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Door de coronacrisis is er 
in het Hollanderhuuske 

geen enkele activiteit 
totdat het weer veilig kan. 

door Roel Swart

Hollanderwijkkrant,  jaargang 45, 
nummer 3, juni 2020, de tweede 
editie in coronatijd. Omdat het bij het 
rapen, vouwen en nieten vooralsnog 
niet mogelijk is om anderhalve meter 
afstand tussen de vrijwilligers te 
bewaren, is ook deze uitgave 
machinaal in elkaar gezet. De boekjes 
zijn wel weer rondgebracht door de 
vrijwilligers van de bezorggroep.  

Inhoud. Frank Roffel heeft de 
afgelopen periode enkele 
ondernemers in ons wijkgebied 
bezocht met de vraag naar hun 
bevindingen in deze moeilijke tijd. Als 
eerste twee komen in de nieuwe 
rubriek “Hollanderwijkondernemers 
en het coronavirus” eetcafé de Basuin 
en fysiotherapie en sportschool 
Spectrum aan het woord.

Vaste rubrieken. Verder in deze 
Hollanderwijkkrant de vaste 
rubrieken Natuur in de wijk, Wijk op 
wielen, Mijn huisdier en ik, Klein grut 
en Spoorpraat. Onze vaste mede-

werker Jurjen G. is nog steeds ziek 
(geen corona!) en heeft daardoor ook 
deze keer geen bijdrage kunnen 
leveren. 

Quiz. Uw bijzondere aandacht vraag 
ik u voor de Hollanderwijkkrant-quiz 
juni 2020, samengesteld door Frank 
Roffel. In zijn inleiding schrijft hij 
onder andere: “Weer eens een quiz 
voor onze lezers. Bevredig uw nieuws-
gierigheid en win zo mogelijk de 
hoofdprijs (een tegoedbon van 15 
euro, te besteden bij De Basuin, ons 
aller eetcafé) of in het kwalijkste 
geval een poedelprijs (een tegoedbon 
van 5 euro, eveneens te besteden bij 
De Basuin)”. 

Overige. Voor meer informatie ver-
wijs ik u graag naar bladzijde 2 van de 
wijkkrant.

Mede namens mijn redactiegenoten 
Bob de Boer, Antoon Groenewoud en 
Paul Pasveer wens ik u veel lees-
plezier en een gezonde, zonnige en 
coronavrije zomer toe.

REDACTIEKRABBEL
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Inleiding

Sinds maart van dit jaar wordt de 
Nederlandse staat en vrijwel elke 
andere staat in de wereld geteisterd 
door Covid-19 oftewel het 
coronavirus. Ook de Hollanderwijk-
ondernemers kregen er mee te 
maken. Louise Valk van De Basuin 
beschrijft het treffend in haar relaas 
van hun bedrijf en dit virus: 
“‘s Middags waren we nog bezig met 
voorbereidingen voor het diner en ‘s 
avonds en om half zes kregen we te 
horen van de landelijke overheid dat 
vanaf zes uur diezelfde dag  ons 
eetcafé moest sluiten voor onbepaal-

Korte serie: 

Hollanderwijkondernemers 
en het coronavirus

de tijd”. Het leek de redactie van de 
Hollanderwijkkrant een goed idee om 
eens te gaan kijken bij de onder-
nemers en te vragen naar hun 
bevindingen. De eerste twee 
bedrijven die in dit nummer aan de 
beurt komen zijn eetcafé De Basuin, 
waarvan de eigenaresse Louise Valk 
het woord krijgt en neemt en 
vervolgens is de beurt aan Aad van 
der Windt, praktijkhouder van  
SPECTRUM, de speciale fysiotherapie-
praktijk en sportschool.

Frank Roffel, samensteller van deze 
serie.
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Zondag 15 maart, een dag die ons nog lang zal heugen!!!

EETCAFÉ DE BASUIN EN HET 
CORONAVIRUS
We waren, zoals altijd, deze middag 
de voorbereidingen aan het treffen 
voor de opening van ons eetcafé.  We 
waren blij, het liep allemaal lekker. Blij 
omdat steeds meer mensen ons 
eetcafé wisten te vinden en te 
waarderen en blij omdat we veel 
mensen een gezellig samenzijn 
konden bezorgen met een lekker 

hapje eten. Ook blij omdat steeds 
meer mensen aangaven dat ze de 
inrichting van het eetcafé konden 
waarderen en daarom graag hun 
feestje (trouw-, verjaardag- familie-) 
bij ons wilden vieren. En daarnaast de 
pubquiz: wat waren er veel 
deelnemers en wat was het gezellig. 
Kortom: het liep goed en we waren 
als team van De Basuin trots op wat 
we met z’n allen hadden neergezet.

Wel wisten we dat er om 17.30 uur 
een persconferentie zou komen en 
premier Rutte belangrijke mede-
delingen zou gaan doen in het kader 
van het uitgebroken COVID-19. We 
zaten dan ook om dat tijdstip met z’n 
allen voor de buis. Ongeloof brak uit 
toen we Rutte hoorden zeggen dat 
vanaf 18.00 uur de horeca voor nog 
onbepaalde tijd gesloten moest 
worden. We keken elkaar aan en 
konden het niet geloven. Het was nog 
geen echte realiteit. Daar stonden we 
met al onze voorbereidingen. Wat 
moesten we er mee? 

Om 18.00 uur kwamen onze vaste 
klanten Jan en Anneke binnen om een 
dagplate te bestellen. We gaven aan Arjo Valk, uitbater van De Basuin
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dat dit niet meer mogelijk was. Vol 
ongeloof keken ze ons aan, het 
nieuws had hen duidelijk nog niet 
bereikt.  We hebben een uur 
gezamenlijk gezeten, maar daar waar 
we normaliter altijd wat te bespreken 
hebben met elkaar, was het nu 
angstvallig stil. Uiteindelijk zijn we 
gaan opruimen en afwassen om 
daarna om 20.00 uur het eetcafé te 
sluiten.

Twee dagen zijn we uit het lood 
geslagen geweest, daarna hebben we 
de moed weer bijeen geraapt en zijn 
gaan nadenken over de 
consequenties, maar vooral ook over 
de mogelijkheden. Al vaker hadden 
we de optie bezorgen de revue laten 

passeren, maar door drukte en 
gebrek aan genoeg apparatuur in de 
keuken was het er tot op heden niet 
van gekomen. Misschien was het nu 
het moment.

Vanaf donderdag 19 maart zijn we 
vanaf 16.00 uur opengegaan voor 
afhalen en bezorgen, wel met een iets 
beperktere kaart. Het was afwachten, 
we wisten niet wat we konden 
verwachten. Donderdag begon met 
een paar bestellingen, maar de 
vrijdag werd het al duidelijk drukker. 
En dan merk je direct dat afhalen en 
bezorgen een heel “andere tak van 
sport” is. Het is veel drukte in een 
hele korte tijd en dat vergt een 
duidelijke planning, coördinatie, 
afstemming tussen snackbar, keuken 
en bezorging. Het ging met vallen en 
opstaan (en zweetdruppels op 
voorhoofd), maar nu, een paar weken 
verder, kunnen we zeggen dat we het 
aardig onder de knie hebben. 
Voorbereiding is essentieel, wanneer 
dit goed is kunnen we veel aan. In het 
weekend zit de dochter van Arjo en 
Louise, Lois bij de telefoon en neemt 
de bestellingen aan. Daarnaast 
coördineert zij op basis van de 
bestellingen alles. Arjo bezorgt en in 
drukke tijden bezorgt Louise ook. 
Door dit bezorgen leer je weer eens 
alle straten in Leeuwarden kennen☺.

We kunnen nu na een paar weken 
zeggen dat het best aardig gaat. 
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Eerste Paasdag bijvoorbeeld hadden 
we een Paasmenu en hier is veel 
gebruik van gemaakt. Het leuke is dat 
mensen via whatsapp Arjo berichten 
dat ze het eten heel erg lekker 
vonden. Voor ons is dat echt  
waarvoor we het doen: tevreden 
klanten!!!

Financieel zitten we duidelijk in een 
andere fase. Wanneer mensen 
voorheen in het eetcafé kwamen 
werden er vaak voor-, hoofd- en 
nagerechten genuttigd. Daarnaast 
werden er drankjes genuttigd. De 
voor- en nagerechten en drankjes 
hebben we nu niet, we moeten het 
hebben van de snacks en de plates. 
Een grote marge hierop is niet 
aanwezig, maar we hopen dat we met 
onze verdiensten in ieder geval de 
vaste lasten kunnen betalen. Zoals we 
het nu kunnen bekijken gaat dat 
redelijk lukken. We houden dus ons 
hoofd boven water en gaan ervan uit 
dat we dat blijven doen. Wij willen 
namelijk blijven bestaan en zullen er 
alles aan doen om ervoor te zorgen 
dat dit eetcafé in deze prachtige wijk 
kan blijven voortbestaan.

Wat de toekomst brengt weten we 
niet. Er gaan geluiden dat de regering 
mogelijk spreekt over het openstellen 
van terrassen. Nu hebben wij 
natuurlijk alleen een klein overkapt 
terras, maar we zijn aan het kijken 
naar andere opties. Ook zijn we de 

1,5 meter afstand-regel aan het 
bekijken in ons eetcafe. Hoe kunnen 
we de tafeltjes zo neerzetten dat deze 
regel gehandhaafd wordt? Hoe doen 
we dat dan met serveren? We 
hebben de antwoorden nog niet 
helemaal, maar we zijn opties aan het 
bekijken. We staan overigens open 
voor ideeën.

We gaan ervan uit dat deze periode 
ook weer kansen gaat bieden. 
Misschien zijn we door nu 
“gedwongen” te moeten bezorgen 
wel tot de conclusie gekomen dat dit 
mede een onderdeel moet worden 
van onze business. We weten het nog 
niet helemaal, maar gaan proberen 
ook in de toekomst zoveel mogelijk 
kansen te zien.

We willen in ieder geval alle 
buurtbewoners bedanken voor hun 
steun in deze tijd. We voelen dit aan 
alle kanten. En ook hierbij geldt: 
samen staan we sterker!

Team eetcafé de Basuin

Noot van de redactie: Inmiddels is 
Eetcafé De Basuin weer volledig 
geopend, met inachtneming van de 
RIVM-regels. Reserveren is verplicht.
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Wat betekent dit virus concreet voor 
jou en jullie bedrijf? Heb je mensen 
moeten ontslaan of was dat niet 
nodig?

De maatregelen van overheidswege 
hebben een grote impact op onze 
activiteiten. Fysiotherapie is voor een 
groot gedeelte een hands-on 
activiteit. Wij raken mensen aan en 
dat mag niet meer. Op dit moment 
bevindt de fysiotherapie zich in een 
haast volledige lockdown. Veel 
patiënten behoren tot de kwetsbare 
groepen zoals ouderen, ouderen met 
complexe problematiek, mensen die 
kanker hebben (gehad), diabetes, 
hart- en vaatziekten. Met name de 
genoemde groepen moeten nu 
thuisblijven en kunnen we ook niet 
meer behandelen c.q. begeleiden.
Onze sportschool wordt druk bezocht, 
maar de sportscholen moesten 
allemaal sluiten. 
Door alle maatregelen zien we zo 
goed als geen patiënten en sporters 
meer in onze praktijk. Dit betekent 
dat onze omzet extreem gedaald is. 
Geschat wordt een daling van 80%. 
Ontslaan van betrokken personeel 
stellen we zo lang mogelijk uit. 
Gelukkig krijgen we ondersteuning 
van de overheid en de 
zorgverzekeraars. Helaas niet voor 
100%. We weten nu (20-04-2020) nog 

CORONATIJD BIJ SPECTRUM

niet hoeveel we ondersteund gaan 
worden. Er is nog veel onzekerheid. 
Gelukkig zijn we een gezond bedrijf. 
Hoe lang we het vol kunnen houden is 
nog onzeker en is afhankelijk van de 
steun en de periode van niet mogen 
werken. 

Sinds een jaar zijn we bezig met het 
voorbereiden van nieuwe extra 
activiteiten op het sportpark Nijlân. 
Zoals een nieuwe sportschool en het 
opzetten van gezondheidsprojecten 
voor de wijken Nijlân en Huizûm. 
Sinds maart 2020 wordt een deel van 
de sporthal Nijlân hiervoor geschikt 
gemaakt. We hebben hierin 
geïnvesteerd met het idee om per 1 
mei te starten. Omdat we nu te 
maken hebben met de corona- 
pandemie moeten we de start 
uitstellen. Hierdoor missen we veel 
omzet terwijl de kosten wel 
doorlopen. 
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We zien bij onze patiënten en ook 
deels bij onze sporters negatieve 
effecten omdat ze niet meer begeleid 
worden:
➢ Bij onze fysiotherapie patiënten:
o Terugval van het (net) ingezette 

herstel.
o Toename van pijn
o Vermindering van fysiek 

functioneren waardoor het thuis 
functioneren achteruitgaat

o Mensen met psychosomatische 
klachten krijgen te weinig 
begeleiding waardoor ze mentaal 
terugvallen

o re-integratie van mensen met 
burn-out klachten lopen 
vertraging op doordat we ze niet 
mogen zien. 

➢ Bij onze sporters:
o Een gedeelte van onze sporters 

waren voor het sporten 
fysiotherapie-patiënten. Door het 
sporten voorkomen ze terugval. 
We krijgen nu al berichten binnen 
dat hun functioneren verslechtert 
en dat ze bang zijn dat ze weer 
fysiotherapie nodig te hebben. 
Hun zelfredzaamheid vermindert.

o De echt actieve sporters blijven 
wel actief en zoeken alternatieven 
om hun kracht en conditie vast te 
houden. Uit berichten blijkt dat 
veel dat wel doen, maar minder 
intensief dan toen ze onder 
begeleiding in de sportzaal bezig 
waren. Ze zouden graag de 
groepssportles willen hervatten 
zo snel als mogelijk is. 

o Veel sporters missen het sociale 
aspect. Juist dit sociale aspect 
stimuleert hen om te blijven 
bewegen/sporten. 

Heb je manieren gevonden om een 
draai te geven aan de beperkingen 
van deze intelligente Lockdown? 

Het gedwongen niet mogen en 
kunnen werken met mensen 
(patiënten en sporters) noopt ons om 
creatieve oplossingen te zoeken. 
We hebben diverse creatieve 
oplossingen bedacht en ondertussen 
gerealiseerd. Hieronder een kleine 
opsomming. 
Voor onze fysiotherapie patiënten: 
➢ In uitzonderlijke gevallen 

begeleiden we nog in de praktijk. 

Aad van der Windt, eigenaar SPECTRUM
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Uiteraard met inachtneming van 
de juiste hygiënische en 
organisatorische maatregelen. Dat 
doen we in overleg met de patiënt 
en de huisarts. 

➢ Begeleiding op afstand. We 
begeleiden onze patiënten “op 
afstand”. Dat doen we met behulp 
van beeldbellen, e-mailen, appen 
en andere technische middelen. 
Zorgverzekeraars stellen ons in 
staat dit te doen. We maken 
oefenschema’s, geven de mensen 
tools om aan hun gezondheid te 
werken. 

➢ Ontspanningstherapie, yoga en 
ademtherapie worden online 
aangeboden. Op bepaalde tijden 
kan iedereen een les meedoen 

thuis of men kan de les op een 
later tijdstip volgen.

Voor onze sporters. Helaas kunnen 
onze sporters niet fysiek in de 
sportschool komen sporten. Maar we 
hebben alternatieven gevonden. 
➢ De sportinstructeurs maken 

regelmatig instructie/oefenvideo’s 
die onze sporters online kunnen 
volgen binnen een eigen 
community.

➢ Trainingen zijn zowel direct online 
te volgen thuis als groep of 
individueel. 

➢ Sporters die het op prijs stellen 
krijgen via een telefonisch overleg 
een individueel advies over het 
trainingen voor thuis. 
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➢ Eventueel wordt voor sporters 
thuis trainingsprogramma’s 
geschreven

Voor de toekomst: We denken al 
langer na over de toekomst. Wat 
willen we nog gaan doen? Waar ligt 
onze grootste expertise? Hoe 
ontwikkelt de zorg zich en dan met 
name de fysiotherapie? Met welke 
ontwikkelingen willen en kunnen we 
ons bezighouden. Met welke partijen 
kunnen we samenwerken, zowel 
binnen de zorg als daarbuiten? 
Deze tijd van geringe 
cliëntencontacten geeft ons de 
mogelijkheden ons te beraden op de 
toekomst. Nieuwe producten 
ontwikkelen, andere 
samenwerkingsverbanden aangaan. 
We zijn hiermee al heel veel bezig. 

Hoe lang gaat dit nog duren? 
Het beantwoorden van die vraag is 
niet mogelijk. De experts en de 
politiek gaan hierover. De premier gaf 
aan dat de 1,5 meter-maatschappij 
“voorlopig” de nieuwe realiteit zal 
zijn. Totdat een vaccin is ontwikkeld 
zal de hands-on fysiotherapie moeilijk 
tot niet uit te voeren zijn. 

Wij hopen dat de ontwikkelingen in 
het Noorden niet die van Noord-
Brabant gaan worden. Tot heden is de 
corona uitbraak in het Noorden heel 
beperkt gebleven. Mogelijk – en dat 
hopen we maar – zullen de 

beperkende maatregelen bij ons 
eerder en sneller afgeschaald 
worden. 

Er wordt met man en macht gewerkt 
om een vaccin te ontwikkelen. Laten 
we hopen dat nog dit jaar iedereen in 
Nederland, en zeker de kwetsbaren 
onder ons, ingeënt kunnen worden. 
Wij denken dat onze activiteiten nog 
lang beperkt zullen worden. 
Hands-on therapie zal zeker in het 
begin maar beperkt mogelijk zijn. 
Maar wij kunnen als fysiotherapeut 
nog veel meer. Dat laatste kunnen we 
verder ontwikkelen. 

De sportschool kan sneller gaan 
draaien. Met kleine aanpassingen 
kunnen we iedereen die wil sporten – 
zodra het mag - begeleiden. Hygiëne 
staat sowieso hoog in het vaandel. 
Dat zal geen probleem zijn. De 
groepen zullen wat kleiner zijn dan 
voor de corona epidemie. 

Aad van der Windt, praktijkeigenaar 
SPECTRUM

Noot van der redactie: Sinds kort 
bestaat de mogelijkheid om onder 
professionele begeleiding buiten te 
sporten. Vanaf 1 juli kan er ook weer 
binnen worden gesport. 
Nadere info op facebook en de 
website www.spectrumleeuwarden.nl
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Schrans 145
8932 ND Leeuwarden

T: 058-2159002
info@bakkerijschuurmans.nl

www.bakkerijschuurmans.nl
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door Antoon Groenewoud

Behalve over de lente, is er wel weer 
heel wat te “pennen”! De Covid-19, 
’t weer, dat elke periode opnieuw 
verbaast en dan deze keer in de 
kijker: de Kauw. Verder sta ik nog 
even stil bij een artikel in de LC over 
een oproep door de vereniging 
Natuurmonumenten. Oh ja, en de 
Huiszwaluwen kwamen weer terug.

De “natuur” ver buiten onze wijk, in 
China, infecteerde de mensheid op 
een nieuw virus: Corona! De aanvan-
kelijke epidemie mondde uit in een 
pandemie!
Al in januari jl. ontstond het in China, 
op een markt in Wuhan. Het 
microscopisch “kleine grut” zou 
afkomstig zijn van een vleermuis-
soort, maar daar zijn veel twijfels 
over. Landelijk gezien, valt het in 
Friesland gelukkig wel wat mee. Dat 
neemt niet weg, dat het voor alle na-
bestaanden van de in onze provincie 
overleden mensen, héél erg is!
Hopelijk zullen wij, als Hollander-
wijkers, de dans ontspringen, of blijft 
het zeer beperkt met de besmetting!

Als gevolg van de corona-crisis 
verdween een heel groot deel van de 
luchtverontreiniging boven India. Dat 
bleek, tot mijn verbazing, toen de 
bewoners van de provincie Punjab in 

het noorden de toppen van het 
Himalaya-gebergte weer konden zien!

We kregen vanwege Covid-19 de 
dringende adviezen om thuis te 
blijven, en om “150 cm” afstand te 
houden. Ja, binnen blijven, terwijl het 
in maart en april (tot 28 april) 
schitterend, zelfs warm weer was! Bij 
ons op 23 april zo’n 24°C.
De natuur in dit voorjaar ontwikkelde 
zich zeker twee tot drie weken 
vroeger dan normaal.
Het groen ontlook bijna explosief en 
insecten (zoals Dagpauwoogvlinders 
en bijen) verlieten hun overwin-
teringsplekjes. Eén (solitaire) bij had 
nog niet zoveel stuur over zijn richting 
en belandde bij ons in een grote 
bloemengieter met een rest water. 
Dat gebeurde op 10 april jl. Mijn 
vrouw Marian viste de nog levende bij 
eruit en na ongeveer een half uurtje 
zichzelf poetsen in de zon, kon het 
diertje weer wegvliegen en de natuur 
weer in.

Precies 11 dagen daarna stond in de 
Leeuwarder Courant een publicatie 
van Vereniging Natuurmonumenten, 
waarin gepleit wordt om tuinen 
groener te houden. En dat de 
organisatie wil onderzoeken hoe de 
toestand van particuliere tuinen er 
voor staat. Het gaat in ons land naar 
schatting om 56.000 hectare privé-

NATUUR IN DE WIJK
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grond! Het zijn allemaal kleine 
landschappen met hun eigen plant- 
en diersoorten. Natuurmonumenten 
stelt dat als gevolg van het steeds 
meer bestraten van tuinen en omdat 
er in woningen geen gaten en kieren 
meer zitten, er minder ruimte 
ontstaat voor mussen, zwaluwen, 
vleermuizen en insecten, waaronder 
bijen. Daardoor raakt de natuur 
verder uit balans.
Gelukkig slaat onze buurt, vind ik, 
geen gek figuur als een wijk met 
ontzettend veel hagen en een 
behoorlijk aantal groene tuinen. En 
wat de zwaluwen betreft, hangen er 
40 kunstnesten klaar en bieden de 
huizen echt wel ruimte voor 
huismussen.
Deze mussen proberen af en toe wel 
even de nestkasten van de 
Huiszwaluwen te kapen, zoals op 20 
april in de Hollanderstraat.
De dag daarop, 21 april, meldde Ruud 
Brands uit de Hollanderstraat, dat de 
eerste “recht-hebbende” bewoners 
van de nestkommen, de 
Huiszwaluwen, waren gearriveerd uit 
het zuiden. Ook op nr. 18 lieten ze 
zich zien.
Daarna verdwenen ze weer! Het zijn 
mogelijk de jongen van vorig jaar 
geweest. Ik neem aan, dat de ouders 
wel weer spoedig bezit zullen nemen 
van de nesten en dat we weer van 
deze vogels zullen kunnen genieten.

Waar we ook weer van konden 
genieten is de Magnoliaboom in het 

plantsoen-Hollanderstraat. De 
wondermooie wit-roze bloemen 
konden niemand ontgaan.
Deze Magnolia-soort is een kruising 
van een soort uit China en één uit 
Japan. Een Franse hovenier zag in 
1820 kans deze twee te kruisen.

Van deze bloeiende boom naar een 
totaal andere, namelijk de hoge 
Ceder in de tuin Hollanderstraat 21. 
Een naaldboom met aan de stam een 
nestkastje. Op 29 april ineens een 
kabaal in en bij de Ceder, waarop 
Anneke de Reuver poolshoogte nam.
Het waren twee Eksters, die mogelijk 
op nestkasten-toer waren in de hoop 
één of meer meesjes te pakken! Ze 
moesten echter zonder buit weer 
verder zoeken.

Om toch even bij de vogels te blijven: 
het voorjaar diende zich al aan, toen 
o.a. de Huiszwaluwen terug keerden. 
Maar het werd nog onderstreept, op 
het moment dat Gerrit Tuinenga de 
eerste 4 Gierzwaluwen waarnam! Dat 
gebeurde op 5 mei, een uur of 12 ’s 
middags.

Vorige keer schonk ik (extra) aandacht 
aan een zangvogelsoort, die ook niet 
in onze buurt broedt, maar wel heel 
bijzonder is. Het is de Kauw. Ook wel 
Ka, Akka of Torenkraai genoemd. Die 
zwarte vogel, die onze tuinen 
bezoekt, voor zover daar wat te eten 
is.
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'n Kauwtje

14

De Huurdersvereniging is benaderd 
door Willem Bootsma van Elkien. De 
Wooncorporatie wil binnenkort een 
nieuwe afspraak met ons plannen. 
Aanleiding is dat Elkien in de jaren 
2022 en 2023 de huizen wil 
verduurzamen. 
Hier hoort natuurlijk een 
voorbereidingstraject bij. 
Wat de verduurzaming inhoudt, 
willen ze in eerste instantie aan de 
Huurdersvereniging voorleggen. 

Bericht van de 
Huurdersvereniging

Vervolgens is het de bedoeling om 
het voorbereidingstraject samen met 
een vertegenwoordiging van de 
bewoners te doen. 
 
Het is nu wachten op een uitnodiging. 
Zodra er meer bekend is, zullen we 
weer actie ondernemen. 
 
Vriendelijke groet, 
De Huurdersvereniging 

Met hun mooie kraaloogjes en de 
grijze nek zijn het bij ons om het huis 
levendige gasten.
De Kauw wordt zo’n 33 cm. groot. 
Groot genoeg om de Turkse tortels en 
de Huismussen op de voederplekken 
weg te jagen!
Afgaande op de enorme ervaringen 
die Konrad Lorenz en Achilles Cools 
hadden, zijn Kauwtjes behoorlijk 
intelligent! Beide mannen maakten 
veel studie van de Kauwen.
Er is over deze vogelsoort, de Corvus 
monedula, veel te schrijven, mede 
door de uitgebreide kennis die erover 
bestaat. Om deze rubriek niet te lang 
te maken, rond ik dit Kauw-verhaaltje 
voorlopig af met iets te melden over 
hun relatie. Als ze ongeveer 2 jaar 
zijn, dan vormen de Kauwtjes paren. 

Zij blijven dan ook levenslang bij 
elkaar binnen een kolonie. Ze vormen 
dan een eenheid en je ziet ze dan ook 
overal met z’n tweeën als gezellige 
levendige vogels. De volgende keer 
zal ik de resterende kenmerken en 
bijzonderheden beschrijven.
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English humor
And now….for something completely different

it’s ...Monty Python’s Flying Circus

Zo begon het in 1969, in Britain
6 idiots, een overval op comedy
veel humor bij de vleet
wellevendheid? : aan me reet!

Silly waren ze, hoogst origineel.
The silly walks, de dooie parkiet
van John Clees en Michael Palin,
crazier kon het niet.

Verwarren hun devies,
weg met de logica,
vileinheid hun wapen,
verslapping verzaken.

Legendarisch nu,
het publiek is idolaat,
zo heerlijk verbeten,
hun acts nog onversleten.

‘Look always at the bright side 
of live’,
zong Eric Idle tussen de 
moordenaars
aan het kruis.
Voor eeuwig op de buis.

Frank Roffel-voorjaar 2020
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Het had weinig gescheeld of 
buurvrouw Baukje had met haar 
heggenschaar mijn notitieboekje 
gehalveerd. ‘s Zomers helpt ze de 
bewoner van het hoekhuis aan de 
Nieuwe Hollanderdijk en de 
Starterstraat met het kortwieken van 
de heg. Na mijn vingers en 
zegeningen geteld te hebben loop ik 
achter Alex Postma aan. Met een 
paar zwengels aan de wielen rolt hij 
behendig naar binnen. Alex zit in een 
rolstoel. 

Ooit heeft Alex het zonder dak 
moeten stellen en heeft hij met dank 
aan de organisatie ‘Zienn’ weer 
houvast gekregen. Nu woont hij 
samen met de twaalf jaar oude poes 
Janis alweer vier jaar in de 
Hollanderwijk. Alex’ grootste passie is 
vissen. Alles wat zich in het water 
voortbeweegt maakt kans om door 
Alex aan de haak te worden geslagen. 
Een badpak met inhoud heeft zich 
nog niet gemanifesteerd, maar 
daarvoor moet misschien nog de 
juiste blinker worden ontwikkeld. De 
‘blinkende’ kunstvisjes -die als aas 

“SPIERBROMMER 
MAAKT 

KILOMETERS”
door Bob de Boer

dienen voor roofvissen zoals de 
snoek- maakt Alex eigenhandig uit 
een stuk hout met een likje verf. 

Een jaar of tien geleden begonnen er 
zich vage pijnklachten in zijn onderrug 
af te tekenen, wat er uiteindelijk in 
resulteerde dat Alex zijn benen twee 
jaar geleden nog maar amper kon 
gebruiken. De wetenschap weet 
vooralsnog niet wat de oorzaak is. 
Van een vriend kreeg hij een 
opvouwbare rolstoel en hoewel dit 
aanvankelijk wel even confronterend 
was, bleek dit hem wel weer nieuw 
perspectief te geven. Een jaar geleden 
heeft Alex vanuit de WMO zijn 
huidige en modernere rolstoel 
ontvangen.

Wat is het? En hoeveel wielen 
heeft het?
Het betreft een lichtgewicht rolstoel 
met voor de lange afstanden een 
‘aanklikbare’ handbike. Onder het 
frame van de rolstoel bevindt zich een 
koppelstuk waaraan de handbike 
gemonteerd kan worden. Het principe 
van de handbike is net als bij een 
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‘gewone’ fiets dat je de boel in 
beweging krijgt door met behulp van 
spierkracht een as aan te drijven. Bij 
een fiets zou dit in dit in mijn geval 
gebeuren door maat 45 op de 
trappers naar beneden te persen. Bij 
de handbike zijn de trappers 
vervangen door op gelijke hoogte 
geplaatste handvatten. Eenmaal in 
beweging lijkt het hierdoor ook wel 
wat op roeien. Qua tempo heeft 
menig snorscooter het veld al moeten 
ruimen voor deze spierbrommer. Met 
de juiste wind is 25 km/uur een 
makkie. Mochten de spierballen het 
af laten weten dan zorgt de accu voor 
30 kilometer extra reikwijdte.

Specificaties

Rolstoel
◦ Merk: Quickie Argon 2
◦ Metallic blauw
◦ Lichtgewicht aluminium 
◦ Twee kleine kunststof wielen vóór
◦ Twee wielen achter: Spinergy 

lichtgewicht velgen voorzien van 
antilek banden op 6 bar

◦ Dubbele ‘handrem’ achter

Handbike
◦ Merk: Roam Special Cycles
◦ 7 versnellingen
◦ 6 standen elektromotor
◦ Actieradius elektromotor: ± 30 
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kilometer
◦ Enkel wiel met schijfrem en 

Schwalbe antilek band
◦ Extra’s: Bagagedrager max ± 25 

kilo

Geheim koosnaampje?
“De stoel”

Lijkt het vervoer op de baas?
“De Stoel” is niet kapot te krijgen. 
Datzelfde geldt ook voor Alex. Op ‘de 
schaal van taai’ slaat de meter 
behoorlijk in het rood. 

Waarom dit exemplaar?
Hier geen romantische verhalen; een 

adviseur van de fabrikant heeft Alex 
in de breedste zin van het woord 
opgemeten en “De Stoel” was het 
resultaat. Sportief en stevig.

Eigenaardigheden?
Doordat het een zeer licht en niet al 
te breed model is, is het geen 
aanrader om al te rap een bocht te 
nemen. Voor elk wat wils, maar er zijn 
grenzen aan het begrip diagonaal.

Deukjes?
Een paar maanden geleden begon de 
motor van de handbike kuren te 
vertonen; om de haverklap sloeg hij 
af. Een monteur zou het euvel 
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'n keertje meelopen 

met het ophalen
 van

oud papier?
Laat het even 

weten  

bij de redactie of 

Gerda van Houten

Nieuwe Hollande
rdijk 49, 
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verholpen hebben, maar toen Alex 
vol gas de oprit afvloog bleek dat niet 
helemaal het geval te zijn. Het paaltje 
van de parkeerhaven brak de val, 
waarbij het aluminium frame zo erg 
verbogen was dat de voorste wieltjes 
onder de stoel waren beland.

Bijzondere herinneringen?
Omdat Alex nog niet zo gek lang in 
een rolstoel zit moeten de 
memorabele momenten nog worden 
aangelegd. Om zijn conditie op peil te 
houden en de zinnen te verzetten 
mag Alex graag ‘een blokje om’. Soms 
wordt hij vergezeld door Erna — een 
vriendin met een zelfde soort 
handbike —, maar meestal is hij solo 
op de Friese paden te vinden. Een 
vakantie zit er vooralsnog niet in, 
maar met mooi weer stuift hij het 
liefst richting Hurdegaryp, Harlingen 
of Hallum. Misschien volgen Helsinki 
en de Himalaya ooit nog eens.

Pech onderweg?
Dat er niet het meest degelijke 
exemplaar uit de fabriek is gerold 
bleek al snel. In de eerste drie 
maanden was al het denkbare al een 
keer vervangen; van lekke banden tot 
kogellagers die de geest gaven. De 
blaren waren toen ook niet mals, 
maar dat is iets wat je kunt trainen. 
Gelukkig is er nooit een vinger of 
ander lichaamsdeel tussen de spaken 
beland.

Reservewielen?
Zijn eerste rolstoel heeft hij nog als 
backup en momenteel is hij in 
afwachting van vervangend vervoer; 
voorzien van een steviger frame en 
een extra set mountainbike wielen. 
Hopelijk is dat exemplaar iets 
betrouwbaarder.

Valt er nog wat te dromen? 
Sinds Alex in een rolstoel zit heeft hij 
veel inspiratie kunnen putten uit 
beoefenaars van WCMX. Deze sport 
lijkt nog het meest op hoog niveau 
skaten. Met de wielen in de lucht op 
de kop door een ‘half pipe’. Voor dit 
niveau schat Alex zichzelf te fragiel in, 
maar een wheelie schudt hij zo uit de 
wielen.
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door Roel Swart

Van juni 2016 tot en met oktober 
2017 interviewde buurtgenote 
Marieke Draaisma voor de rubriek 
“Mijn huisdier en ik” bewoners van 
de Hollanderwijk over hun 
bijzondere huisdieren. De rubriek 
hield op te bestaan, omdat Marieke 
er wegens studie helaas geen tijd 
meer voor had. Naar aanleiding van 
een mail van buurtgenote Marike 
Postma besloot de redactie om, 
voorlopig voor één keer, de rubriek 
nieuw leven in te blazen. In de vorige 
editie kon u een gesprek  met Marike 
lezen over haar kat Jelle. 
Huisdierenliefhebber en redacteur 
Roel Swart was daarna zo 
enthousiast geworden, dat hij wel 
met de rubriek door wilde gaan.  
Tijdens één van zijn dagelijkse 
wandelingen door de buurt kwam hij 
een mevrouw tegen die een 
kinderwagen voortduwde met op het 
stuur een heuse papegaai. Het 
vervolg was een gesprek met Alie 
Steenbergen over haar huisgenoot 
Igor. 

Wie is wie? 

Alie Steenbergen woont sinds 1990 in 
de Leeuwarderstraat. In dat jaar 
keerde ze, na een verblijf van 28 jaar 
in de Amerikaanse staat Ohio, terug 
naar Nederland mèt haar huisdier, 
Igor. Dat laatste was nog lang geen 
vanzelfsprekendheid, omdat er 
strenge eisen werden gesteld aan het 
meenemen van huisdieren naar het 
buitenland. En konden papegaaien 
wel als huisdier aangemerkt worden? 
Het werd op deze manier nog een 
hele toer om toestemming te krijgen 
van de autoriteiten. Maar, vrij kort 
voor de geplande vertrekdatum, 
kwam die er alsnog. 

MIJN HUISDIER EN IK: IGOR
‘De mooiste papegaai in mijn praktijk’
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Begin. In het begin had Alie het heel 
moeilijk met Igor: hij pikte haar 
regelmatig. De wanhoop nabij 
raadpleegde ze een collega die 
verstand had van papegaaien. Het 
advies van deze collega luidde:  “Geef 
hem een half jaar om te wennen”. Dat 
lukte. In 1990 besloot Alie terug te 
keren naar Nederland. De vraag was 
of ze Igor mee zou nemen of in 
Amerika zou achterlaten. Boris' vader, 
die oogarts was, vond dat de 
papegaai maar bij hem moest blijven: 
“Hij kan wel bij mij in de wachtkamer, 
als attractie voor mijn patiënten”. Het 
antwoord van Alie liet niets aan 
duidelijkheid te wensen over: “Dat 
gaat niet door”. Igor ging mee naar 
Nederland.  

Terug in Nederland. In Amerika kreeg 
Igor speciale brokjes. Omdat ze niet 
wist of deze ook in Nederland werden 
verkocht, ging ze op onderzoek uit. 
Via via kwam ze in contact met 
vogeldierenarts en erkend 
papegaaiengedragstherapeut Jan 
Hooimeijer uit Meppel, leverancier 
van dit speciale voer. Sindsdien laat 
Hooimeijer dit bezorgen bij de 
huisdierenkliniek aan de 
Jelsumerstraat in Leeuwarden, 
waarna Alie het kan ophalen. Een zak 
brokjes, goed voor een periode van 4 
à 5 maanden, kost € 60,-. 

Drink- en eetgewoontes. Igor heeft 
de beschikking over een eet- en een 

Igor, 35 jaar oud, is een blue-fronted 
amazone papegaai: een blauw 
voorhoofd en een blauwachtig 
glanzend verendek.  Een tantezegger 
van Alie, Boris, kocht hem in 1985 bij 
een dierenwinkel in Ohio. Igor is 
vanaf zijn geboorte geringd, en 
volledig ingeënt tegen alle 
voorkomende vogelziektes.  Boris, die 
toen nog bij zijn ouders woonde, nam 
de papegaai mee naar huis, waar hij 
met een pipetje werd groot gebracht. 
De eerste paar jaar ging het goed, 
maar toen Boris na verloop van tijd, 
met Igor, op kamers ging wonen in 
een studentenhuis, ging het mis. 
Mogelijk kreeg Igor niet voldoende 
aandacht, of werd hij geplaagd door 
de medestudenten. Wat de oorzaak 
ook was: Igor begon te schreeuwen. 
Vanwege de hiermee gepaard gaande 
geluidsoverlast besloot Boris afstand 
te doen van zijn huisdier. Hij vroeg 
zijn tante of zij Igor wilde adopteren. 
En dat wilde ze.  
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drinkbakje. Hij krijgt twee maal per 
dag - 's ochtends en 's avonds- negen 
brokjes. Het drinkbakje wordt 
regelmatig bijgevuld met water. Als 
Igor extra eten wil, vooral als Alie zelf 
eet, gooit hij zijn lege etensbakje op 
de grond. Daarnaast vindt Igor het 
heerlijk om met een spuit nat 
gespoten te worden. Dit geeft hij aan 
door te bladderen in zijn drinkbakje.  

Moderne papegaai. Alie is een aantal 
keren met Igor op bezoek geweest bij 
de Meppeler dierenarts,  die hem “De 
mooiste papegaai in mijn praktijk” 
noemde. Jan Hooimeijer is ook 
adviseur van Stichting “De moderne 
papegaai”, welke als doelstelling 
heeft: “het bevorderen van het 
welzijn, opvoeding, voeding en 
huisvesting van papegaaien”. 
Moderne papegaaien zitten niet meer 
in een kooi, maar worden behandeld 
als huisdier. Igor is volgens Hooimeijer 
een moderne papegaai: als huisdier 
van Alie is hij is nog nooit opgesloten 
geweest, zijn kooi is namelijk altijd 
open. 

Waarom heet Igor Igor? Neef Boris 
heeft hem die naam gegeven, 
vermoedelijk omdat Igor, net als 
Boris, een Russische naam is.

Wat maakt Igor speciaal? 
– Igor houdt van gezelligheid. Hij 

schreeuwt nooit en zijn praten 
komt over als een aangenaam 

gekoer. Het enige wat hij kan 
zeggen is: “I love you” met de 
stem van neef Boris. 

– Hij is dol op wandelen in de 
kinderwagen. 

– Igor wordt graag aangehaald. Dit 
geeft hij aan door middel van zijn 
houding. Dan krabbelt Alie hem 
overal. 

– Hij moet altijd wat te doen 
hebben. In zijn kooi heeft Igor 
diverse speeltjes tot zijn 
beschikking. Voor de snavel heeft 
hij takjes nodig, bijvoorbeeld 
wilgentakjes. Daarvan  haalt hij de 
velletjes af, maar ook haalt hij wel 
eens van elektriciteitsdraden het 
plastic af. Dat is gelukkig nog 
steeds goed gegaan. Tot verdriet 
van Alie pikt hij soms in meubels.                   

Muzikaal talent. Igor is ook muzikaal. 
Alie demonstreert dit met het zingen 
van “O, wat ben je mooi, dat heb ik in 
jaren niet gezien, zo mooi!” Hij lijkt 
het te horen en zingt mee. Met deze 
toegift sluiten we het boeiende 
gesprek over de moderne papegaai 
Igor af. 

I love you. Ik kan het me hebben 
verbeeld, maar ik ben er bijna zeker 
van dat Igor bij het afscheid nemen  
tegen me zei: “I love you”.....

24
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Vraag 1: Wat is de naam van de 
boomsoort die langs de 
Wijnhornsterstraat staat?
a) De linde
b) De eik
c) De beuk

Vraag 2:  Hoe heet de clubtopscorer 
van sportclub Heracles Almelo dit 
voetbalseizoen?
a) Dessers
b) Zyech
c) Linsen

Vraag 3: Wat is de naam van de 
roemruchte Leeuwarder folkband 
waarvan onze wijkgenoot Johan 
Juckers medeoprichter was?
a) Irolt
b) Pugh’s Place
c) Irish Stew

HOLLANDERWIJKKRANT-QUIZ 
JUNI 2020

Hallo lezers/lezeressen,
Weer eens een quiz voor onze lezers. Bevredig uw nieuwsgierigheid en win zo 
mogelijk de hoofdprijs (een tegoedbon van 15 euro te besteden bij De Basuin, 
ons aller eetcafé) of in het kwalijkste geval een poedelprijs (een tegoedbon van 
5 euro eveneens te besteden bij De Basuin). De vragen zijn in multiple-choice-
vorm verpakt, zodat er zelfs als u of je het niet weet, goed gegokt kan worden. 
Voor de goede orde is er maar 1 goed antwoord per vraag.
De prijzen worden na 1 juli uitgereikt. Vóór 1 juli dient het antwoord ingeleverd 
te zijn bij Paul Pasveer (STIP,  Nieuwe Hollanderdijk 9) of bij Frank Roffel 
(Hollanderstraat 4). Digitaal inleveren kan ook: hollanderwijkkrant@gmail.com 
of whatsapp STIP: 06 42435900.
Veel plezier en succes!

Vraag 4 : Wie is deze buurtgenoot 
(zie foto)?
a) Pieter van den Berg
b) Syds Wiersma
c) Jos Stuurhaan
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Vraag 5: Welk opvallend feit voltrok 
zich in de roemruchte carrière van 
Elton John in 2019?
a) De film the Lion-king kwam uit, 

waarvoor hij de muziek schreef.
b) Zijn nr 1 hit Candle in the wind 

voor Lady Di veroverde de wereld.
c) John’s autobiografie kwam uit.

Vraag 6: Welke horecaondernemer 
en oud tennisleraar is de tweede 
eigenaar van eetcafé de Basuin sinds 
1 oktober 2017?
a) Arjo Valk
b) Tom Sandijck
c) Bob de Boer

Vraag 7: Hoeveel zetels telt de Eerste 
Kamer in Den Haag?
a) 150 zetels
b) 75 zetels
c) 100 zetels

Vraag 8: Welke ster-presentatrice 
heeft sinds januari van dit jaar een 
dagelijkse talk-show bij RTL-4? 
a) Chantal Jansen
b) Femke Halsema
c) Eva Jinek

Vraag 9:  In welk land woont mode-
icoon Doutzen Kroes?
a) Het UK
b) Nederland
c) De VS

Vraag 10: Welke sport past niet in dit 
rijtje? 
a) Tennis
b) Schaken
c) Puzzelen
d) Dammen

Vóór 1 juli 2020 inleveren bij Paul 
Pasveer/STIP (Nieuwe Hollanderdijk 9) 
of bij Frank Roffel (Hollanderstraat 4). 
Digitaal inleveren kan ook: 
hollanderwijkkrant@gmail.com of 
whatsapp STIP: 06 42435900
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door Antoon Groenewoud

1) Blauwe glazenmaker.
Een libel, die algemeen voorkomt. 
Het vrouwtje legt eitjes op water-
planten en het mannetje “komt 
even langs” om ze te bevruchten. 
Ze zijn 7 cm lang en de vleugels 
hebben een spanwijdte van 10 
cm. Ze eten graag kleine insecten.

2) Grote vos.
Een vlindersoort, die algemeen te 
zien was, maar met het verdwij-
nen van iepen (iepziekte) nam het 
aantal sterk af! Ze overwinteren 
en leven ongeveer 10 maanden. 
Vleugelspanning 55 – 60 mm.

3) Trilspin.
Dit is de grote soort. Het twee- 
delige lichaam meet 10 – 11 mm. 
Met de zeer lange poten te 
verwarren  met een Hooiwagen-
spin. Raak ze maar niet aan, want 
dan gaan ze hevig ….trillen, als 
afweer-beweging. Vrij algemeen 
in huizen.

4) Mierenleeuw.
Leeft echt niet in onze wijk! Het 
beestje hier op de foto , is de 
larve van de Mierenleeuw. Die 
wordt ongeveer 8 – 11 mm groot. 

KLEIN GRUT
(ZIE DE AFBEELDINGEN OP DE ACHTERKANT)

De imago (de zgn. volwassen) is 
een vliegend insect en lijkt op een 
kleine libel. De larve, die op 
zandgronden voorkomt, heeft 
altijd veel indruk op mij gemaakt, 
m.n. zijn  “jachttechniek”. In het 
rulle zand graaft het diertje een 
trechter en kruipt er achteruit – 
lopend in. Begraaft zich, behalve 
de grote zuig-kaken. Een insect, 
bv. een mier, die in een trechter 
rolt, poogt er weer uit te komen, 
maar de Mierenleeuw “bombar-
deert”de Mier en die valt naar 
beneden. Dan grijpt de larve snel 
de Mier! Die wordt dan lekker 
verorberd.

5) Duitse wesp.
Dit zijn dus de “limonade – 
wespen”. De tot 20 mm grote 
wespen komen in heel Europa 
voor. In de grond hebben ze een 
hol met soms wel 3000 insecten.

6) Steenhommel.
Vaak samen met bijen zoeken 
deze behaarde mooi – gekleurde 
insecten in bloemen naar nectar. 
De vrouwtjes worden tot 26 mm 
groot met behalve een zwart 
uiterlijk met een oranje – rood 
achterlijf. De mannetjes zijn wat 
mooier met oranje – kleurige 
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8) Bladvlo.
Er zijn zeker 5 soorten, zoals o.a. 
Eikenbladvlo, de Buxus – en 
Appelbladvlo. Ze tasten de 
bladeren aan die geel worden. Ze 
scheiden “honingdauw” af dat 
weer op andere planten valt en 
daarna leidt tot schimmelziekten. 
Maar hun tere vleugeltjes zijn 
maar 3 mm groot. Dus schadelijk  
klein grut!

                                                            

beharing op de kop en op het 
borststuk. Om te zorgen voor 
voortplanting, zoekt het wijfje 
een plek in bv. steenhopen, 
muren waar ze met z’n ongeveer 
300 in kunnen.

7) Ixodus ricinus.
Met deze mooie naam laat ik de 
slechte naam van dit spinachtige 
beestje even ‘weg’: de teek. Wat 
deze niet kan veroorzaken: de 
ziekte van Lyme! De kans, dat ze 
de bacterie – Borrelia burgdorferi 
overbrengen, is vrij klein. De 
teken zijn maar 2 mm, echter na ‘t 
bloedzuigen kunnen ze tot 10 mm 
groot worden!
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Ook bleek dat, vooruitlopend op “het 
keerpunt“, Rijksambtenaren al druk 
bezig waren stroken land van met 
name boeren aan te kopen tussen 
Harlingen en Leeuwarden. Het hele 
proces vond plaats vanuit de Maat-
schappij tot Exploitatie van de 
Staatsspoorwegen op basis van de 
wet-Van Hall.

Er werd gestart met de spoorlijn 
Harlingen-via Leeuwarden en 
Groningen naar Nieuweschans. 
Vandaar zou de zeehaven van 

Al twee keer schreef ik, dat “Den 
Haag” wel genoeg had van de 
particuliere initiatieven om in Noord-
Nederland spoorwegen aan te 
leggen èn te exploiteren! De regering 
zou het zelf wel aanpakken. Over dat 
verloop van die actie bleef ik duister, 
maar nu wil ik daar echt over 
uitweiden.

Het jaar 1860 werd een zeer 
belangrijk keerpunt in de realisatie 
van de spoorwegen en niet alleen in 
het noorden! Het kabinet van Johan 
Rudolf Thorbecke nam zich voor, om 
met grote voortvarendheid de aanleg 
en de exploitatie aan te pakken. Het 
hele proces moest een wettelijke 
basis krijgen. Maar dat zou natuurlijk 
veel tijd in beslag nemen.
Aangezien het kabinet deze ontwikke-
ling al heel ver daarvoor zag aan-
komen, was er al een wetsontwerp 
vóór 1860 klaar. De Van Hall-wet, zo 
genoemd als eerbetoon aan de 
staatsman uit het midden van de 
negentiende eeuw, werd versneld 
door het parlement aangenomen. 

SPOORPRAAT - 5
door Antoon Groenewoud
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Harlingen dan verder verbonden 
kunnen worden met b.v. Hamburg.
Aangezien het verwerven van land 
voor de aanleg van de spoorlijnen 
zonder problemen verliep, konden de 
tracés bijna lijnrecht gerealiseerd 
worden.
In 1863 was de spoorlijn Harlingen-
Leeuwarden klaar! De lijn naar 
Groningen vanaf Leeuwarden kwam 
op 1 juni 1866 gereed. Op 1 sep-
tember 1868 lag ook de spoor-
verbinding Heerenveen-Leeuwarden 
erin.
Technisch gezien verliepen de meeste 
werkzaamheden vrij vlot. Behalve 
dan door de winterse omstandig-
heden, die het werk deden vertragen, 
ging het voortvarend door; dit omdat 
de ondergrond van de meeste 

GLAZENWASSER GEZOCHT!
Doet u mee?

Het houtwerk en de ramen boven is al meerdere 
jaren niet meer schoongemaakt. Misschien 
kunnen we een klein bedrijf of een zzp-er inhuren 
om dit bv 2x per jaar te laten doen? 
Voor een zzp-er fijn en voor ons ook, en zo kunnen 
we bv de voorrijkosten wat drukken! 

Hoeveel Hollanderwijkers zouden hier behoefte aan hebben? 
Laat het even weten aan Ingeborg of Jannie, of evt. via NextDoor.
Ingeborg de Jong (Starterstraat 4) en Jannie (Starterstraat 2)

baanvakken bestond uit kleigrond.
Maar op het traject Heerenveen-
Leeuwarden leverde het gedeelte 
Akkrum-Heerenveen enorme 
vertraging op! Het had daar al zeker 
een jaar eerder gereed kunnen zijn, 
ware het niet, dat tussen de twee 
plaatsen meters dikke veenlagen 
werden aangetroffen! Het zou met 
een paar draglines zo gepiept zijn 
geweest, maar die konden daar niet 
staan.
Dus alles moest -met de schop(!)- 
verwijderd worden en daarna werd 
de grote sleuf gevuld met zand.

Enfin, de “ijzeren banen” lagen klaar. 
De volgende keer dan vooral over de 
éérste trein in Friesland. 
Over “Spoorpraat” gesproken…
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06-36046497
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DEADLINE 
HOLLANDERWIJKKRANT:

18 september
Oud papier ophalen

Maandag 6 juli
Maandag 3 augustus

Maandag 31 augustus
Maandag 28 september

Maandag 26 oktober
Maandag 23 november

Door de 
corona-crisis 
zijn er geen 

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

Bestuur
Wietse Rinsma, voorzitter 

Nieuwe Hollanderdijk 61, 06-41968754
Doeke Brouwer, penningmeester

Emmakade 227 06-43755311
(vacant), secretaris
Jurjen Langendijk, bestuurslid

Hollanderdijk 62, 2125909
Emiel van der Laag, klusjesman

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

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Biljartclub 1
Johan Dijkstra 06-23326266

Dirk Boutsstraat 9
Biljartclub 2
Gosse van Houten

Hollanderstraat 20 06-15121417
Bingo-commissie
Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272
Kinderclub
Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272
Klaverjasclub
Jack Melein

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

Ouderenactiviteit
Liesbeth Langendijk

Hollanderdijk 62 2125909

CONTACTPERSONEN

Oud papier inzameling
Vacant (tijdelijk Gerda van Houten)
Hobbyclub
Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272
Vrouwenclub
Mevr. de Bruin

Eekhoffstraat 1, 2128167

Vogelwerkgroep
Antoon Groenewoud

Waling Dijkstrastraat 5, 2165771

Redactie Hollanderwijkkrant
Paul Pasveer 

Nieuwe Hollanderdijk 9, 2130823

Huurdersvereniging Hollanderwijk
Baukje Terpstra 

Nieuwe Hollanderdijk 6 06-53531366
Marga Garms 

Van Harenstraat 16  06-52635432
Fokje Steen
Janet Visser

Wijkagent
Axel vd Honing 0900-8844



1. Libel 2. Grote Vos

3. Trilspin 4. Mierenleeuw

5. Duitse Wesp 6. Steenhommel

7. Teek 8. Bladvlo

KLEIN GRUT
zie bladzijde 28


