INHOUD

Redactiekrabbel.............................................................................................. 3
Vrijwilligersavond Hollanderwijk.................................................................... 4
Syds Wiersma brengt vierde dichtbundel uit..................................................7
Geocoaching met Christi Sprangh.................................................................11
In memoriam Ton Aartsen............................................................................ 16
Baukje Terpstra haalt oud papier op.............................................................18
Natuur in de wijk.......................................................................................... 19
Arjen Nauta bespeelt orgel Parkkerk op burendag.......................................24
Meer huiszwaluwen in de Hollanderwijk!.................................................... 26
Buurtbewoonster Zesay Plemp van Duiveland geeft yogales....................... 27
Kyk in 'e wyk..................................................................................................30
Sameland Leeuwarden bestaat 12,5 jaar......................................................31
In de herfstvakantie omvangrijke werken aan het spoor..............................34
Een BOF Kruidhof..........................................................................................37
Spoorpraat.................................................................................................... 39
Nest met jonge tortelduiven sneuvelt bij snoeiwerk.................................... 41
Huizumer muziektent halve eeuw geleden gesloopt....................................42
Aankondiging Vogelavond op 13 november................................................. 44
Klein grut toelichting.....................................................................................45
Oudere uitgaven Hollanderwijkkrant online.................................................46
Aankondiging cursus EHBO in het Hollanderhuuske vanaf 25 maart............47
Goddess Byoncé............................................................................................48
Aankondiging Bingo op 26 oktober...............................................................49
Data en contactgegevens..............................................................................51
Klein Grut......................................................................................................52
Foto's omslag: de Vogelwerkgroep bij De Kruidhof en een súterige dode
Distelvlinder. Ernstig verzwakt na een tocht van duizenden kilometers!
Colofon
De Hollanderwijkkrant is een uitgave van Buurtvereniging Hollanderwijk.
Nieuwe Hollanderdijk 63, 8932 ET Leeuwarden
Redactieadres: Nieuwe Hollanderdijk 9, 8932 ES, hollanderwijkkrant@gmail.com
Redactie: A. Groenewoud, P. Pasveer, R. Swart
Kopij in te leveren bij het redactieadres: Nieuwe Hollanderdijk 9 (STIP).
Let hierbij op de kopijdatum voor het komende nummer: 5 november 2019.
Oplage: 720 exemplaren, verschijnt 5 maal per jaar
Layout: P. Pasveer, druk: STIP Stencilwerk
2

REDACTIEKRABBEL
Sloop- en snoeiwerk in opdracht van
de gemeente Leeuwarden.
Ik kan er nog steeds nijdig om
worden, de afbraak, 50 jaar geleden,
van de muziektent aan de
Gymnasiumstraat. Een in veler ogen
monumentaal en puntgaaf bouwwerk, dat gesloopt moest worden
omdat er vrijwel geen gebruik meer
van werd gemaakt. Historisch besef
ontbrak volledig bij de leden van de
gemeenteraad toen ze in 1969
unaniem het fatale besluit namen.
Neemt u kennis van mijn relaas.
Behalve een bijzondere visie op
slopen van kostbare monumenten
heeft de gemeente Leeuwarden
kennelijk ook een ruime kijk op
snoeien, getuige de noodkreet van de
Vogelwerkgroep: “Nest met jonge
tortelduiven sneuvelt bij snoeiwerk”.
Snoeiwerk dat eind juni dit jaar in de

wijk werd uitgevoerd door de
gemeentelijke afdeling groenvoorziening.
Naast de beide voorgaande
gebeurtenissen staat Frank Roffel stil
bij het overlijden van Ton Aartsen,
fotograaf van het boek “Inkijk,
interieurs in de Hollanderwijk”, en
wijst Tom Sandijck er op dat er in de
herfstvakantie omvangrijke werken
aan het spoor zullen plaatsvinden.
Voor de overige artikelen in deze
editie verwijs ik u graag naar de
inhoudsopgave hiernaast. Mede
namens mijn collega's in de redactie,
Antoon Groenewoud en Paul Pasveer,
wens ik u veel leesplezier.
Roel Swart,
redacteur Hollanderwijkkrant
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VRIJWILLIGERSAVOND HOLLANDERWIJK
tekst: Roel Swart; foto's Gerda van
Houten en Roel Swart

de avond. Er was, zoals gebruikelijk,
weer volop keuze uit diverse
vleesgerechten, vegetarische hapjes,
pindasaus, verrukkelijke salades,
stokbrood en kruidencrèmes. Verder
had iedereen recht op 2 gratis
consumpties.

Zaterdag 7 september jongstleden
organiseerde het bestuur van
buurtvereniging Hollanderwijk de
traditionele barbecue voor de
vrijwilligers. Rond de klok van half 8
heette voorzitter Wietse Rinsma naar
schatting 25 medewerkers en
medewerksters welkom. Een
impressie.

Tent buiten vanwege de regen. Was
het vorige jaren doorgaans mooi en
droog weer, de editie van 2019 werd
“geteisterd” door regen en harde
wind. Het bestuur liet zich als
vanouds niet kennen en had er voor
gezorgd dat er voor de ingang een
tent was geplaatst, met daaronder de
barbecue. De sfeer had niet te lijden

Eten en drinken. Voorzitter Rinsma
zette in zijn toespraak Gerda en Harm
van Houten en Paul Rinsma in het
zonnetje voor de voorbereiding van
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onder het barre weer; sterker nog:
het leek er wel op dat de avond juist
daardoor gezelliger was dan ooit, zelfs
toen op een gegeven ogenblik enkele
tentpalen bijna omver waaiden.

Geslaagde vrijwilligersavond. Tegen
de klok van half 12 kwam er een
einde aan deze geslaagde
vrijwilligersavond.

Johan Juckers. Ook in de grote zaal,
waar de diverse vleessoorten en
vegetarische hapjes werden
verorberd, heerste een geanimeerde
sfeer. Die werd halverwege de avond
nog verhoogd door een spontaan
optreden van buurtgenoot Johan
Juckers. Hij bracht, zichzelf
begeleidend op de gitaar, enkele
bekende nummers ten gehore, zoals
“Bier, bier, bier in de morgen, bier,
bier, bier in de nacht”, “Ouwe
Jantsje”, “De oudste stapper van de
stad” en “Ut Woanskip”. En iedereen
zong en klapte enthousiast mee!
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SYDS WIERSMA BRENGT
VIERDE DICHTBUNDEL UIT
door Frank roffel

Syds zijn nieuwe dichtbundel heet Lân
sûder ljurk (vertaald: land zonder
leeuwerik). De titel is een directe
verwijzing naar het verdwijnen van de
weidevogel uit het Friese landschap.
Maar slaat ook op de dichterziel, die
met de achteruitgang van de Friese
taal haar stem aan het verliezen is.
Syds is één van de oprichters van het
Fries dichterscollectief RIXT, dat de
poëzie in Friesland een nieuwe
schwung en actualiteit wil geven en
aansluiting probeert te vinden bij
internationale en nationale
dichtersinitiatieven en -netwerken.

Op zondagmiddag 30 juni was het
druk in ons buurtcafé de Basuin.
Uitgeverij Hispel organiseerde er een
feestelijke middag ter ere van nieuw
werk van buurtgenoot Syds Wiersma
en de eerste poëziebundel van Gerrit
de Vries, getiteld Unlân. Het was de
tweede keer dat dit etablissement
voor Friese dichterszaken werd
gebruikt, want in januari van dit jaar
hield het Skriuwersboun er een
Nieuwjaarsparty.

Syds Wiersma signeert zijn vierde bundel
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Het Provinciebestuur besloot
onlangs om RIXT
een startsubsidie voor
een periode van
twee jaar toe te
kennen. Sinds
zijn lidmaatschap van RIXT
zoekt Syds meer
dan in zijn
eerdere werk het maatschappelijk
engagement: de verbinding met
actuele en sociale thema’s die de
gemoederen bezighouden. Zijn werk
heeft hierdoor meer smoel gekregen,
vindt hij zelf.
Het gaat over veel zaken en thema’s
in deze nieuwe bundel. De bedreiging
van natuur en landschap, de
arrogantie van beleidsmakers en
politici komen aan bod. Maar ook
meer persoonlijke thema’s, zoals het
verlies van vrienden of de passie voor
voetbal. Zo schreef Syds een gedicht
op de dood van Johan Cruijff en
maakte hij een liedachtig gedicht op
zijn favoriete club Liverpool. Het
titelgedicht Lân sûnder ljurk is een
gesprek met Obe Postma, een
gerenommeerd Fries dichter uit de
vorige eeuw, die ook wel de ‘ljurk fan
it Fryske lân’ werd genoemd.
We drukken hierbij twee gedichten
van onze buurtgenoot af. In een
recensie over de bundel lees ik dat
Syds gebruik maakt van verschillende

Syds in gesprek met Gerrit de Vries
versvormen om zijn visie en
gedachten onder de aandacht te
brengen. Persoonlijk vind ik dat hij
mooie metaforen in zijn teksten
weeft, maar ook veel vraagt van mij
als lezer die niet direct op poëzie
gericht is. Als niet-Fries is het extra
moeilijk zijn poëzie te volgen. Maar
begrijpen is één ding bij de dichtkunst. Klank, ritme en de muziek van
de taal zijn minstens zo belangrijk en
Syds schrijft soepel en to the point,
zonder in extreem moeilijke
taalconstructies en/of fantasieën te
verzeilen. Ik ben benieuwd waar het
hem brengt.
Zijn volgende bundel gaat over
Ierland, waar hij in juli en augustus
verbleef. Hij kreeg een subsidie van
Nederlandse Letterenfonds om daar
te werken aan nieuwe poëzie. Ik hoop
het verslag van zijn schrijversreis nog
eens tegen te komen op de pagina’s
van ons krantje.
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Echte helden

De sinne sakket happich oer Froubuorren
wylst ik de ôfslach Alde Leie nim.
De jûn fan fjouwer maaie, wer dy stim
dy't seit, ik ha se stean sjoen tsjin de muorren
en wist net wa't ik wie, de bange fint
foar 't fjoerpeloton of dy oare skiter
dy't as syn baas blaft as de soademiter
mei 't plennen fan in razzia begjint.
Fan ûnrjocht siedt it bloed, mar wat soe 'k dwaan
as boalsfeinten my op 'e bealch sitte?
Echte helden binne seldsum moatst witte
witst noait wa't swije sille en wa't slaan.
De sinne leit bedobbe op it Bilt.
Ald-diken fykje troch it frije fjild.

Liverpool FC

Op Anfield jilde eigen wetten, tiid
wurdt songen heind, en omtsjoend ta de gloarje
fan 't lumineus momint, the lasting heat
of derbys, trophees, heroes, each its own story.
De grutten, Dalglish, Keegan, Rush en Gerrard
as runen stean' se yn 't ûnthâldpaleis
fan 't legioen. En Shankly, Paisley hearre it
se wachtsje op Gerry, dy is ûnderweis.
De deaden rinne noait allinne, the souls
decide on every match. It skaad fan Heizel
de ramp fan Hillsborough, who are these fools
still living for this game? Ah, the red knights yell:
At Anfield Virgil we have. That's a name!
Forever young. Yet a giant he became.
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Twee gedichten van Syds uit
zijn bundel Lân sûnder ljurk.
Te bestellen bij Syds:
swiersma1@t-mobilethuis.nl
of Nieuwe Hollanderdijk 13
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GEOCACHING
SCHATZOEKEN MET JE GPS OF SMARTPHONE
gesprek met buurtgenote Christi Sprangh
door Roel Swart

Geocachen is een buitensport voor
jong en oud waarbij met behulp van
een gps of een smartphone een
"schat" (cache) wordt gezocht op een
onbekende locatie. De cache is een
waterdichte doos waarin een logboek
zit plus eventueel wat ruilmiddelen.
Zodra de schat gevonden is, tekent de
geocacher het logboek met zijn of
haar naam en de datum. Om te
kunnen zien welke geocaches er in
een regio liggen, moet er een account
aangemaakt worden op

Sinds november 2002 woont Christi
Sprangh (Amsterdam, 1966) met
haar dochter Gaia (21) en haar twee
7-jarige katers, de broertjes Boots en
Gollum, met veel genoegen in de
Hollanderwijk. In 2014 is ze
begonnen met geocaching, waar ze
zich elk weekend en, als de tijd het
toelaat, ook door de week, met veel
plezier aan overgeeft. Wat boeit haar
in deze hobby? Wat is geocaching?
Hoe en wanneer is het ontstaan? Ik
vroeg het haar op een zonnige
vrijdagmiddag, 13 september
jongstleden.

Christi Sprangh met gps

Ontstaan geocaching. Enkele dagen
nadat het oorspronkelijk voor
militaire doeleinden bestemde GPSsysteem voor iedereen toegankelijk
werd, lanceerde de Amerikaan Dave
Ulmer het idee om het te gebruiken
voor een spel. Op 3 mei 2000 maakte
hij bekend dat hij ergens een schat
(cache) had verstopt die anderen
konden opzoeken. Zijn idee sloeg aan:
wereldwijd zijn er inmiddels twee en
een half miljoen actieve geocaches
verstopt en zijn er ruim zes miljoen
geocachers.
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Benodigdheden voor het geocachen
geocaching.com. Na het verstoppen
van de schat maakt de plaatser
digitaal de locatie bekend aan andere
geocachers, die bij het vinden van de
schat vaak voorwerpen ruilen en/of
toevoegen.

Carl, vriend van Christi, in Denemarken

Het leuke van geocaching. “Waar je
naar zoekt, is altijd een raadsel”,
vertelt Christi, “dat maakt geocachen
voor mij zo leuk”. In de weekends en
tijdens de vakanties trekt ze er met
haar vriend Carl op uit. Door de week
gaat ze meestal alleen op pad en blijft
ze dichter bij huis. Ze ontdekken heel
veel plekken waar ze anders nooit
terecht zouden komen, zoals in
Hindeloopen waar een cache verstopt
zat in een duiker. Om de schat te
bereiken moest ze door het water
waden, om daarna dezelfde waterweg
terug af te leggen. “Je moet er wel
wat voor over hebben”, zegt Christi
lachend. Zo is ze een keer heen en
terug naar een eiland bij Ibiza
gezwommen.

Je leert andere culturen kennen.
Afgelopen zomer hebben ze tijdens
hun vakantie in Denemarken een
cache gevonden in een bunker nabij
Hanstholm, de meest noordwestelijke
plaats van Denemarken. Een paar jaar
geleden heeft Christie tijdens een
vakantie in Marokko in haar eentje
een geocache-wandeling gemaakt.
Overal werd ze heel vriendelijk en
voorkomend ontvangen door de
lokale bevolking. Mensen vroegen
haar bezorgd of ze de weg misschien
kwijt was. “Je leert andere culturen
kennen, je maakt kennis met de
geschiedenis van andere landen. Dat
is voor mij een verrijking die ik tijdens
een 'gewone' vakantie nooit zal
ervaren”, aldus Christi Sprangh.
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Soorten caches. Geocaches zijn er in
allerlei soorten en maten. Op de kaart
van Nederland zijn drie kleuren
geocaches te onderscheiden. De
groene is de traditionele cache, de
meest eenvoudige soort, waarbij de
eindlocatie is gegeven, en die daarom
wel een "oppikker" wordt genoemd.
De gele zijn de multicaches, die alleen
zijn te bereiken via meerdere
tussenpunten waar de geocacher een
opdracht moet uitvoeren om het
volgende punt te vinden. De blauwe
is de mysterycache, die alleen
gevonden kan worden door het
oplossen van een puzzel. Christi heeft
een mysterycache ontwikkeld bij de
Zwette, waarin ze haar bedenkingen
uit tegen het stoppen volgend jaar
met het luchtalarm, iedere eerste
maandag van de maand om 12.00
uur. Tot slot is er de eventcache, waar

Zoeken in Kerkrade onder een brug
Tijdens hun tochten hebben ze altijd
een rugtas bij zich met daarin allerlei
nuttige attributen, zoals
schroevendraaiers, een zaklamp,
eten, water, handdoeken,
reinigingsdoekjes, eten en goodies
(hebbedingetjes om weg te geven).
Hollanderwijk op de kaart. Hoewel
Christi de voorkeur geeft aan het
zoeken naar door anderen verstopte
schatten, vindt ze het wel degelijk ook
leuk om zelf caches uit te
zetten. Heel veel genoegen
heeft ze beleefd aan het
verstoppen van een schat
ergens in de Hollanderwijk.
Christi wil onze monumentale
buurt graag op de kaart zetten.
“Het is een prachtige wijk. Ik
heb er al heel wat lovende
reacties over gekregen, onlangs
nog van geocachers uit
Engeland”, aldus Christi.

Christi bij de duiker in Hindeloopen
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cachers elkaar kunnen ontmoeten om
ervaringen uit te wisselen.
Abonnementen. Op geocaching.com
worden twee soorten abonnementen
vermeld: een basis-lidmaatschap dat
gratis is en een premiumlidmaatschap voor € 29,95 per jaar.
Dat laatste biedt wat extra voordelen,
zoals het kunnen lopen van premiumcaches. Voor een beginner volstaat
het gratis basis-lidmaatschap dat
voldoende caches biedt.
Wel of geen vergunning nodig. Er is
geen vergunning nodig als er aan een
aantal voorwaarden wordt voldaan,
zoals niet graven in gemeentegrond,

Op pad met kompas op gps

Hebbedingetjes

geen schade of verstoring berokkenen
aan de natuur en omwonenden
respecteren in hun privacy.
Wandeling door de Hollanderwijk.
Na het gesprek vertelde Christi mij
tijdens een wandeling door de
Hollanderwijk hoe zij de zoektocht
heeft opgezet. Ze deed dit op een
inspirerende en verhelderende wijze.
Mijn suggestie om zich aan te melden
als Leeuwarder stadsgids deed ze af
met een bescheiden: “Ik werk liever
één op één”. Daarmee kwam er een
eind aan een bijzonder plezierige en
leerzame middag die werd afgesloten
met een voettocht als toerist in de
eigen Hollanderwijk.
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Ton Aartsen, fotograaf van het boek INKIJK,
interieurs in de Hollanderwijk, overleden
door Frank Roffel, met dank aan Tom
Sandijck

feerde interieurs niet bekeken
hadden en op grond van de foto’s een
poëtische impressie erover schreven.
Toen het boek op 15 april 2009
tijdens een feestelijke avond in ons
Huuske gepresenteerd werd, waren
de gedichten dan ook een waardevolle bijdrage aan de avond, maar
zeker ook voor hoe het boek er
uiteindelijk uit kwam te zien. Het
boek werd goed ontvangen en elke
wijkbewoner kreeg een exemplaar. In
het boek stond ook een bijdrage van
Marloes Eskens, die bij de Stichting
Toekomstverkenning werkzaam was
en in haar bijdrage de geschiedenis

In de zomer was ik even op bezoek
bij Pieter van den Berg en Reny
Siemonsma, die er mij op attendeerden dat de bekende Leeuwarder
fotograaf Ton Aartsen was overleden. Hij was de fotograaf van het in
de kop genoemde boek dat destijds
een groot succes was. Of ik er een
stukje aan wilde wijden voor de
komende Hollanderwijkkrant.
Ton werd aan het eind van het eerste
decennium van de nieuwe eeuw
benaderd door de Stichting
Toekomstverkenning Hollanderwijk
2015 om foto’s te maken van een
aantal interieurs van ons illustere
buurtje. Bewoners ervan konden zich
opgeven om mee te doen aan het
project en uiteindelijk werden er 28
kamers gefotografeerd. In elke
woning werden vanuit twee
verschillende gezichtshoeken foto’s
gemaakt en dat leverde mooie
plaatjes op. Ton is ongeveer een half
jaar met deze opdracht bezig geweest
en het resultaat is een mooi, langwerpig en in mooie kleur gestoken
boek. Er werkten ook dichters mee
aan dit project, die de gefotogra16

Fotograaf Ton Aartsen (1920 - 2019)
en schilderen, was hij ook actief als
psychiatrisch verpleegkundige bij de
GGZ-Friesland . Wij danken aan hem
en anderen een boek dat nu
ongeveer 10 jaar bestaat en dat
onderdeel is geworden van de
Hollanderwijkbibliotheek. Tom
Sandijck heeft nog een aantal
exemplaren van dit boek te geef voor
geïnteresseerden. Hij woont op de
Starterstraat nr. 16.

van de Hollanderwijk in vogelvlucht
beschreef. De foto’s it het boek
werden dat jaar later nog gebruikt bij
de tentoonstelling over de architect
van de Hollanderwijk W.C. de Groot,
die in het Fries Museum werd
georganiseerd en een groot succes
bleek.
Ton Aartsen is dit jaar overleden op
68 jarige leeftijd. Hij laat een vrouw
en twee dochters na. Naast fotografie
17

Powervrouw Baukje Terpstra
met de containers in de weer
achter de vrachtwagen
bij het oud papier ophalen

...ook iets voor jou?
Loop een paar keer per jaar mee: gezellig, goed
voor lichaam en geest, het milieu en de wijk.
Opgeven bij Gerda (212 62 72) of bij STIP (2130823)
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NATUUR IN DE WIJK
door Antoon Groenewoud

niet eerder overkomen, althans dáár
niet. ’t Is de kleinste vogel van
Europa!
Waar we op 20 juni mee geconfronteerd werden in onze buurt, was de
bevestiging van het bericht, dat in die
week (van 18 tot ongeveer 22 juni),
onze provincie en de provincie
Groningen getuige waren van een
vlinder-trek van Distelvlinders! Het
waren er zeker miljoenen, die,
vreemd genoeg, van Oost-Europa
naar het westen vlogen. Deze
generatie Distelvlinders had daarvoor
al vanuit Zuid-Europa via Israël en
Griekenland een omweg van
duizenden kilometers gemaakt!
Vanuit Finland toen weer in
zuidwestelijke richting verder. De
bevestiging was namelijk, dat familie
Efdé-Spek op 21 juni inderdaad een
gehavende, “súterige” dode
Distelvlinder in hun tuin vond. Zie

Op het moment, dat ik mij voorneem
deze rubriek voor te bereiden, vraag
ik me af, of er wel genoeg
(genoteerde) onderwerpen zijn om
een verhaal te maken. En dan blijkt
toch weer, dat ik zelfs enkele zaken
moet laten liggen, want anders
wordt het veel te lang!
Wat deze keer de revue op papier
gaat passeren, bestaat o.a. uit de
aandacht voor de beide hittegolven,
het jaar van de EGEL, de indrukwekkende trek van de Distelvlinder
en … meer.
Het is nu, begin september, wel een
schril contrast met de bijzonder hete
perioden in juni en juli. Afgezien van
de regenbuien, is het nu prima bij
temperaturen tussen 17 en 20˚C.
Maar dan nu van het weer (waar ik
later op terug kom) even de “schijnwerper” op wat biologische feiten
gericht, zoals op 3 mei en 8 juni. De
voedertafel achter ons huis kreeg
voor de eerste keer zowaar bezoek
van een Gaai of Vlaamse gaai! Als
pure liefhebber van vogel-vlees en
eitjes, deed de vogel zich tegoed aan
… stukjes brood. Niet in onze wijk,
maar wel in de natuur bij de Potmarge, hoorde ik een Goudhaantje
zingen op 16 juni. Dat was me nog

De neergestreken Distelvlinder
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afbeeldingen hier en op de achterkant
van de wijkkrant.
Dat beeld beschreef Cor de Boer ook al
in de Leeuwarder Courant. Door het
afleggen van die duizenden kilometers,
beschadigden de vleugels en
verbleekten de kleuren. Natuurlijk
zullen er heel wat sneuvelen door o.a.
uitputting en dan zijn er nog de talrijke
die door vogels gepakt worden.
De volhouders zullen, volgens
deskundige Van Swaaij, de Noordzee
oversteken en daarna trachten ze de
Atlantische Oceaan ook nog over te
vliegen, in plaats van naar het zuiden te
gaan! Boven de Oceaan zullen er ook
ontzettend veel het loodje leggen! In
elk geval waren we hier toch getuige
van een zeer apart verschijnsel in de

Moeder egel met drie jonkies

insectenwereld, deze massale trek.
Dan: niks geen trek, fijn in de buurt
blijven, zouden Egels kunnen zeggen.
Wel trokken ze de aandacht in het
Jaar van de Egel! Bij de familie
Wijnsma in de Wassenberghstraat
huisde heel lang een exemplaar. Ze
zagen hem of haar in de schemer in
de achtertuin scharrelen en wat at
het dier dan graag? Dikke naaktslakken! Dat was zo omstreeks 22
juni.
Zit je heerlijk in je voortuintje, terwijl
het al behoorlijk schemerde, maar de
temperatuur heerlijk bleef, hoor je
ineens wat geritsel bij de ligusterhaag
op 23 juni… Ja hoor, dood gemoedereerd ziet Ina van der Woude in de
Waling Dijkstrastraat ineens drie al
aardig gegroeide Egels achter elkaar
door het tuintje scharrelen, om via de
heg aan de andere kant weer te
vertrekken. Een prachtige ervaring!
Zeer waarschijnlijk waren ze nog even
op “bezoek” geweest bij het
(vermoedelijke) nest in onze tuin
onder een flinke bult takken??
Ook in het jaar van de Egel, moest ik
horen, dat in Gelderland drie jonge
egeltjes gesneuveld waren als gevolg
van een… robot-maaimachine‼ De
moeder-egel, ergens in de buurt,
mocht afscheid nemen van haar 6
weken-oude-jongen! Dat gebeurde
volgens Radio1 op 27 juli.
Nou na zo’n “hot-news” naar wat
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anders wat je “heet” mag noemen.
De hittegolf eind juni! Leeuwarden
mat op 25 juni: 31 ˚C! Ik heb de paar
Huismussen, die nog in onze buurt
broeden, niet van het dak zien vallen,
maar de meeste vogels zochten echt
wel verkoeling. Ik denk in enorme
loofbomen. Je kon toen heus wel
“met-zonder-jas” de deur uit, zoals
onze kinderen plachten te zeggen.

modder weg om te overleven.
Kortom, we waren een kleine week in
de tropen…..
Nu, september, is het wat herfstig,
met gematigde temperaturen. Het is
de periode, dat sommige broedvogels
ons weer gaan verlaten en hun heil in
Afrika-beneden-de-Sahara zoeken.
Vooral van de Huiszwaluwen, die
rijkelijk aanwezig waren deze zomer,
hebben we genoten! Zelfs waren er
paartjes, die tot een tweede broed
kwamen en hun jongen net op tijd
“reis-klaar” kregen. Geweldig!

Tijdens die extreme temperaturen, de
tweede hittegolf-eind-juli, was er
achter ons huis een première: op de
voederplank streken voor het eerst
vier Kapmeeuwen neer, zomaar
tussen twee keukens! Op het dak
bleven twee Zilvermeeuwen
toekijken. Zij durfden het (nog) niet
aan. Maar bijzonder was het wel!

Dat de natuur ook in onze wijk weer
de nodige (schrijf-)stof leverde, is
mooi, ook bij erg hoge temperaturen.
Was het dan tóch een opwarmingssymptoom van het stukje aarde dat
Hollanderwijk heet?

Bijzonder was ook, dat de hierboven
genoemde extreme temperaturen
behoorden bij de tweede hittegolf,
die wel 6 dagen duurde en de
thermometer nog wat hoger deed
stijgen!
Terwijl zelfs de Merels zich helemaal
niet meer lieten horen, kwam het
kwik in Leeuwarden (vliegveld) tot
34,8˚Celsius‼ Het landelijk record
werd gemeten in Gilze-Rijen: 40,7˚C!
’t Was echt wel heel heet en vooral
de nachten, waarin het praktisch niet
afkoelde! Dat was geen lolletje. De
dieren, die net onder en iets boven de
grond leven, zoals wormen, mieren,
duizendpoten, kropen diep in de

Gerrit Tuinenga heeft gezien dat ook
dit jaar weer een paartje zwarte
roodstaart heeft gebroed en jongen
heeft grootgebracht, zelfs voor een
tweede keer. De nestopening zit in
een voeg van de muur aan de
achterkant van het Emplacement aan
de Wijnhornsterstraat.
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ARJEN NAUTA BESPEELT ORGEL
PARKKERK OP BURENDAG 2019
Open Huis Gerard Dou,
Parkkerk en nieuwe bewoners
tekst en foto's: Roel Swart
Op zaterdag 28 september
jongstleden werd voor de 14e
achtereenvolgende maal de
landelijke Burendag gevierd.
Burendag, een initiatief van Douwe
Egberts en het Oranjefonds, vindt
jaarlijks plaats op de vierde zaterdag
in september. Doel is om zoveel
mogelijk buren met elkaar in contact
te brengen zodat ze leuker, socialer

en veiliger worden en zich samen
inzetten voor de buurt. In de wijk
Huizum-West hielden wijk- en
speeltuinvereniging Gerard Dou
Huizum-West en de Parkkerk open
huis en hadden nieuwe bewoners
hun huisdeur geopend voor de
buren. Roel Swart was aanwezig in
de Parkkerk.
Burendag 2019. Van 14 tot 23 uur
waren de deuren van wijk- en
speeltuinvereniging Gerard Dou
Huizum-West geopend met spelletjes
en buurtbarbecue. Aan de
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d'Hondecoeterstraat konden
bewoners tussen 9 en 13 uur op
bezoek bij hun nieuwe buren: “Wij
zijn hier pas komen wonen, dus een
mooie gelegenheid om de buren te
vragen”. De Parkkerk aan de Jan van
Scorelstraat hield Open Huis van 10
tot 13 uur.

versieren en was er buiten voor de
kinderen een springkussen geplaatst.
Orgelspel door Arjen Nauta. In de
kerkzaal, waar twee jaar geleden de
houten banken zijn vervangen door
moderne stoelen, bespeelde
gastorganist Arjen Nauta op
magistrale wijze het fraaie Fonteyn en
Van Gaal orgel uit de 50-er jaren. Het
was een waar genoegen om te
luisteren naar de bekende en minder
bekende melodieën en improvisaties,
op sublieme wijze ten gehore
gebracht. Arjen Nauta: proficiat!

Parkkerk. De vrijwilligers van de
Parkkerk hebben in totaal 15
buurtbewoners verwelkomd, tegen
vorig jaar 2: een toename dus met
650 procent! De bezoekers kregen
een rondleiding door de pas
verbouwde kerk, waarna ze in de
koffiezaal werden getrakteerd op
koffie of thee met wat lekkers erbij.
Daar bleven de meesten “plakken” en
ontstonden geanimeerde gesprekken.
Ook waren er verrassende
ontmoetingen. Zo trof ik na meer dan
50 jaar een oude klasgenoot van de
Leeuwarder Gemeente H.B.S. met
wie ik 1in 965 met succes eindexamen deed. Verder konden in de
koffiezaal liefhebbers vriendschapsbandjes maken en cupcakes

Reacties. Er waren louter positieve
geluiden te beluisteren. Een kleine
bloemlezing: “Het was een mooie
dag”. “Zo leer je weer nieuwe mensen
kennen”. “Het was gezellig in de
koffiekamer en ook zag ik andere
gezichten”. En op Facebook werd
gereageerd op een videoverslag van
het orgelspel: “Wat leuk. Arjen is een
goede vriend van ons”. “De klank van
het orgel heeft veel van Wjelsryp!”
Koffiemiddag. Belangstellenden die
geen behoefte hebben om de
kerkdiensten te bezoeken, zijn iedere
eerste zondag van de maand, 'smiddags van half 3 tot half 5 (14.30
tot 16.30 uur), van harte welkom
tijdens de koffiemiddag.
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MEER HUISZWALUWEN
IN DE HOLLANDERWIJK!!
Dit jaar hebben maar liefst 25 paartjes huiszwaluwen in de Hollanderwijk jongen grootgebracht. Dat zijn
er heel veel meer dan in de
afgelopen jaren; 12 paartjes in 2017
en 8 paartjes in 2018. Wat een
succes!

weer ernstige drama’s voor de mezen.
Achteraf gezien viel dit mee. In 8
nestkastjes van de Vogelwerkgroep
hebben koolmezen gebroed en zijn
jongen uitgevlogen. Uit 4 kastjes zijn
alle jongen uitgevlogen, in 4 kastjes
bleven gemiddeld 2 dode jongen
achter. Dit is niet ongewoon. Eén
kastje met 6 koolmeeseitjes bleek
verlaten.

Is dit mogelijk mede te danken aan
het schoonmaken van de
nestkommen in april van dit jaar door
Andries Brouwer? We weten het niet.
Wel weten we dat we door het
verkleinen van de invliegopeningen
de mussen hebben tegengehouden.
Daardoor waren er meer nestkommen beschikbaar voor de zwaluwen.
Een aantal paartjes, we weten niet
precies hoeveel, heeft dit jaar een 2e
legsel gehad. Dit is heel gebruikelijk
bij huiszwaluwen, soms is er zelfs een
3e legsel.

Pieter en Reny seinden ons in over
een drama in hun nestkastje aan de
Winsemiusstraat. Na enkele dagen
voeren bleken de ouders koolmees
niet meer aan te vliegen. Gevolg: 8
dode naakte jonkies (zie foto). Wat de
oorzaak is blijft een raadsel. De kou,
een kat of een andere rover ?
In de wijk hadden we 3 nestkastjes
bezet met pimpelmezen. Dit waren

De kommetjes in de Wijnhornsterstraat en Hollanderstraat waren het
meest bezet, die in de Nieuwe
Hollanderdijk in wat mindere mate. In
de Wijnhornsterstraat heeft een
paartje zelf weer succesvol een nest
van klei gebouwd. Het is lang geleden
dat we dat hebben gezien in de wijk.
De zwaluwtil bij het Hollanderhuuske
bleef ook dit jaar nog onbezet.
Door het koude voorjaar vreesden we
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kastjes van bewoners en niet van
de Vogelwerkgroep. We weten
dus niet helemaal zeker of de
jonge pimpelmezen zijn
uitgevlogen, maar hebben een
sterk vermoeden van wel.
Namens de Vogelwerkgroep
Hollanderwijk, Meinte Boersma

BUURTBEWOONSTER ZESAY PLEMP
VAN DUIVELAND GEEFT YOGALES
door Zesay en Frank Roffel

aantal jaren in voor het Ontmoetingscentrum Jonge ouders. Naast mijn
huidige baan volg en geef ik yogales
in mijn vrije tijd.

Zesay heb ik leren kennen omdat ze
een vriendin en buurvrouw is van
Evelyn Sweitzer, waarmee ik optrek.
Als ik collecteerde stonden we
regelmatig wat te praten bij haar
voordeur over haar werk en
gezondheid, tot die keer dat ze mij
toevertrouwde dat ze ook yogales
volgt en geeft. Mijn interesse was
gewekt dus sprak ik met haar af haar
digitaal te interviewen over haar
hobby of misschien is het wel een
passie.

Leg in het kort uit hoe je tot yoga
bent gekomen, wat je ermee wilt en
hoe ver je al bent.
Alhoewel spiritualiteit en yoga mij
met de paplepel zijn ingegoten heeft
het even geduurd voordat ik zelf ben
gestart met yoga. Zo rond mijn
twintigste volgde ik een HBO studie,
leefde van twee bijbaantjes in de
horeca en had een groot sociaal leven
maar voelde ook onrust. Ik ben toen
begonnen met Hatha yoga bij Odra op
yogacentrum Leeuwarden. De
yogaschool waar ik zelf nu les geef,
hoe mooi is dat?
Na een lange tussenpoos kwam ik
eind twintig in aanraking met Vinyasa

Stel je even voor aan het
lezerspubliek.
Hallo, mijn naam is Zesay en sinds een
aantal jaren ben ik woonachtig aan de
Starterstraat. Ik ben werkzaam als
jongerenwerker en zet mij al een
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Yoga, een dynamische
en intensievere vorm
van yoga en ik was
gelijk verkocht. Ik kreeg
vertrouwen in de
kracht van mijn
lichaam, voelde wat de
flow van de les deed
met de rust in mijn
hoofd en had een
gevoel van
thuiskomen. Na een
aantal jaren zelf
intensief yoga te
hebben gevolgd ben ik
in 2017 gestart met de
Vinyasa Yoga opleiding
van Johan Noorloos
aan de Nieuwe
Yogaschool in
Amsterdam. Daarna heb ik twee
advance studies gevolgd in Yoga
therapie en Mastering the art of flow
van Simon Rowe. Ik ben op dit
moment 300 uurs opgeleid en zal
straks wederom starten met een
nieuwe advance studie, van Daphne
Koken dit keer. Ik heb enige tijd
geleden meegewerkt aan een
onderzoek bij het VIP ( vroeg
interventie psychose) team van de
GGZ waarin ik de lessen 'yoga trauma
sensitieve' mocht geven en ik geef nu
wekelijks les aan een fijne groep. Ik
vind het bijzonder wat de lessen met
een ieder op een andere manier doet
en hoe ik zie dat ze als mens in de les
aan het groeien zijn. Ik ben niet bezig

Zesay in actie
met wat ik precies wil gaan doen in
de toekomst met yoga. Toen ik begon
aan de opleiding wilde ik niet eens les
gaan geven ,maar heb ik dit gedaan
als een verdieping voor mezelf en ik
kijk wat het kan brengen. Ik geef yoga
als een cadeautje voor de ander en
hoe en waar ik dit doe is niet iets
waar ik over nadenk, maar wat op
mijn pad komt.
Wat houdt het concreet in? Wat
moet je er voor doen en doe je dat
ook?
Vinyasa is een dynamische vorm van
yoga. In de les vloeien de actieve
houdingen op een logische wijze in
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op je afkomt. Zen-meditatie is een
concentratie meditatie waarin je
steeds naar je focus terugkeert.

elkaar over en vormt de ademhaling
jouw ritme, waardoor er een 'flow'
kan komen. De lessen kunnen meer
kracht, lenigheid en flexibiliteit geven
en zijn uitermate geschikt voor
mensen die uit hun hoofd willen,
maar niet direct de stilte kunnen
vinden bij de meer rustige
yogavormen.

Is yoga populair in Nederland?
Ja! In mijn beleving populairder dan
ooit. Het geitenwollensokken-imago
is er wel af en mensen staan meer
open voor andere manieren om tot
zichzelf te komen.

Heeft de beoefening van de
yogatechnieken jou wat opgeleverd
en ben je daar tevreden mee?
Vinyasa yoga heeft mij ontzettend
veel gegeven. Beginnend met kracht
en vertrouwen weer in mijn eigen lijf
maar ook het herkennen van signalen
in je lichaam en door de actieve vorm
rust in mijn hoofd.

Uit welk land of werelddeel komt
deze meditatietechniek?
Er waren twee Boeddhistische
stromingen die zijn ontstaan in Noord
Aziatische Landen (Tibet, China,
Korea) en zin naar het zuiden
verspreid (Sri Lanka, Thailand)
Als je nog iets kwijt wil doe dat dan
bij deze vraag!
Ik zou iedereen aanraden een vorm
van yoga te beoefenen, tegenwoordig
heb je zoveel keus dat er voor ieder
iets past.

Ik heb dit voorjaar iemand geïnterviewd voor een ander blad en die
was Budhameester. Ze gaf les in ZEN,
ook een meditatietrainingsmethode.
Is daar verschil tussen, voor zover je
dat weet?
In de opleiding die ik heb gevolgd was
Vipassana -meditatie leidend. Je hebt
tijdens het mediteren aandacht voor
alles wat er zich in het hier en nu
voordoet. Als je gedachten afdwalen
dan laat je dat bij Vipassana toe. Je
observeert je gedachten, gevoelens,
geluiden of sensaties die je aandacht
trekken. Daardoor krijg je inzicht in
wat er bij je speelt, je kan dit inzicht
meenemen naar je dagelijks leven en
er mee omgaan omdat je weet wat er

Namasté

(Namasté is een groet. Het woord
heeft zijn oorsprong in het Sanskriet
en betekent "ik buig voor jou". - red.)
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één persoan, dus bin ik daar maar bij
sitten gaan. ’t Kon wel, sei de man, de
stoelen waren nog vrij. Ik stelde mij
even foar en hij sei, dat hij Jopie was.
Hij had goed hoort dat ik Jurjen hiet.
Daarop vroeg hij mij “of ik die nieuwe
skriever bin inne wykkrant”. “Man”,
sei ik, “dat hewwe jou goed raden.”
Toen sei dy: “Ik sal ut maar sège, ik
bin Jopie T., en hew oek in de
wykkrant verhaald. Dus ik bin oek van
ut “geheime clubke”, begryp je wel”.
Dat is wel dudeluk, moest ik erkenne.
“Nou miskien kan ik jou oek us belle,
as ik bijvoorbeeld wat wete mut, of
dat jou ”oek eens een duit in ut “”Kykin-e-wyk”-sakje doen wille”.
Enfin, disse ontmoêting was dus niet
sò gek en we hewwe dus al min of
meer afsproken.
De verdere eterij ging prima met 2
vurgese drankjes dur bij! Dus ik su sò
sège: tot de folgende keer.

Disse keer wud ut niet so’n lang
vurhaal, want ik su met een ouwe
wykgenoat prate, maar die is tot half
oktober in syn caravan in Rys! Dus
mut ik even geduld hewwe, snappe
jum? Ik was 7 september wel ’s avons
in ut Hollanderhuuske, waar ut
bestuur oans vrijwilligers een
utgebreide barbecue anboade! Nou,
dat was wel geweldig! We kwamen,
met die wusjes, carbonades en
speklappen niks tekort. En oek de
salades, om je vingers af te likken. Ik
hadde un lekkere carbo en un paar
vlees-op-stokjes helemaal gaar op
myn (plastic) bodsje, toen ik even un
plekje socht. An un tafeltsje sat maar

Jurjen G.
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SAMELAND LEEUWARDEN
BESTAAT 12,5 JAAR
Altijd samen, nooit alleen
door Roel Swart

voortaan ieder jaar een dagje samen
naar Ameland te organiseren en dit
toegankelijk te maken voor meer
belangstellenden. “Want”, zo
redeneerden de pioniers, “we hebben
ervaren dat als je samen iets
onderneemt, je nooit alleen bent”.
Vrij snel daarna werd “Samen naar
Ameland” bij notariële akte als
vereniging Sameland ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel. Roel Swart
sprak met penningmeester en p.r.man Jelle Prins.

Het begon allemaal tijdens een
verjaardagsfeestje in de Hollanderwijk, begin 2007. Zeven mensen met
een kwetsbaarheid namen het
besluit om samen een dag naar
Ameland te gaan. Afgesproken werd
dat de reis niet te veel mocht kosten.
Korte tijd later vond het uitstapje
plaats, dat door alle zeven
deelnemers als een geweldige dag
werd ervaren. Het idee ontstond om
Samen aan de borrel op Ameland
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Wat is Sameland en wat is de
doelstelling? Sameland is een soort
maatjesproject in groepsverband. Het
doel is: mensen met en zonder
kwetsbaarheid bij elkaar brengen,
ervaringen uit te wisselen en
regelmatig leuke ontspannen
activiteiten te organiseren, zoals
praamvaren, bowlen en
midgetgolfen. Er worden zelfs
gezamenlijk cursussen gevolgd.
Ieder jaar uitstapje naar Ameland.
Sinds de oprichting in 2007 wordt er
elk jaar een reisje naar Ameland
georganiseerd, tenminste als het
financieel mogelijk is. Dat is tot nu
toe elk jaar nog gelukt. Twaalf en een
half jaar later, op zaterdag 24
augustus jongstleden, vond dan ook
voor de dertiende achtereenvolgende
maal het dagje (S)ameland plaats. Er
namen 90 mensen aan deel, veel
meer dan in voorgaande jaren. Mede
hierdoor is het ledental met 26
gestegen tot 90! Ter vergelijking: in
2018 gingen er slechts 30 mensen
mee naar Ameland.

Groepsfoto voor aanvang van de
vaartocht met de Dwaelster
Omdat niet iedereen evenveel te
besteden heeft, zorgt Sameland
ervoor dat iedereen mee kan doen en
worden de kosten daarom zo laag
mogelijk gehouden. Per jaar wordt er
vijf euro contributie betaald;
daardoor zijn de meeste activiteiten
gratis. De enige drempel die er soms
is, is dat het wel eens wat eng is om
op pad te gaan met een groep
onbekende mensen. Maar de
vrijwilligers van Sameland slepen de
nieuweling er doorheen en aan het
einde van de activiteit heeft hij of zij
er een groep nieuwe vrienden bij!

Bijzonder uitstapje. Voor Rina (92) uit
Leeuwarden was het uitstapje dit jaar
wel heel bijzonder: zij zette voor het
eerst sinds 49 jaar weer voet op
Amelandse bodem en was bijzonder
blij dat ze dit nog mee mocht maken!

Vrijwilligers gevraagd. Sameland kan
nog wel vrijwilligers gebruiken.
Iedereen die Sameland een warm
hart toedraagt, is welkom als
vrijwilliger; ook kan men vriend
worden van Sameland door middel

Iedereen kan meedoen. De
activiteiten zijn laagdrempelig.
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van een éénmalige of structurele
bijdrage.

door “Vrienden van GGZ”. De kosten
bedroegen 2 euro 50 per persoon. De
catering werd verzorgd door
Sameland.
Op 17 oktober was er een rondleiding
bij NHL-Stenden.
In november wordt er een volleybaltoernooi georganiseerd voor leden
van Sameland en voor mensen die
werkzaam zijn in de geestelijke
gezondheidszorg.
Tot slot is er er op 15 december een
creatieve bezigheid: kerststukjes
maken.

Externe contacten. Onlangs werd een
oproep geplaatst bij hogeschool NHLStenden: “Als student of docent kun
jij ook een bijdrage leveren,
bijvoorbeeld door een mooie
activiteit te organiseren of een
inzamelingsactie op touw te zetten,
met ons mee te denken door middel
van feedback en ideeën, of het onder
de aandacht te brengen bij cliënten
van jouw stage/werk en/of jouw
Social Media”.

Contact, informatie en aanmelding:
Email: Sameland2007@gmail.com.
Website: www.sameland.nl. Via de
website kunt u zich ook inschrijven
voor de nieuwsbrief van Sameland.

Financiële middelen. Naast
contributies van de leden, ontvangt
Sameland giften van onder andere
het Oranjefonds, GGZ, Stichting
Fertier en eetcafé De Basuin.
Enkele recente activiteiten. Op 13 en
20 september jongstleden werd er
gevaren met de Dwaelster; deze
zeiltocht werd volledig gesponsord
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IN DE HERFSTVAKANTIE OMVANGRIJKE
WERKEN AAN HET SPOOR
door Tom Sandijck
Het zal u niet ontgaan zijn dat er
gewerkt wordt aan het spoor naast
de Hollanderdijk en bij de overweg in
de Schrans. Doel is om het spoor zo
aan te passen dat er meer, langere
en snellere treinen van en naar
Groningen kunnen rijden. Rond de
herfstvakantie vinden de meest
ingrijpende werkzaamheden plaats.
Dat zorgt de komende weken voor
overlast. Het meeste zullen we
merken van de werkzaamheden bij
de overweg. Een paar nachten is die
al dicht geweest.

wissel wordt verplaatst van de westnaar de oostkant van de overweg. Ter
hoogte van het kantoor van de
Leeuwarder Onderlinge wordt het
weer enkel spoor.
De verdubbeling is nodig zodat de
treinen aan beide zijden van het
perron kunnen ’halteren’, zoals dat zo
mooi heet. Op het station zelf zal het
perron 5b/8 worden verbreed en
verlengd in de richting van de
overweg. Dit om reizigers meer
ruimte te geven, door de toename
van het aantal treinen en omdat de
treinen langer worden.
De meest ingrijpende werkzaamheden zullen plaatsvinden rond de
herfstvakantie tussen 12 en 27
oktober. Ze duren 12 tot 13 dagen. De
overweg is dan waarschijnlijk dicht
voor auto’s en er rijden geen treinen
Stremmingen voor fietsers en
voetgangers worden zoveel mogelijk
vermeden. Fietsers zullen soms
moeten omrijden via Achter de
Hoven of door het tunneltje op het
station. Op mijn vragen aan Prorail
over de geluidsmetingen die in het
voorjaar gedaan zijn langs de
woningen aan de Hollanderdijk en de
Wijnhornsterstraat en over wanneer
de overweg nu precies wordt
afgesloten, heb ik helaas geen reactie
gekregen.

De overweg wordt verbreed en het
spoor wordt er verdubbeld. Vanaf het
Zuiderplein komt er een afslag voor
auto’s rechtsaf naar de Hollanderdijk.
Deze aanpassing moet leiden tot
minder opstoppingen op deze hoek.
Het fietspad wordt iets verlegd
precies over de plek van het beeldje
van Betje en Roosje Cohen. Dat
betekent dat de drie bolesdoorns bij
het beeld zullen sneuvelen. Het blijkt
niet mogelijk om ze te verplaatsen.
Op mijn vraag aan Prorail wat er met
het beeldje gaat gebeuren kreeg ik
geen antwoord. De monumentale
kastanjeboom blijft waarschijnlijk
staan. De verdubbeling van het spoor
geldt maar voor een klein stukje. De
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De nieuwe situatie bij de overweg: in geel sporen en in paars de aanpassing van het fietspad en de afslag voor
auto’s van het Zuiderplein naar de Hollanderdijk
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Een BOF ‘Kruidhof’
‘We hebben wel geboft met deze
trip’, zei één van de vaders die met
zijn zoontje mee was naar ‘De
Kruidhof’ in Buitenpost. Eén van
kinderen vond het net een
schoolreisje.

Op het perron van station
Leeuwarden werden we allemaal
welkom geheten door Meinte
Boersma waarna we met de sneltrein
naar Buitenpost reden.
Na een korte wandeling naar ‘de
Kruidhof’ konden we genieten van de
winkel in de hal; hier zijn allemaal
leuke hebbedingetjes te koop.
Er was afgesproken dat iedereen zijn
of haar gang kon gaan en dat we om
half 5 uur weer zouden verzamelen in
de hal. De kinderen konden een route
volgen: het ‘trollenpad’ of voor de

Dit was op zondagmiddag 1
september toen wij als
vogelwerkgroep Hollanderwijk met
onze kinderen en enkele ouders ‘De
Kruidhof’ bezochten. We waren met
29 buurtgenoten, waarvan 16
kinderen en 4 kleine broertjes en
zusjes.

37

wat oudere kinderen het ‘ontdekpad’.
Heel enthousiast gingen we de
‘groene wereld’ in. Als werkgroep
maakten we een flinke wandeling
door het hof. Het viel op dat we ons
gezelschap weinig tegenkwamen.
Logisch, want de prachtige
waterspeelplaats stal de harten van
de kinderen: wat is er leuker?!

met veel verschillende nestkasten.
Om even uit te rusten en bij te praten
hebben we wat gedronken in het
restaurant van ‘De Kruidhof’. We
konden binnen, maar ook lekker op
het terras zitten. Het bleef de hele
middag zonnig. Jammer dat we wat
lastig gevallen werden door wespen
die op de zoete drankjes afkwamen.
Gelukkig liep het verder goed af.
Kortom, een hele fijne middag, zodat
we voldaan, als bofkonten
terugreisden.

Uiteindelijk hebben veel kinderen,
samen met hun ouders, de tuin
verkend. Mooi zijn de verschillende
thematuinen: de kruiden-, de heem-,
de bijen en vlinder-, de fruit- , de
muziek- en de stiltetuinen en het bos

Namens de vogelwerkgroep,
Antoon Groenewoud

Er kan wel een

extra begeleider
bij de

Kinderclub
Gezellig elke week een uurtje (van 3 tot 4 uur) knutselen
met een groepje enthousiaste kinderen.
Heb je hier zin in, laat het even weten aan Gerda,
Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272
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SPOORPRAAT

Onder deze titel wil ik een aantal
stukjes schrijven. Waarom? Soms
vragen ze mij waar ik nu woon. Dan
is het: “in de Hollanderwijk, achter
het NS-station.” Dus áán het spoor.
Ook kwam ik, in een publicatie, het
(tijdelijke) belang tegen van het

Hollanderdijkje in 1863‼ Een extra
motivatie. Als dan bovendien mijn
grootvader (en naamgenoot) 36 jaar
lang conducteur is geweest, dan is
het niet zo gek, dat ik met
“spoorpraat” begin. Dus over de
historie van de spoorwegen in
Friesland, in het bijzonder het NSstation Leeuwarden.

Baron Van Sytzama, een van de
grondleggers van het Friese spoorwegnet, was een vermogend man.

Voordat ik echter mijn aandacht richt
op de ontwikkeling in het noorden
van ons land, even naar Noord
Holland, en wel 180 jaar geleden.
Want daar ging op 2 september 1839
de éérste Nederlandse trein rijden:
van Amsterdam naar Haarlem!
Uiteraard een grote gebeurtenis! Pas
6 jaren later, in 1845, hadden ze in
geheel Belgie veel spoorrailsen
gelegd. Ja, die waren voortvarend.
Maar dan krijgt de staalindustrie daar
problemen, ze kunnen de
spoorstaven in België niet meer kwijt!
Speculerend op de verdere
ontwikkeling van de spoorwegen in
Nederland, gaan dan twee Belgische
ingenieurs samenwerking zoeken met

door Antoon Groenewoud
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twee collega’s in Delfzijl! Dat waren
de gebroeders Sijbrand en Cornelis
Balkema. Ze willen met elkaar
onderzoeken, of er in Nederland
mogelijkheden zijn tot het aanleggen
van spoorwegen, uiteraard met
spoorstaven uit de Belgische/Waalse
staalfabriek. Een paar maanden later
sluit de heer Maurits Pico Diederik
baron van Sytzama, gouverneur van
Friesland (!) zich bij het viertal aan. Zij
ontwerpen een plan en gaan
daarmee naar het Rijk, om een
concessie aan te vragen. De
vergunning (met de uitsluiting van
andere belanghebbenden) behelsde

de aanleg van een spoorlijn vanaf
Harlingen, via Leeuwarden naar
Groningen. Verder nog spoorbanen
vanuit Groningen richting Duitsland.
Er zou dan een aansluiting ontstaan
van zeehaven Harlingen mogelijk tot
in Hamburg. Maar helaas voor de 5
heren, wees de regering de concessie
af. De reden waarom heb ik niet
kunnen vinden.
Hoe het dan uiteindelijk toch lukte,
laat ik in één van de volgende stukjes
lezen.

klaverjassers
gezocht
Elke maandag is er klaverjassen in
het Hollanderhuuske, van 20.00
tot ongeveer 23.00 uur.
Kan je klaverjassen, kom dan
gezellig meedoen.
De inleg is 2 euro en prijsjes zijn
vleesbonnetjes, zodat je zelf wat
kan uitzoeken bij de slager
Tot maandag!!
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NEST MET JONGE TORTELDUIVEN
SNEUVELT BIJ SNOEIWERK
Vogelwerkgroep tekent protest aan bij de Gemeente
wordt gedaan. Dan is de kans dat
vogels verstoord worden een stuk
kleiner.
Volgens de provinciale Friese
Uitvoeringsdienst Milieu en
Omgeving ( FUMO) geldt al een
algemeen advies aan gemeenten dat
snoeiwerk pas na 15 juli wordt
gedaan.
Een juridisch gevecht aangaan met de
Gemeente lijkt ons wat te ver gaan.
Wettelijk gezien mag er gesnoeid
worden. Maar er moet vooraf wel een
inventarisatie plaatsvinden.
Laten we hopen dat de groenvoorziening van de Gemeente in het
vervolg heel veel beter oplet. Want
dit had niet mogen gebeuren.

Eind juni en begin juli verrichtte de
afdeling groenvoorziening van de
Gemeente Leeuwarden snoeiwerk in
de wijk. Daarbij werden de onderste
takken van de grotere bomen
verwijderd.
Bewoners van de Nieuwe
Hollanderdijk hebben gezien dat
daarbij in hun straat een nest met
jonge Turkse tortelduiven sneuvelde
en ons daarover ingeseind. Nest en
jonge vogels lagen op de grond.
We hebben hierover contact gehad
met de Gemeente. De afdeling
groenvoorzieningen geeft toe dat dit
niet had mogen gebeuren. Bij dit
soort werkzaamheden behoort eerst
een inspectie (inventarisatie) gedaan
te worden. Als er een bewoond nest
wordt gezien dient snoeiwerk daar
achterwege te blijven. Blijkbaar is dat
hier niet of onvoldoende gebeurd.
Op onze vraag waarom de Gemeente
zo vroeg in het jaar al snoeiwerk
verricht had de Gemeente het
verweer dat men achterstallig
onderhoud wilde doen. Wij hebben
aangegeven dat wij liever zien dat dit
soort werk pas na 30 september

Namens de Vogelwerkgroep
Hollanderwijk, Antoon Groenewoud
en Meinte Boersma
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HUIZUMER MUZIEKTENT HALVE
EEUW GELEDEN GESLOOPT
“omgeving lijkt op gat in gebit waar een gezonde kies getrokken is”
door Roel Swart
Bijna een halve eeuw na de rampzalige sloop van de muziektent in Huizumwest was op zaterdag 21 september jongstleden de lege plek voor één dag
opgevuld met een speeltent. Bewoners van de naburige straten organiseerden
die dag hun jaarlijkse barbecue.
Historie 1933-1969. Op 30 april 1933 werd de muziektent aan de Gymnasium-,
Matthias van Pellicom- en Plantsoenstraat officieel in gebruik genomen. Tot in
de begin-60-er jaren werd er regelmatig geconcerteerd door gerenommeerde
muziekkorpsen, zoals De Volharding, Euphonia, Looft den Heer, Ons Genoegen,
de PTT-harmonie en het gemeentepolitiekorps. In 1969 werd door de
Leeuwarder gemeenteraad tot afbraak besloten, omdat er vrijwel geen gebruik
meer van werd gemaakt. Restauratie was vanwege de kosten onbespreekbaar.
Op 7 november 1969 was het gat definitief geslagen.....
Ik ga niet eens kijken. Overigens werd ook de muziektent aan de Arendstuin om
vergelijkbare redenen gesloopt. Secretaris De Jong van winkeliersvereniging

De ingebruikname
op 30 april 1933
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“Voorstreek Vooruit” daarover in de Leeuwarder Courant van 6 november 1969:
“Ik ga niet eens kijken, ik wil het niet zien. Toen ik indertijd de raadsvergadering
meemaakte waarin het ging om restauratie of afbreken en tot mijn verbazing
niemand van de 37 raadsleden uitsprak dat afbraak hem zou spijten, heb ik wel
gedacht: daar gaat onze muziektent. Ik vind het heel jammer”. De door de sloop
ontstane leegte, nog steeds duidelijk zichtbaar, is het beste te vergelijken met
een gat in een gaaf gebit dat is veroorzaakt door het trekken van een gezonde
kies. Was er nou echt geen mogelijkheid om het bouwwerk een ruimere
bestemming te geven?
Strafregels schrijven op politiebureau. Als er niet werd gemusiceerd, dan
speelden wij er als kinderen regelmatig. We waren bijvoorbeeld aan het
"paaltsjeverwisselen". Maar dat mocht niet van de politie. Dan werden we er
door een toevallig passerende pliesjeman op de fiets uit gestuurd en moesten
we op woensdagmiddag op het politiebureau aan de Nieuwestad strafregels
schrijven.....Toen hadden we nog respect voor het gezag! Waar blijft de tijd!
Van muziektent naar speeltent. Maar op de eerste herfstdag van 2019 mocht er
eindelijk weer vrijuit, zonder door de politie te worden bestraft, worden
gespeeld op de plek in Huizum- west waar van 1933 tot 1969 de muziektent
stond.. Een idee om de muziektent nieuw leven in te blazen als muziek- en
speeltent?

Tijdelijke
speeltent op 21
september 2019
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ogelwerkgroep
Hollanderwijk

Vogelavond
in het Hollanderhuuske
op woensdag 13 november 2019
We nodigen jullie van harte uit voor onze jaarlijkse vogelavond in het
Hollanderhuuske.
Onze gast op deze avond is Erik van der Laan. Wij kennen Erik als greenkeeper
van de Golfbaan De Groene Ster, waar hij zich ontzettend inzet voor de vogels
daar. Hiernaast organiseert hij regelmatig rondleidingen om vogels te spotten.
Erik onderhoudt zijn publiek door enthousiast te vertellen over vogels en veel
weetjes over vogelgedrag.
Erik verzorgt deze avond samen met Rudolf Hendriks. Beide zijn actief in de
vogelringgroep Bergumermeer. In hun presentatie geven ze uitleg over het
vangen, ringen, meten én belevenissen die ze hierbij hebben meegemaakt.
Over deze vogelavond zeggen ze zelf: deze avond is voor iedereen geschikt en
bevat geen wetenschappelijke informatie. Wij zijn uiteindelijk het werkvolk
dat de gegevens aanlevert voor de wetenschap.

Kortom: het belooft een leuke, interessante én muzikale avond te worden.
Inloop: 19.30 uur; Start: 20.00 uur
Toegang: gratis Vol = Vol
Namens de Vogelwerkgroep Hollanderwijk
Antoon Groenewoud, Meinte Boersma,
Gerrit Tuinenga, Lies Braaksma
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KLEIN GRUT

takken. Het zijn vegetariërs: ze eten
nog levende plantendelen en dode
bladeren. Bij gevaar rolt de 3 cmlange Miljoenpoot zich op. Pikt b.v.
een Merel dit diertje op, dan scheidt
deze een stinkende vloeistof af, nl.
cyanide!

Door Antoon Groenewoud
Ook deze keer is de achterkant weer
“versierd” met 6 dieren van kleine
afmetingen. De verleiding is groot,
om van alle de meest boeiende
informatie bij te voegen, maar ik
bedwing me zo goed mogelijk met
beschrijving van de 6 “grutjes”.

No 5. De Huismoeder: Een
nachtvlinder, die tot de grootste
nachtvlinderfamilie van Europa
behoort: de UILEN. Waarom heet
deze vlinder toch Huismoeder? De
bekende naamgever in de biologie,
Linnaeus, noemde de vlinder Noctua
pronuba. De tweede naam betekent
“bruidsmeisje”. Maar in 1928 maakte
ene Ter Haar in een vlinderboek van
bruidsmeisje: “HUISMOEDER”! Zo is
het gebleven. De vlinder wordt
ongeveer 32 mm. lang. Het meest
bijzondere is de felle oranje-gele kleur
van de ondervleugels! Bij het
opvliegen schittert het op en kan
vijanden (b.v. vogels) afschrikken. Ze
zijn erg talrijk in heel Europa.

No 1. de CICADE: Wordt ook
Schuimcicade genoemd. Ze worden
tot 6 mm groot. Ze zijn ’t meest
bekend als schuimbeestje. Het zijn de
larven, die beschermd zitten in een
schuimbolletje in planten. De
volwassen cicaden zuigen het sap uit
de bladeren.
No 2. de Distelvlinder: Een dagvlinder
die als trekvlinder bekend staat. De
spanwijdte van de vleugels is 55-60
mm. Ze overwinteren in Afrika,
zuidelijk van de Sahara. Ze kunnen
met miljoenen tegelijk door Europa
trekken. (zie ook “Natuur in de wijk)

No 6. Het Lieveheersbeestje: Eén van
de ongeveer 370.000 keversoorten op
onze aarde. (Hoeveel zijn er dan nog
niet ontdekt? B.v. in het Amazonegebied?) Met deze mooie naam en de
vrolijke kleuren, zou je niet zeggen,
dat we te doen hebben met een
geduchte rover! Het volwassen
kevertje (7-8 mm) èn de larven stillen
hun honger met vele bladluizen. Heel
nuttig. Maar minder leuk voor

No 3. De Kruisspin: Wie kent ze niet?
Ze zitten in het midden van hun
wielweb. De vrouwtjes worden zo’n
15 mm groot, terwijl hun
“echtgenoten” maar 5-6 mm worden.
No 4. De Zwarte miljoenpoot: Dit
soort dieren laten zich minder zien
dan de vorige. Hun voedsel zoeken ze
nl. op en veel onder bladeren en
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mieren, want die willen graag gebruik
maken van de honingdauw die
afgescheiden wordt door de
bladluizen.
Onder de gestipte Lieveheersbeestjes
zijn er die er maar 7 stipjes hebben,

maar de ”kampioen” heeft er wel 22!
Als afweer, b.v. als ze gepakt worden,
produceren ze een bloedachtig
bijtend sapje! Dus ’t is oppassen
geblazen.

OUDERE UITGAVEN HOLLANDERWIJKKRANT
ONLINE

Onlangs is een aantal oudere uitgaven van de Hollanderwijkkrant online gezet.
Dat is even een 'putsje', want in de loop der tijd is ons wijkblad op veel
verschillende manieren gemaakt.
Of het helemaal af komt is maar de vraag, want het is nogal wat, 44 jaargangen.
Dat is ergens tussen de 150 en 200 krantjes. Een groot deel zal dan gescand
moeten worden, want dat komt uit het knip- en plak tijdperk. En van de digitale
versies is lang niet alles bewaard gebleven.
Dus, we gaan van voor naar achteren: eerst de laatste boekjes.
Het is te bekijken en te downloaden op
www.hollanderwijk.com/Wijkkrant/archief.html

46

Nieuwe cursus EHBO
in het Hollanderhuuske
Wij zijn van plan om een EHBO cursus, bij voldoende deelname
(minimaal 6), te starten in het Hollanderhuuske. De lessen worden
verzorgd door KNV EHBO Oudebildtzijl e.o. olv Marian Dekkers. Zij
verzorgt al jaren de reanimatie en EHBO lessen in Hollanderhuuske.
Wat ga je leren en doen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 belangrijke punten
Reanimatie met AED bij volwassenen, kind en baby
Wat te doen bij bewusteloosheid
Verslikking
Bloedingen
Botbreuken, kneuzing en verstuiking
Brandwonden en vergiftiging
Kleine ongevallen
Enz enz.

Dit alles wordt gegeven in 11 avonden (starttijd 19.30 tot ongeveer
21.30 uur) en de 12e avond is het examen vanuit het Oranje Kruis
met 2 examinatoren.
Kosten voor deze opleiding bedragen 200 euro, maar daarbij zitten
alle kosten inbegrepen van de opleiding en examen. U kunt bij uw
zorgverzekeraar navragen wat u eventueel bij de aanvullende
verzekeringen vergoed kunt krijgen voor deze opleiding.

Start is 25 maart en examen is op 10 juni.
Info en opgeven kan via mariandekkers@outlook.com of bij Gerda
van Houten, 2126272.
Vermeld daarvoor wel je personalia, zoals naam, geboortedatum
adres en emailadres.
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Goddess Beyoncé
Het damesorkest in ’t wit, speelt de muziek
De zaal siddert van opwinding
When she’s coming, what will she sing
Van de hits uit haar kroniek.
Goddess Beyoncé is de star of the evening
Ook zij gestoken in ’t wit, laarzen om haar voeten
Daalt de trap af, wil haar fans begroeten
Om dan haar R&B te zingen met ritmische swing.
Ze is de populairste van een stel sterke vrouwen
Rihanna, Pink, Shakira en Jennifer Lopez
Alle vijf danser- en zangeres,
Aan hun missie trouw.
Beyoncé gaat nu met Jay-Z, haar kerel en rapper –lief,
Een rauwdauwer met veel talent en handelsgeest,
Ook zo’n opmerkelijke geest
Kan wel tegen haar op, tot beider gerief.
Frank Roffel zomer 2019
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op

zaterdag

26 oktober
hebben we een

BINGO
vanaf 16 jaar
aanvang 20.00 uur
in het Hollanderhuuske
>Vol is vol<
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DEADLINE
HOLLANDERWIJKKRANT:

5 november

Oud papier ophalen:
Maandag 28 oktober
Maandag 25 november
Maandag 23 december
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CONTACTPERSONEN
't Hollanderhuuske
Nieuwe Hollanderdijk 63,
213 96 87
Bestuur
Wietse Rinsma, voorzitter
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/coördinatie bar/sleutel
Harm en Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49,
212 62 72
Biljartclub 1
Johan Dijkstra
Dirk Boutsstraat 9
Biljartclub 2
Gosse van Houten
Hollanderstraat 20
06-15121417
Bingo-commissie
Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49,
212 62 72
Kinderclub
Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49,
212 62 72
Klaverjasclub
Jack Melein
Ritsumasyl 3, Deinum,
tot 18 u. 212 63 35; na 18 u. 215 42 82
Ouderenactiviteit
Liesbeth Langendijk
Hollanderdijk 62
212 59 09
Oud papier inzameling
Vacant (tijdelijk Gerda van Houten)

Hobbyclub
Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49,
Vrouwenclub
Mevr. de Bruin
Eekhoffstraat 1,

212 62 72

212 81 67

Vogelwerkgroep
Antoon Groenewoud
Waling Dijkstrastraat 5,

216 57 71

Redactie Hollanderwijkkrant
Paul Pasveer
Nieuwe Hollanderdijk 9,

213 08 23

Huurdersvereniging Hollanderwijk
Sita Adema
Hollanderstraat 18,
Sjakkie Jongma
Van Harenstraat 2,
212 54 19
Wijkagent
Axel vd Honing
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0900-8844

