen en
keukentrapjes, je kon het zo gek niet
bedenken. In willekeurige volgorde
ben ik de rommelmarkt meerdere
keren over gegaan, waarbij ik
gesprekjes heb gevoerd en foto's heb
gemaakt.

“Wat is het hier gezellig!”. “Wat is
iedereen vriendelijk!” “Wat treffen
we het met het weer!” De
superlatieven waren niet van de
lucht. Negatieve geluiden werden niet
of nauwelijks gehoord, of het moet de
enkeling zijn geweest die viel over de
hoogte van de heggen.......

Zo bekeek ik de uitstalling van Mieke
Kwebemann en kleindochter
Fabiënne. “Het loopt redelijk, we
doen het rustig aan. De opbrengst is
voor de kleinkienders”. Even verderop
stond Age “bij wie ook al weer?” van

Handelaren. Al ver vóór de opening
9

De Hollanderwijkband in actie
Jaap Braaksma

Gosse en Tsjitske van Houten
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alle cupcakes al ferkocht!” Ze hadden
bezoek van pake Jan Steen uit
Marrum. “Nee hear, net de beroemde
keunstskilder, is ek gjin famylje. Ik ha
30 jier wurke bij de Frico, fan 1965 tot
1995”.

der Meer: “Ik doen ut foor de
gesellichhiet”. Al vrij snel had hij 2
dozen met lego verkocht. Syds
Wiersma moest vooral grote spullen
kwijt nu zijn dochters het huis uit zijn.
“Het loopt redelijk”. Harm en Gerda
van Houten waren al om half 10
begonnen. Harm: “We gaan verhuze,
alles mut fut!”. Hollanderwiekers om
útens Lies en Jaap Braaksma, onlangs
verhuisd naar het Leeuwarder
Havankpark, hadden, samen met
dochter Jildou, hun handel uitgestald
voor drukkerij STIP.

Bezoekers. Ze kwamen ook dit jaar uit
vele windstreken, de bezoekers. Ook
deze keer trof ik mijn vroegere buren
Klaske en Gerlof de Vries uit de
Vogelwijk, die weer even aan het
strúnen waren.
Collega-torenwachter Brenda de
Groot, woonachtig in de wijk
Heechterp/Schieringen, had een
vogelvoederbuis voor in de moestuin
gekocht. Daarnaast wist ze een
miniatuur van de Oldehove op de kop
te tikken, bestemd voor de vitrine van
de oude toren. Renate Huisman uit de
Saskiabuurt, redactielid van het
wijkblad van de Vlietzone, kwam ook
even sneupen. Ze had het duidelijk
naar haar zin, net zo als Antje van den
Berg uit de Verlengde Schrans en
dochter Jetty uit de Ferdinand
Bolstraat.

Jos en Winnie Stuurhaan wonen in
een door hoge heggen omgeven
paradijsje. Ze wilden wel even
poseren. Het kapiteinspak stond voor
75 euro te koop. Of het uiteindelijk
verkocht is, durf ik niet met zekerheid
te zeggen. Atty en Arie Efdé besteden
de opbrengst dit jaar aan een
thuisreis naar Tuinesië aan de
Wijnhorsterstraat. Frank Roffel was
deze dag nu eens niet actief als
fotograaf, maar als verkoper. Hoewel
hij meer kijkers dan kopers had, was
hij na afloop niet ontevreden: hij had
in elk geval de kosten er uit.

Koffie, thee, ijs en andere
versnaperingen. IJscoventer Wytze
Propsma, gepensioneerd winkelier,
verkocht ijs. Dat doet hij puur als
hobby. “Ik doen het alleen as ik sin
hew”, aldus Propsma, die er aan
toevoegde: “ik hoef niet naar de
sportskoal om te fietsen en te
trappen”. “Wat liekt mie dit leuk”,

Het W.C. de Grootplantsoen was het
domein van Antoon en Marian
Groenewoud en Gosse en Tsjitske van
Houten. In de Van Harenstraat
stonden ook dit jaar Fokje Steen en
haar dochters Liese en Arwin. Fokje:
“Se kinne goed ferkeapje. Liese het
11

antwoordde ik. Wytze: “Nou hier” (hij
deed zijn ventersjasje uit en gaf het
aan mij), “trek dit maar even an en
gaan dan maar op de bakfiets sitten”.
Dat deed ik, en zo mocht ik even voor
ijscoman spelen. Maar zowel Wytze
Propsma als ik moesten weer verder,
waarna ik in de Van Harenstraat
Carolien trof die koffie en thee
serveerde.
Bij “De zoete Inval”, de theetuin van
Renske van der Veen aan de
Hollanderstraat, zaten Derk van der
Kooi uit Menaldum, zijn vriendin
Carolien met opkikkertje
Ryan Santing

Antoon en Marian Groenewoud
Ina van der Woude

12

Trijnie van der Wal uit SintAnnaparochie, Hendrik Herrema uit
Oudebildtdijk (Ouwdiek) en
buurtgenote Emilie Roelofsen op het
speciaal ingerichte terras.
Trijnie en Derk, die de andere twee
niet eerder hadden ontmoet, waren
ook vorig jaar geweest. Ze hebben
een hengel en een karperstoel voor
een kleinzoon en een korte broek
voor Trijnie gekocht. Renske: “Wat me
vandaag vooral opvalt, is het sociale
aspect dat verbroedert, mensen
praten met elkaar”.

Starterstraat hulp van haar
tantezegster Britt van der Vliet uit
Sneek en van Angelina Wierschem uit
de Bloemenbuurt voor wie Ciska
vroeger oppasmoeder was. Daardoor
kon ze regelmatig even langs de vele
verkooppunten om de sfeer te
proeven. Ze was in gezelschap van
haar collega Astrid uit Grou. Astrid
vindt het leuk in de Hollanderwijk: “Ik
houd van het oude”.
Ciska tenslotte: “Het was boven
verwachting. Er waren veel meer
deelnemers dan de 45 die zich van
tevoren hadden opgegeven. Ze
kwamen vanochtend om half 9 bij me
langs om te vragen of ze nog mee
mochten doen. Ik stond net onder de
douche. 'Ga maar staan', zei ik tegen
ze. Niks mis mee, toch?” Een exact
aantal deelnemers kon Ciska niet
geven, maar ze schat dat het ver
boven de 60 uit kwam.

Muziek en zang. De Hollanderwijkband zorgde tot na het middageten
voor de muzikale omlijsting.
Aanvankelijk traden de muzikanten en
zangeressen op in het W.C. de
Grootplantsoen, maar al gauw
verhuisden ze naar de Nieuwe
Hollanderdijk, waar de meeste drukte
was. In de Van Harenstraat maakte
onze jonge buurtgenoot Ryan Santing
zich verdienstelijk als drummer.

Geslaagd evenement. Zonder enig
voorbehoud durf ik het aan de
Rommelmarkt 2019 in de voortuinen
van onze prachtige, monumentale en
gezellige Hollanderwijk te typeren als
zeer geslaagd, met dank aan de
weergoden die ons gunstig gezind
waren, aan de deelnemende
bewoners en aan alle bezoekers!
Maar in de eerste plaats dank aan
onze buurtgenote Ciska Verschut!

Ciska Verschut. Ciska had bij de
verkoop in haar tuin aan de

Ciska, bedankt!!
Wytze Propsma, ijscoverkoper
13

KINDERCLUB

Wat een succes weer op de 18
mei met de tuin rommelmarkt.
e

Elke woensdag middag van
15.00 /16.00 uur hebben we
kinderclub in
't Hollanderhuuske.

Echt alles zat mee. De hele dag
stralend mooi weer. Veel gezellige
mensen. Leuke tuinen met leuke
dingen, koffie/ thee, muziek...

Een uurtje lekker knutselen en
af een toe een
spelletjesmiddag voor de
kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Heel leuk en gezellig!

Graag wil ik iedereen bedanken die
heeft meegedaan met de tuinrommelmarkt. Zonder jullie had dit
niet gekund. Ik kon nu zelf ook een
rondje tuinen doen, en kreeg heel
veel positieve reacties. En ook veel
vragen of ik het volgend jaar weer
organiseer.

Ook zijn we op zoek naar een dame
die ons mee wil helpen om met de
kinderen te knutselen en mee wil
denken wat we gaan maken en wel
goed met kinderen overweg kan.

Ik denk dat dit maar iets jaarlijks
moet gaan worden. Dus volgend jaar
ergens in mei weer een rommelmarkt!

Lijkt het je leuk om mee te helpen,
dan kun je contact opnemen met
Gerda van Houten.
In september beginnen we weer met
de kinderclub.

Nog even een speciaal bedankje voor
de hulp van Gerda die een stukje in
de Huis aan Huis schreef.

Fijne vakantie en tot september
Groetjes van Gerda en Ciska

Ook een bedankje voor de Hollanderwijk Buurt Band. Was heel gezellig
muziek in de buurt.
Graag tot volgend jaar.

Groet Ciska
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Nieuws van de Vogelwerkgroep

KLEIBAKKEN, GEEN WEBCAMS
Als experiment zijn er op een paar
plekken in de wijk op platte daken
kleibakken geplaatst voor de
huiszwaluwen. Zo kunnen ze
kunstnestkommen bouwen en een
beetje naar eigen wensen aanpassen.
We hopen dat de zwaluwtjes ze
weten te vinden en dat ze daarmee
onze wijk nog aantrekkelijker vinden
om hier te nestelen en jongen groot
te brengen.

beveiliging van een website vergt
nogal het een en ander.
Omdat er landelijk al veel goede
webcams in nestkasten zijn, onder
meer van Vogelbescherming, denken
we dat een eigen webcam daar
eigenlijk niets meer aan toe te voegen
heeft. Dus we doen het niet.
Op beleefdelente.nl (van Vogelbescherming) zijn prachtige beelden
te zien van koolmezen, inmiddels
uitgevlogen, van huiszwaluwen en
veel andere vogels.

We hebben onderzocht of het
mogelijk is om webcams in nestkasten
te plaatsen. Op zich is dit niet moeilijk
of kostbaar. Wel het beheer en

Namens de Vogelwerkgroep,
Meinte en Lies
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FEEST VIJFJARIG BESTAAN PARDOES
Afgelopen donderdag 23 mei was het
precies vijf jaar geleden dat ik als
Gastouderopvang Pardoes mijn
deuren opende.
Dit heugelijke feit kon ik natuurlijk
niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

konden na hun limonade en cupcake
lekker spelen in de speeltuin terwijl
alle papa’s en mama’s gezellig bijkletsten onder het genot van een kop
koffie en een lekker stukje taart.
In die speeltuin stond ook nog een
springkussen, dat maakte de pret
compleet.

Dit moest natuurlijk gevierd worden.
Op zaterdag 25 mei kwamen vele kids
die afgelopen vijf jaar waren
opgevangen bij Gastouder Pardoes,
helemaal opgedoft met gel en
staartjes in hun haar, naar het Gerard
Douw wijkgebouw. De kinderen

Ouders en kinderen werden vermaakt
door Clown Knapie die prachtige
ballonnen voor ze maakte en een hele
grappige goochelshow had.
Als afsluiter was er een lekkere lunch
van soep en brood en voor de
kinderen natuurlijk Patatjes.
Ik ben super verwend: mijn huis staat
vol met bloemen en overal hangen
tekeningen.
Een dag om niet weer te vergeten!
Lusanne Woltjer
Gastouderopvang Pardoes
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NATUUR IN DE WIJK
door Antoon Groenewoud
Inhoudelijk gaat het deze keer over de
volgende onderwerpen: natuurlijk het
weer, de aantallen vogels, de eerste
Huiszwaluwen, o.a. een bijzondere
waarneming in de Wijnhornsterstraat,
en over het laten zitten van spinnen.
“Van het ene uiterste in het andere” is
een uitspraak die wij menigmaal
gebruiken. Die heeft betrekking op de
grote verschillen in de temperatuur in
een korte periode. Dat gebeurde b.v. in
april, toen we Celsiuswaarden boven de
24° hadden! En als dieptepunt -3°C‼
In die zomerse periode barstten de
bladerknoppen open en vogels
reageerden uitbundig met hun gezang,
vooral de Merels en Mezen. Eind april
adviseerde Piet Paulusma: “De
winterjas maar weer aan!....”
Wat ook opvalt aan de natuur in de
wijk, is de afname van onze vogels! Ik
schreef in het april 2016-nummer, dat ik
verbaasd was, om s morgens omstreeks
half 5 werkelijk een koor van zingende
MERELS te horen! Fantastisch. Nu, 3
jaar later, weer in maart en april slechts
één! Wel in de verte nog een exemplaar,
maar het bleef bij deze ene vogel.
Daarna ben ik een week later,
's morgensvroeg en in de schemering,
een paar keer de hele wijk en directe
19

omgeving doorgefietst. Ik telde toen 8
à 9 zingende Merels….. Mijn indruk
was èn is, dat het een bedroevend
laag aantal is geworden! De oorzaak
kan de (nog?) heersende virusinfectie
onder Merels zijn. Wat overigens de
vermindering van onze ooit talrijke
Huismussen veroorzaakt heeft, is
moeilijker te zeggen. Mogelijk, dat
toch insecticiden in insecten en in
zaden een rol speelt, b.v. nicotinoïden
e.d. Toch wel een verontrustende
ontwikkeling onder deze standvogels!
Of de trekvogels, dus de nietstandvogels, ook “klappen” hebben
gehad, is nu (14 mei jl.) nog niet te
bepalen. De eerste indruk van de
aantallen Huiszwaluwen is heel goed!
Op 12 mei zagen Meinte Boersma en
Andries Brouwer op en boven het
P+R-parkeerterrein zo ongeveer 20
huiszwaluwen! De helft zocht grasjes
en modder.
Op 19 en 20 mei: een “wolk” van
Huiszwaluwen boven de wijk! Dat ziet
er dus goed uit. De éérste Huiszwaluw
boven onze wijk werd ook door
Meinte Boersma gespot en wel op 19
april jl. Ik heb ze tot nog toe nog niet
gehoord (15 mei jl.) maar Meinte zag
al op 2 mei een Gierzwaluw in onze
omgeving. Het is wel weer een
bevestiging van het nieuwe voorjaar,
de komst van zwaluwen.
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Een ander signaal” vind ik altijd de
prachtig bloeiende struiken, zoals de
Goudenregen en de Forsythia, beide
in helder geel. Een prachtkleur, maar
in de natuur kan het betekenen:
GEVAAR! Zoals Bakkerswespen,
Kogelvissen en o.a. een tropische
schorpioen.
Maar….het geel van de Goudenregen
duidt ook op gevaar, want de
zaadpeulen zijn giftig!

Forsythia
staartveren. Kortom, een mooi
gevleugeld vriendje.
Zoals de meeste zangvogels eten de
Grasmussen insecten en spinnen.
Echter wat die spinnen betreft wordt
geadviseerd, om die voortaan te laten
leven! Deze diertjes zullen we echt
nodig hebben om de malaria- en
tijgermuggen te vangen. Het schijnt,
dat de malariamug steeds
noordelijker voorkomt! Wel zullen ze
zeker op het menu van vele vogels
blijven staan. Het zij zo.

Zonder enig geel zijn de Huiszwaluwen, maar wel kenmerkend
zwart-wit gekleed. Niet zo moeilijk
om deze soort te determineren.
Bovendien onderscheiden ze zich ook
nog van de andere zwaluwen met hun
witte stukje rug vlak voor de staart.
Veel moeilijker is het vaststellen van
kleine zangvogels! Als ze bovendien
ook nog geen gezang leveren, wordt
het nog problematischer.
Tòch lukte het Christine Rook in de
Wijnhornsterstraat op 22 april jl.
duidelijk een GRASMUS te zien! Deze
is zo groot als een Koolmeesje en in
onze buurt een zeldzame vogelsoort!
Met een grijs kopje, een spierwit
keeltje en bruine vleugels, is het een
redelijk opvallend zangvogeltje. De
Grasmus zingt vaak bij het opvliegen
uit het groen een kort, heftig, iets
krassend liedje. Het klinkt als twee
kiezelsteentjes die tegen elkaar aan
krassen.
Wat bij dat opvliegen ook
kenmerkend is, zijn de witte buitenste

Tot zover deze natuurberichten.
Misschien de volgende keer “spinnen
in de wijk”?
21 mei 2019
P.S.: Ze kwamen tòch terug, de
Zwartroodstaartjes bij het gebouw
Emplacement en Gerrit Tuinenga zag
't stel op 30 mei.

Grasmus
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OPROEP: KIJK
Waarlijk niet zo simpel, om aan de onderstaande oproep mee te doen, maar……
de Egelwerkgroep Nederland, als onderdeel van de ZoogdierVereniging is
gestart met een landelijke actie om een inzicht te krijgen in het huidige aantal
Egels. Maar omdat deze dieren met hun ruim 8000 stekels, bijna altijd in de
schemering en 's nachts actief zijn, is b.v. het tellen een groot probleem! Om
toch enig idee te krijgen waar in ons land de Stikelbaarchen het meest
voorkomen, is een andere wijze van waarnemen gestart: Graag melding maken
van… doodgereden Egels!
Regelmatige weggebruikers mogen dus, behalve het letten op mededeelnemers
aan het verkeer en andere verkeerszaken, proberen een “plat-gereden”- Egel te
registreren en daarna door te geven. Dat kan naar de website
www.egelwerkgroepnederland.nl, maar ook naar het onderstaande adres.
Vanzelfsprekend wordt u bij voorbaat bedankt voor uw medewerking! Wel
willen we dat u, om toch melding(en) te doen, geen risico's moet nemen.
Antoon Groenewoud
Waling Dijkstrastraat 5
Tel.: 058-2165771
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TEST-KABAAL!

bracht klaarheid over deze operatie.
Omdat er toch enkele bewoners al
meerdere keren hebben geklaagd
over het lawaai, acht Prorail het nodig
te onderzoeken in hoeverre de gevels
van de woningen aan de
Wijnhornsterstraat de mogelijke
hinderlijke geluiden van het “treingebeuren”, waaronder bijvoorbeeld
nachtelijke werkzaamheden,
redelijkerwijs kunnen opvangen. Met
andere woorden, of men achter deze
gevels geen, of minimale
geluidsprobleem heeft. Daarom werd
door Prorail een beroep gedaan op
Rijkswaterstaat voor advies. Deze
instantie gaf een Ingenieursbureau
opdracht om deze test en nog 24
andere woningen met veel decibels te
“belagen”. Als na de rapportage van
de proeven blijkt dat de isolatie van
de gevels onvoldoende is, zullen op
kosten van Prorail verbeteringen
aangebracht worden. Verder blijkt,
dat gemeente Leeuwarden geldelijke
steun kan verlenen om dergelijke
maatregelen mogelijk te maken.
Alleen is dat, op grond van de
voorwaarden, mogelijk bij geluidsoverlast door hoge tonen. De test en
de bevindingen die Prorail hanteert
zijn juist lage frequenties, zoals mij
ook wel bleek uit het geluid uit de
luidspreker in de Wijnhornsterstraat!
Over de resultaten van het totale
onderzoek is mij nog niets bekend,
maar zodra ik die hopelijk krijg wil ik
die in onze wijkkrant laten publiceren.

door Antoon
Groenewoud
Of stond er een
F-16 in de Wijnhornsterstraat
te proefdraaien!
Het zware,
volumineuze
geluid op 1 mei
jongstleden was
afkomstig uit
een forse luidspreker die
tegenover nr 11
stond opgesteld.
Tijdens deze
herrie was een
man, boven op
een ladder tegen het huis, bezig met
een microfoon op een stok. Hij legde
zo het apparaat op een aantal plekken
in de buurt van de voorgevel. Door
een lange kabel was het geheel verbonden met de binnenkant van een
witte bestelwagen, waar een andere
medewerker van het Ingenieursbureau bezig was. Het totale beeld +
geluid (!) leek nogal raadselachtig,
want de meeste werkzaamheden, die
om en op woningen worden verricht,
zijn wel herkenbaar. Maar dit
gebeuren riep bij mij enige vragen op!
Een korte babbel met de man bij de
auto en een telefonische gedegen
informatie van Rijkswaterstaat ge25

Nieuws van de Vogelwerkgroep

VOGELWERKGROEP MET KIDS
IN LEEUWARDER BOS
Er zijn veel nieuwe kinderen die zich
hebben aangemeld bij de
Vogelwerkgroep Hollanderwijk. In
totaal zijn er nu maar liefst 16 kids. Ze
kunnen meedoen aan de uitstapjes
en hebben allemaal een eigen
nestkastje in de wijk.
Op zondagmiddag 26 mei zijn we in
het Leeuwarder Bos geweest, met 11
kinderen en 6 ouders.
(Joris, Jesse Joël, Simeon, Stacey, Lola,

Lisa, Mare, Sam, Ryan, Jesse en
Dennis waren de kids).
Eerst zijn we door de buurt gelopen.
We zagen veel huiszwaluwen en een
paar huismussen. We hebben niet in
de nestkastjes gekeken, omdat we de
meesjes niet willen verstoren. Als we
dat wel doen is de kans groot dat
ouders stoppen met voeren en de
jongen verhongeren.
Daarna op de fiets naar het
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Leeuwarder Bos. Onze excursieleidster was Merel Zweemer en zij
wist heel veel van insecten (kevers,
vlinders, hommels, bijen) en spinnen.
Zo zagen we een mooie zwartkopvuurkever en prachtig groene
snuitkever. We hebben niet veel
vogels gezien. Dat kwam ook omdat
het later op de middag ging regenen;
ook vogels willen dan schuilen.
Het was het al met al een geslaagde
middag.
- De Vogelwerkgroep
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laasten van die bijna 8000! Ja, ja!
Na disse geweldige attraktie, ging ut
gewoane leven in oanze buurt weer
vedder. Dan sien ik de
teugenstellingen van ut fleurugge van
5 april en de huzen waar de boel altyd
dicht sit. Vaak binne ut nieuwe
wykgenoaten, die sich miskien wat
afslute wille. Jammer, maar as we hun
wat meer bij oanze aktiviteiten
betrekke, of toch even een praatsje
make, dan sal ut wel wat “opener”
wudde sien.

Door Jurjen G.
Nou ik sal jum sège, ik hew echt in e
wyk keken! En, sien, oek nog luusterd
en daarbij genoaten! In oans vorige
krantsje wudden dr flink wat woorden
an skonken. Ik hew ut dus over de
“Nacht-kuier” op 5 april, se noemden
dat de “Midnightwalk”. Ik kon myn ei
daarover niet meer kwyt in die
wykkrant, maar ik wil jimme asnog
even wete late, dat ik ut hadstikke
mooi von. Dat Centraal Station met
die nerveuze frou met haar arme kien
in e wagen. En, och heden ja, dy
verwarde man in syn swatte lange jas.
Een bitsje boel mesjokke!
Ut musiektentsje met un echt
bendsje. Geweldug, oek ut singen. Ik
hoorde dat su steeds 7 nummers
speulden. Mooi! Oh ja, bij dat roadvurlichte huus kreeg ik de tranen in e
ogen, sien, sò mooi waren die
vrouwen achter de ruten!
Eerluk waar, met die slagboom an ut
end, fien ik wel, dat ut metelkaar een
slag, nee een bòppe-slag weest het!
Toen ik om ongeveer halftwaalf op
bed ging, hoorde ik de meensen al
keuvelend deur de wyk lopen. De

Dan nou even een ander sjapieter,
sien: Een 14 dagen leden, kreeg ik een
telefoantsje van de redactie: Of ik een
praatsje make wu met Molenaar, een
wykgenoat. Nou ja, goed fansels. Dus
wat dagen later naar hem toe. Ston ik
bij syn deur, ston daar de naam F.
Alkema op ut bodsje! “Goeien dag”,
sei ik, “woant hier oek een meneer
Molenaar?” “Nee”, zei hij vurbaasd,
“maar wel een oud-molenaar en dat
ben ik!” Ik snapte toen ut foutsje!
Effijn, al gauw saten we nofluk in syn
(volle) gesellige woankamer, sien. Hij
had dus lezen, dat we graag met oudambachts-meensen prate wille. As
vitale weduwnaar had hij al gauw
twee lekkere bakken koffie op tafel,
sien. “Jou wille nou wel wat meer van
mij hore, denk ik”, doorbrak hij de
stilte. Hij stak van wal en vurtelde, dat
hij dus Frits Alkema is. Al vanaf 2000
woant hij in oanze buurt, krekt buten
28

'n Molenaar
aan het werk

jaren kon ie sège: Ik mag mij
moalenaar noemen! “Dat betekende,
dat ik in vaste dienst kwam bij de
eigenaar van de moalen,
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier.” Ut ging met hem
en de moalen voor de wien. In 1955,
sò begon hij met een trotse blik, kon
hij syn oom opvolge, want die ging
met pensioen. Ut leven op disse
poldermoalen was niet altyd
gemakkeluk. Alles had te maken met
de weersomstandigheden, vooral wat
de wien betrof! De wieken van de
Neckermoalen, die al datteert uut
1631, moesten voortdurend anpast
wudde an de te vurwachten
windkracht. Dan must dur meer of
minder zeil op e wieken. Was dur nou
storm op komst, dan ging hij draaien
sonder zeilen. Dat noemden se daar:
“Hij, de moalen, draait met bloate
benen”. Natuurlijk vulde Frits an,
moest de kap oek steeds in e goeie
stand staan.
Was er nou een sware storm op
komst, dan sette hij de wieken vast.
Met onweer, sei hij, ging hij echt niet
draaien, want dan vormde sich om de
moalen een elektromagnetisch veld
en dàt maakte de moalen extra
kwetsbaar.

de “echte” Hollanderwyk sien. Twee
jaar leden is syn vrouw Lutske
overleden, maar hij sei dat ie sich
adug redde kan, sien.
Frits wudde op 21 augustus 1931 in
Grou geboren. As jonkje was hij al gek
van moalens, sien en was hij vaak bij
en in een moalen in e buurt van Grou.
Ut moaie was, sei dy heul
enthousiast, dat hij een oom had in e
buurt van Purmerend
die….moalenaar was! Na syn skoaltyd
kon ut niet andus: Hij wu bij syn oom
werke en daar woane. Frits was 19 en
hij vurtrok! Hij kon verrekte goed met
syn oom Henk opskiete en wudde
leerling-moalenaar. Na ongeveer 4

“Jurjen, dit is al een lang verhaal! Ik
zal het technisch gedeelte afronden,
als je nog tijd hebt”.
Ik kon moeiluk sège, stop maar, maar
ik von ut self seker interessant. Dus ik
29

doên. Werk sat. Nou ja, dan kwamen
dur meensen langs, die graag de
moalen vanbinnen bekyke wuden.
Maar dat mocht niet.
“Na 46 jaar, beste man had ik het wel
bekeken en lichamelijk voelde ik dat
ik met pensioen moest gaan. Het was
wel zo, Jurjen, dat ik met veel plezier
en voldoening op mijn werkzame
leven terug kijk.” Frits en Lutske
bleven nog 4 jaar in Purmerend
woanen. Maar syn echtgenoate wu
toch wel graag naar Liwwadden
terug, want daar was su in 1933
geboaren. Nou, dat ging deur! “Och,”
sei hij, “ik wilde oek wel weer naar
het heitelân terug.”

sei in alle beskeidenheid, sien: “Frits
Alkema, ga maar rustig deur.”
Hij vurtelde vedder, dat an de
binnenkant oek vaak een bealug vol
werk was. De assen en ut draaiwerk
musten voldoende smeert wudde. En
dan noadige reperaties die hij self kon

Tenslotte bedankte ik hem voor ut
vurhaal en de koffie. Hij gaf my nog
een paar fotos met voor in de
wykkrant!
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SBO
De Vereniging Samenwerkende Bewoners Organisaties (SBO)
komt al 27 jaar op voor de belangen van buurt- en dorpshuizen
in de Gemeente Leeuwarden
door Frank Roffel

van de individualisering genoemd.
Buurthuizen waren er niet alleen voor
activiteiten zoals spelletjes, biljarten
en andere sporten, gezelligheid ,
maar ook zaken die de wijk aangingen
kwamen terecht bij bestuursleden en
andere vrijwilligers van de
buurtcentra. De gemeente ging deze
centra subsidiëren en politiek
gesproken werd er aan beleid
gewerkt, waardoor de buurtcentra
aan bepaalde verplichtingen moesten
voldoen.

SBO ondersteunt 23 buurt- en
dorpshuizen, werd opgericht door
onze oud-buurtbewoner Jaap
Braaksma in 1992 en is de opvolger
van Oude Stadswijken Overleg, later
gewijzigd in Onderling Stadswijken
Overleg. De buurthuizen stammen uit
de jaren 70 van de vorige eeuw en
werden deels door wijkbewoners of
in opdracht van de gemeente
gebouwd. Het was de tijd dat kerk en
café’s minder populair werden onder
invloed van de komst van de televisie,
door sommige sociologen het begin

Sietske Inberg is de huidige voorzitter
van het bestuur van SBO, dat verder

v.l.n.r.: Bernard Posthumus, Berend Klopstra, Sietske Inberg, Keimp Pijpstra,
Frank Roffel (gast) en Jacob van Wieren in het Hollanderhuuske
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experiment van een nieuw
buurthuis startte. Deze
laatste kwestie wordt door
SBO hoog opgenomen. Zij
vinden dit een voorbeeld
van het wisselende beleid van de
gemeente.

vier mannelijke leden kent.
Ik ontmoette haar op de
nieuwjaarsreceptie van het
buurthuis van de
Hollanderwijk en al snel opperde
ik om haar organisatie eens voor
het voetlicht te brengen in onze
wijkkrant. Later bezocht ik haar thuis
voor een interview en kreeg ik
verschillende stukken om te lezen.
Haar vereniging vergadert regelmatig
met bestuursleden van de wijk- en
buurtcentra en dorpshuizen. Elk jaar
wordt er een jaarverslag gepubliceerd
en in 2017 werd dus het 25 jarig
bestaan van deze vereniging gevierd.
Het is geen saaie club, die van de
aangesloten buurt- en wijkcentra en
dorpshuizen, zo blijkt uit de gelezen
verslagen en het jubileumboekje.
Naar aard en schaal variëren de
buurthuizen behoorlijk. Sommige
hebben er een speeltuin bij, in
Huizum bijvoorbeeld Gerard Dou en
Vluchtheuvel, sommige zijn in een
multifunctioneel centrum opgegaan.
Die laatste vorm heeft het niet
gemakkelijk op het moment. Als je
met andere partijen je buurthuis
deelt en die trekken zich terug, zoals
Palet op dit moment doet, dan valt er
een partner weg die mede de huur of
de beheerder betaalt. Alle
aangesloten buurthuizen draaien
goed, met goede bezoekersaantallen,
behalve Molenpad dat gesloten is
door de gemeente die aan de andere
kant van de wijk, zonder overleg, het

Betere communicatie en afstemming
met de gemeente Leeuwarden
gewenst.
De teneur van het gesprek met Inberg
was toch wel dat het veel moeite kost
om goed te volgen wat de gemeente
met de buurthuizen voor heeft. Er
wordt vaak van beleid gewisseld. Dan
komen de peuterspeelzalen er bij in,
dan moeten ze in een multifunctioneel centrum gaan zitten, en later
wordt alles weer teruggedraaid. Zo
zijn een aantal buurthuizen,
waaronder de buurtvereniging de
Hollanderwijk en de Vluchtheuvel,
vorig jaar zelfs naar de rechter
gestapt omdat de gemeente ineens
het zelf opgebrachte geld,
bijvoorbeeld met oud papier, als
vermogen rekende waardoor de
subsidie werd gekort. Dit terwijl de
buurthuizen al een bezuinigingsslag
hadden gehad. Gelukkig is dit nu uit
de lucht.
SBO wil graag een werkbare
structuur, het vrijwilligerswerk is
immers al druk genoeg. Het weghalen
van de functie ‘zorg voor de
leefomgeving’ uit de buurtverenigingen en deze neerleggen in
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een apart platform, het wijkpanel,
vinden zij heel jammer. Hiermee is
naar hun mening een dubbele laag in
de wijken ontstaan. Extra
vergaderingen, extra geldpotjes om
op te letten, geen korte lijnen meer.
Dat de wijkpanels bij elkaar meer geld
krijgen dan de buurthuizen is voor
hen bovendien onbegrijpelijk.
Het buurthuis moet weer
uitgangspunt in een wijk worden.
Buurthuizen zijn het best bekend bij
bewoners. Wijkpanel, sociaal wijkteam, wijkbedrijf zijn in de beleving
veel abstracter en moeilijk vindbaar.
Maak gebruik van het fijnmazige
(vrijwilligers)netwerk en versterk die
positie. Zo bepleit SBO de rechtsvorm
van een vereniging. Dat is de meest
democratische bestuursvorm omdat
de bestuurders door de leden
gekozen moeten worden, ze mogen
niet elkaar benoemen. Bovendien is
een vereniging transparant met het
beheer van het geld. De bestuurders

moeten jaarlijks goedkeuring van de
leden krijgen voor hun boekhouding.
In tegenstelling tot de stichtingsvorm,
daar kan alles in beslotenheid
afgehandeld worden.
De lezer begrijpt dat er nog veel werk
te verrichten valt. Maar de standpunten van SBO zijn duidelijk en nu
zal gaan blijken of dat geloof in de
eigen missie vertaald kan worden in
een structureel betere onderhandelingspositie voor de buurtorganisaties. Succes ermee.
Met dank aan Sietske Inberg.
P.s.:
1) In de passage over het 10stappenplan van de SBO zijn soms
formuleringen direct overgenomen van de SBO-scribent.
2) Website: www.sboleeuwarden.nl
3) E-mail: info@sboleeuwarden.nl
4) Telefoon: 058-2670500

Prijzen Hollanderhuuske
Omdat alles duurder wordt zijn we wel genoodzaakt om de prijzen
per 1 september 2019 aan te passen:
Koffie /thee
Fris drank
Bier /wijn /div
Frituur

!

€ 1,00
€ 1,00
€ 1,50
€ 1,50

- Het Bestuur
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Reünie van een klein maar gezellig
stukje Starterstraat
door Tom Sandijck

was altijd een gezellig praatje. Het
was alweer meer dan 20 jaar geleden
dat ze in de Starterstraat woonden.
We haalden steevast herinneringen
op aan de tijd dat ze hier woonden.
Ook Lieneke en Ruud trof ik nog
regelmatig. Ze verhuisden naar de
Vierhuisterweg en wonen nu in het
Havankpark. Mariet en Arie
vertrokken naar Wezep maar met
Hinke bleven ze contact houden.
Hinke en ik bleven in de Starterstaat
wonen.

Eind februari hoorde ik van Hinke dat
Harm en Foekje het leuk zouden
vinden om met hun oude buren uit
de Starterstraat nog eens bij elkaar
te komen.
Ze waren al weer jaren geleden
verhuisd naar Giekerk en kwamen
een jaar of wat geleden weer in
Leeuwarden wonen. Hun kinderen
Tessa en Roelof waren de deur uit en
ze wilden weer terug naar de stad.
Regelmatig kwam ik ze tegen en dat

We hadden toen een mooie tijd in
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vierden. Met z'n allen eten aan lange
geïmproviseerde tafels, allerhande
stoelen en lekker eten. Dat was een
dolle boel met Jellie, die heel goed
kon zingen en met Rooie Leo, die
altijd wat afstandelijk was maar toch
ook genoot van de gezelligheid. Ate
de Jong, die nu in Dronrijp woont,
haalde z'n oude koffergrammofoon
van zolder en het feest was compleet.
We zongen bijna het hele
Nederlandse repertoire. Wat hebben
we gelachen om alle gein die we
uithaalden en we zagen op de
filmpjes hoe jong we er nog uitzagen
en dat we eigenlijk na bijna dertig jaar
nauwelijks veranderd waren…

ons kleine en altijd rustige buurtje in
het lange stuk van de Starterstraat.
We liepen elkaar de deur niet plat
maar we konden het altijd goed met
elkaar vinden. En we genoten iedere
dag van ons rustige straatje, van de
kinderen, de honden en van de katten
en iets minder van de papegaai van
Harm en Foekje.
Wat een leuk idee om elkaar weer
eens te treffen. En zo kwamen we op
zondagmiddag 17 maart bij Harm en
Foekje in de Bearda Bakkerstraat (in
de Vrijheidswijk) bij elkaar om bij te
praten en herinneringen op te halen.
Dat lukte prima, vooral met de
filmpjes die Foekje had gemaakt van
het straatfeestje dat we in 1990

De reünie:
vooraan: Harm,
zittend v.l.n.r.:
Hinke, Lieneke,
Mariet en Greet,
staand: Tom,
Ruud, Foekje,
Arie en Joop
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“KLEIN GRUT”

4. TEEK: Niet groter dan 3 à 4 mm.
Als de vrouwelijke teek zich lekker
vol heeft gezogen met bloed, dan
meet ze 9-11 mm. Ze bezitten een
hard soort schild. Ze sporen hun
slachtoffers op door middel van
een tweetal reukorgaantjes op
hun voorpoten. Het is boterzuur,
zweet dus, wat hen lokt. Met de
beet kunnen ze ziekten
overbrengen, zoals de ziekte van
Lyme.

door Antoon Groenewoud
Op de achterkant van deze wijkkrant
vinden jullie 6 kleine diertjes, die als
“klein grut” de revue passeren.
Hieronder volgen enige korte
kenmerken van deze diertjes.
1. AARDHOMMEL: afmetingen van
werkster tot koningin van 13-22
mm. De kleuren verschillen vaak
per regio waar ze leven. Het nest
in de grond (verlaten muizenhol
b.v.), is bekleed met bladafval en
bewoond door 100-200 hommels.

5. HUISSPIN: Deze acht-potige,
bruin, of zwart-bruin getinte
spinnen kunnen 18-22 mm groot
worden! (inclusief pootlengte). Ze
komen voor in heel Europa in
gebouwen, rotsspleten, enz. Het
zijn trechterspinnen, ze spinnen
nl. een soort trechter-met-ééngat. Vanuit die holte valt de spin
zijn prooien aan. Die gepakte
insecten kunnen voor ons
schadelijk zijn. (zie Natuur in de
Wijk).

2. ZWEEFVLIEG: opvallende kleuren,
zoals geel met zwart en daardoor
lijkt het een gevaarlijke wesp, dus
ongeschikt voor hun vijanden. Ze
zijn 12-15 mm lang. Nectar en
stuifmeel is hun voedsel. De
zweefvlieg is een vlieg-acrobaat!
Kan stilstaan in de lucht en vliegt
met schokkende bewegingen. Kan
opstijgen in alle richtingen. De
larven eten graag bladluizen.
3. METSELBIJ: De 10-11 mm lange
bij bouwt cellen in lege
slakkenhuisjes. Deze legt dan in
elke cel één eitje. Als de ruimte
ook gevuld is met voedsel, maakt
de bij de opening dicht met aarde,
metselen dus.
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6. GROTE BEER: Wel een beetje een
groot grutje, maar wel heel mooi,
deze nachtvlinder. Wel kunnen
het patroon en de kleuren per
leefomgeving verschillen, maar de
vlinder blijft het aanzien waard.
De vleugellengte meet zon 28-35
mm. In rust liggen de ondervleugels onder de bovenvleugels.
Wordt het insect belaagd, dan

“flitst” deze de ondervleugels
tevoorschijn en dat moet de
vijand aan het schrikken brengen.
De Grote Beer is in heel Europa
en een deel van Azië, tot in
Japan!, te vinden. Alleen jammer
dat de vlinders vaak bij donker
vliegen.

Op 1 maart werden door de gemeente nieuwe bomen geplant in het
Simon de Vlieger Parkje
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Chapeau voor Alma Tadema
1836. Geboren in dorps Dronrijp,
Friesland.
Op school in Liouert, even verderop.
Blonk uit in vlijt en tekenen
1852. Ging naar kunstopleiding in het
buitenland.

1870. Verhuisde naar London, wilde
meer succes.
Daar werd hij immens populair.
1899. Men noemt hem nu Sir
Lawrence Alma Tadema.
Hij woonde en leefde in een groots
panorama.

Antwerp dus, handelsstad aan de
Schelde.
Onderwijs kreeg hij van Taye en Leys.
Hij won wel eens een prijs,
o.a. op een tentoonstelling in Parijs.

Chapeau dus voor deze painter of the
fine arts.
Men eerde hem met een overzichtstentoonstelling
In 2017/2018 in de Friese
hoofdplaats.
Vol bewondering keerde ik
huiswaarts.

1862. Op huwelijksreis naar Pompeï,
Italië.
Daar vond hij zijn artistieke
bestemming.
Het rijke romeinse leven werd zijn
schildersdoel,
Hij schilderde met veel fantasie en
gevoel.

frank roffel-jan./febr. 2019
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De prachtige bloeiende bloesems in het Simon de Vlieger Parkje (foto Jobs)
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HOLLANDERWIJK E.O.
DE BOOT IN!
Drie fluisterboten huurde de Vogelwerkgroep op 11 juni j.l. om met een
groot gezelschap de Potmarge door te
varen en via het Nieuwe kanaal weer
terug te gaan.
Behalve de schoonheid van de natuur
was het de bedoeling om naar vogels te
kijken en te luisteren.
De vaartocht slaagde prima, mede
dankzij het weer!
Een uitgebreider verslag leest u in het
volgende nummer.
De Vogelwerkgroep
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DEADLINE
HOLLANDERWIJKKRANT:

17 september
Oud papier ophalen:
maandag 8 juli
maandag 5 augustus
maandag 2 september
maandag 30 september
maandag 28 oktober
maandag 25 november
42
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KLEIN GRUT

1. Aardhommel

4. Teek

2. Zweefvlieg

5. Huisspin

3. Metselbij

6. Grote Beer

www.stipwerk.nl

Verhip... wat kan er toch veel bij STIP
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