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“Wie	schrijft,	die	blijft.”	

Een	gezegde,	dat	dus	op	schrijvende	
mensen	van	toepassing	zou	(kunnen)	
zijn.	

Maar	wat	houdt	het	woord	‘blijft’	in?	
Is	die	betreffende	persoon	mogelijk	
verzekerd	van	een	langer	bestaan?	
Het	kan	ook	inhouden	dat	hij	bij-blijft	
met	de	ontwikkelingen	wat	betreft	
het	sociaal	en	maatschappelijk	leven.	
Als	het	eerstgenoemde	van	
toepassing	is	op	ons	als	schrijvers	in	
de	Hollanderwijkkrant,	dan	blijven	we	
maar	rustig	doorgaan	om	vijf	keer	per	
jaar	de	gewenste	letters	op	papier	te	
schrijven.	
Tot	nu	toe	vinden	we	nog	steeds	
inspiraties.	Soms	moet	ik	er	wel	even	
om	zoeken,	of	nadenken	of	een	
bepaalde	aanleiding	een	onderwerp	
vormt.	Ook	kan	het	(her-)vinden	van	
documentatie	of	gewoon	een	
interessante	waarneming	in	de	buurt	
leiden	tot	geschikte	kopij.	Natuurlijk	
kan	een	hobby	ook	tot	het	publiceren	
van	een	aardig	verhaal	inspireren.	
Met	de	bovenstaande	mogelijkheden	
hoop	ik,	en	de	andere	schrijvers,	nog	
lang	bezig	te	blijven:	“wie	schrijft	die	
blijft.”	Natuurlijk	hopen	wij	in	ieder	
geval	dat	de	inhoud	vele	wijkgenoten	
tot	tevredenheid	zal	leiden.	

Met	elkaar	hebben	we	weer	dit	
nieuwe	nummer	in	elkaar	gedraaid	
met	zoveel	mogelijk	gevarieerde	
onderwerpen.	
Vanzelfsprekend	kan	het	ook	zijn,	dat	
jullie	bepaalde	zaken	missen,	die	
(nog)	geen	aandacht	krijgen.	Daarom	
verwijs	ik	dan	nu	naar	een	uitnodiging	
onder	de	titel	“Kom	maar	op!”	in	deze	
wijkkrant.	

Dan	wil	ik	nog	even	jullie	aandacht	
vestigen	op	enkele	lezenswaardige	
artikelen,	zoals:	Bakkerij	Schuurmans	
al	60	jaar!	Dan	Havank	zelf	in	een	
boek	en	Tom	Sandijck’s	oordeel	over	
het	stationsgebied.	Tenslotte	twee	
nieuwe	ontwikkelingen:	een	
energiecoach	in	de	gemeente	en	een	
nieuw	mode-atelier	van	Zerrgai	Safi.

Namens	de	redactie	wens	ik	jullie	ook	
deze	keer	weer	veel	genoegen.

Antoon	Groenewoud.

REDACTIEKRABBEL

Meer	over	zwaluwen	op	pagina	25
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Wat wil de politie weten?
�ĞůĂŶŐƌŝũŬĞ�ĚŝŶŐĞŶ�Žŵ�ĚŽŽƌ�ƚĞ�ŐĞǀĞŶ�ĂĂŶ�
ĚĞ�ƉŽůŝƟ�Ğ�ǌŝũŶ͗�;ŝŶŐĞƐĐŚĂƩ�ĞͿ�ůĞĞŌ�ŝũĚ͕�ůĞŶŐƚĞ͕�
ƉŽƐƚƵƵƌ͕ �ŚĂĂƌŬůĞƵƌ�ĞŶ�ŬĂƉƐĞů͕�ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ŽĨ�
ŽƉǀĂůůĞŶĚĞ�ŬĞŶŵĞƌŬĞŶ�ǌŽĂůƐ�ĞĞŶ�ƚĂƚŽĞĂŐĞ͕�
Ŭů�ĞĚŝŶŐ͕�ĞǀĞŶƚƵĞĞů�ǀĞƌǀŽĞƌƐŵŝĚĚĞů� ;ŵĞƌŬ͕�
ŵŽĚĞů͕� ŬůĞƵƌ�ĞŶ�ŬĞŶƚĞŬĞŶͿ͕�ŽĨ� ŝĞŵĂŶĚ�ĂůͲ
ůĞĞŶ�ŝƐ�ŽĨ�ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ�ĂŶĚĞƌĞŶ͕�ŽĨ�ŝĞŵĂŶĚ�
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ� ĞĞŶ� ƚĂƐ� ŽĨ� ĞĞŶ� ĂŶĚĞƌ� ǀŽŽƌͲ
ǁĞƌƉ�ďŝũ�ǌŝĐŚ�ŚĞĞŌ�͘
�Ğ�ƉŽůŝƟ�Ğ�ŵĞƌŬƚ�ĚĂƚ�ǀĞĞů�ŵĞŶƐĞŶ�ǀĞƌĚĂĐŚƚ�
ŐĞĚƌĂŐ�ǌŝĞŶ�ĞŶ�Ğƌ�ĞĞŶ�ŐĞǀŽĞů�ďŝũ�ŚĞďďĞŶ�ĚĂƚ�
Ğƌ�ŝĞƚƐ�ŶŝĞƚ�ŬůŽƉƚ͕�ŵĂĂƌ�ƚŽĐŚ�ďĞĚĞŶŬĞŶ�ĚĂƚ�
ŚĞƚ�ǁĞů͛ŝŶ�ŽƌĚĞ�ǌĂů�ǌŝũŶ͛�ĞŶ�ĚƵƐ�ŶŝĞƚƐ�ĚŽĞŶ͘�
�Ğů� ĚƵƐ� ϭͲϭͲϮ͘��Ğ�ƉŽůŝƟ�Ğ� ŬŽŵƚ� ůŝĞǀĞƌ� ĞĞŶ�
ŬĞĞƌ�ǀŽŽƌ�ŶŝĞƚƐ͕�ĚĂŶ�ĞĞŶ�ŬĞĞƌ�ƚĞ�ǁĞŝŶŝŐ͊

ϭͲϭͲϮ�ďĞůůĞŶ�ŚĞĞĨƚ�ǌŝŶ͊

¦ Geen bemiddelings-of begeleidingskosten

¦ Alleen afgenomen opvang-uren betalen.

¦ Goede voorlichting en duidelijke werkwijze

¦�Toegankelijk en kleinschalig

Meer informatie? Inschrijven?   www.gastouderbureauCoCo.nl
Kennismaken? Bel:            Janetta Postma 06-25516619 

 Els Staal 06-25514074
Of mail:  info@gastouderbureaucoco.nl

Gastouderbureau CoCo is een erkend gastouder-
bureau (een fl exibele en kleinschalige vorm van kinderopvang, 

in huiselijke kring) werkzaam in geheel Noord Friesland.
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door	Tom	Sandijck

In	december	was	de	herinrichting	
van	het	Stationsplein	dan	eindelijk	
klaar.	In	de	maanden	daarvoor	was	
het	steeds	een	hele	expeditie	om	van	
het	station	naar	de	binnenstad	te	
lopen.	Bijna	iedere	dag	was	er	weer	
een	andere	route.	Maar	nu	is	het	
ruim	en	open	met	als	bekroning	de	
serene	witte	beelden	van	Jaume	
Plensa,	als	onderdeel	van	de	
mistfontein.	Die	mist	hebben	we	nog	

niet	gezien	maar	dat	komt	hopelijk	in	
het	voorjaar.	Uit	de	berichten	in	de	
krant	begreep	ik	dat	het	per	jaar	
maar	een	paar	dagen	mogelijk	is	dat	
de	mist	werkt.	Misschien	is	het	een	
idee	om	voor	de	resterende	weken	
volle	bakken	met	gipskruid	rond	de	
beelden	te	zetten	zodat	ze	toch	nog	
een	beetje	opstijgen	uit	een	witte	
wolk.	

Lopen	over	het	nieuwe	plein	gaat	
prima,	maar	met	de	fiets	blijft	het	

DE	VOORKANT	VAN	HET	STATION	IS	
KLAAR,	NU	DE	ACHTERKANT	NOG!

De	beelden	van	Jaume	Plensa	op	het	Stationsplein	bij	avond.
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zoeken	naar	een	goede	route	en	
vooral	goed	uitkijken.	Een	beetje	
jammer	vind	ik	dat	er	nogal	wat	
straatmeubilair	op	het	plein	staat:	
reclamezuilen,	brievenbussen,	
prullenbakken,	taxizuilen,	
verkeersborden	en	vooral	de	vele	
bloembakken	maken	het	beeld	wat	
onrustig.	Wel	weer	mooi	zijn	de	grote	
zitbanken	rond	de	uitgang	van	de	
ondergrondse	fietsenstalling.	Er	
tegenover	staan	nu	nog	twee	
u-vormige	betonnen	muurtjes,	Daar	
komen	ook	nog	banken	op.

Nu	de	voorkant	van	het	station	in	het	
nieuw	is	gestoken,	wordt	het	tijd	om	
ook	de	achterkant	aan	te	pakken.	NS	
(de	eigenaar	van	de	grond	daar)	heeft	
eind	2016	de	drie	zieke	
kastanjebomen	gekapt.	Ze	moesten	
weg	maar	NS	heeft	helaas	geen	
plannen	om	er	nieuwe	te	planten.	Ook	
was	er	naast	het	zoen	en	zwaai	
pleintje	een	zieke	iep	gekapt.	Een	
poos	geleden	heb	ik	geprobeerd	in	
contact	te	komen	met	iemand	van	de	
NS.	Het	lukte	me	uiteindelijk	het	

mailadres	van	Gertrud	Kuis	
(locatiemanager)	te	krijgen.	Zij	meldde	
kortaf	dat	“de	bomen	dood	waren	en	
in	de	plannen	geen	nieuwe	bomen	
komen.	Wel	kijken	we	als	de	voorkant	
klaar	is	hoe	we	het	aantal	fietsen	dan	
weer	wat	kunnen	verminderen	en	de	
inrichting	wat	beter	gaan	maken.	
Mogelijk	gaan	wij	in	de	toekomst	het	
gebied	aantrekkelijker	maken	maar	
dat	is	nu	niet	het	geval.“	Op	een	
andere	vraag	antwoordde	mevrouw	
Kuis:	“Ik	ga	niet	persoonlijk	meer	in	
contact	met	u	over	bepaalde	vragen	
die	u	heeft.	Mocht	u	verder	nog	
vragen	hebben	dan	wil	ik	verwijzen	
naar	de	klantenservice	van	NS.”	Die	
heb	ik	gebeld	maar	daar	strandde	ik	in	
een	woud	van	keuzemenu’s.	Toen	ik	
uiteindelijk	een	sprekend	persoon	aan	
de	lijn	had	kon	die	me	niet	verder	
helpen.	Dat	was	een	dik	jaar	geleden.	
Nu	is	het	begin	februari:	nog	maar	
eens	proberen.	Gaat	er	nu	nog	wat	
gebeuren	aan	de	zuidkant	van	het	
station	en	hoe	staat	het	met	de	
fietsenstallingen?	De	zijn	fors	
uitgebreid	toen	de	oude	

40
Juni 2014  



7

fietsenstalling	werd	
verbouwd	tot	een	grote	
ondergrondse	voorziening.	
Na	het	nodige	
van-het-kastje-naar-de-	
muur	kreeg	ik	van	
Sebastiaan	Semmekrot	van	
treinstation.nl	antwoord:	
“Als	de	nieuwe	stalling	aan	
de	centrumzijde	in	zijn	
geheel	open	is	dan	zal	een	kleine	
strook	van	de	stalling	die	extra	is	
toegevoegd	bij	de	onbewaakte	stalling	
verwijderd	worden.	Deze	staat	er	nu	
in	verband	met	capaciteit.	Het	nieuwe	
meubilair	van	de	outillage	is	al	
geplaatst	dus	er	staat	nu	een	nieuwe	
bank	met	prullenbak.	Er	zijn	op	dit	
moment	geen	plannen	voor	
herinrichting.”	

Daar	moeten	we	het	dan	voorlopig	
maar	mee	doen.	Wellicht	dat	de	
gemeente	nog	eens	een	poging	kan	

doen	om	de	NS	te	bewegen	het	
gebiedje	wat	op	te	fleuren	met	een	
handjevol	bomen.	Tijdens	al	het	gebel	
en	gemail	kwam	ik	er	nog	wel	achter	
dat	de	border	voor	het	flatje	aan	de	
Hollanderdijk	beplant	zal	worden	met	
het	‘pampagras’	dat	ook	bij	de	
overweg	staat.	En	ook	dat	er	een	berk	
wordt	geplant	op	het	parkeerterrein	
achter	de	Nieuwe	Hollanderdijk	bij	het	
Simon	de	Vliegerparkje.	Daar	werd	
vorig	jaar	een	kastanje	gekapt.	Al	een	
poos	staan	daar	alleen	nog	maar	drie	
houten	palen.

Overzicht	vanaf	de	
Achmeatoren.	Op	de	

voorgrond	de	beelden	van	
de	mistfontein.	Aan	de	

achterkant	van	het	station	
vallen	de	vele	

fietsenstallingen	op.	Een	
deel	daarvan	wordt	

verwijderd	als	de	
ondergrondse	stalling	voor	
het	station	helemaal	klaar	

is.
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tekst	en	foto's	Roel	Swart

Een	groot	aantal	wijkbewoners	en	
overige	belangstellenden	wist	op	
zaterdagavond	6	januari	de	weg	naar	
het	Hollanderhuuske	te	vinden	voor	
de	nieuwjaarsborrel.	Nadat	om	7	uur	
de	eersten	binnen	druppelden,	
werden	er	tegen	8	uur	een	kleine	
veertig	bezoekers	geteld.	Er	heerste	
een	ongedwongen	en	gezellige	sfeer.	
Een	impressie.

Activiteiten	draaien	lekker	door.	
Om	8	uur	heet	voorzitter	Wietse	
Rinsma	de	aanwezigen	welkom	en	
wenst	allen	een	gelukkig	en	
voorspoedig	2018.	“De	activiteiten	
draaien	lekker	door”,	aldus	de	
voorzitter,	“het	belooft	een	goed	jaar	
te	worden”.	Namens	het	bestuur	
biedt	hij	twee	drankjes	per	persoon	
aan,	en	beveelt	hij	de	gratis	hapjes,	
verzorgd	door	Gerda	van	Houten	en	Jo	
Papa,	van	harte	aan.

Nieuwe	opzet	spreekt	aan.	
Na	zijn	welkomstwoord	voer	ik	een	
gesprekje	met	de	voorzitter.	“Sinds	
vorig	jaar	is	de	opzet	voor	de	
nieuwjaarsbijeenkomst	veranderd.	
Het	was	even	wennen,	de	eerste	keer,	
maar	afgaande	op	diverse	reacties	
spreekt	de	nieuwe	opzet	wel	aan“,	

aldus	voorzitter	Wietse	Rinsma.	Ik	ben	
het	hiermee	van	harte	eens:	het	bruist	
in	de	gezellige,	in	kerstsfeer	versierde,	
grote	zaal,	zowel	aan	de	bar,	waar	
Harm	van	Houten	op	de	hem	bekende	
wijze	de	scepter	zwaait,	als	aan	de	
tafels.

Feestavond	zaterdag	16	juni	2018.	
Wietse	verklapt	dat	er	op	zaterdag	16	
juni	aanstaande	op	het	terrein	naast	
het	Hollanderhuuske	een	grote	tent	
zal	worden	geplaatst.	Die	avond	
organiseert	het	bestuur	namelijk	een	
feestavond	met	live	optredens.	“Dit	is	
een	vooraankondiging	voor	de	

GEZELLIGE	NIEUWJAARSBORREL	
BUURTVERENIGING	HOLLANDERWIJK
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eerstvolgende	wijkkrant,	nadere	
informatie	volgt,	“	aldus	Rinsma,	die	
er	aan	toevoegt	dat	de	tent	inmiddels	
is	besteld.	

Jaar	van	de	huiszwaluw	en	
rommelmarkt.	
Verder	spreek	ik	met	collega-	
redacteur	Antoon	Groenewoud,	die	
vertelt	dat	2018	het	jaar	van	de	
huiszwaluw	is.	Hij	zal	daar	in	de	
Hollanderwijkkrant	ruimschoots	
aandacht	aan	besteden.	Ciska	
Verschut	meldt	dat	ze	dit	voorjaar	een	
rommelmarkt	in	de	gehele	wijk	
organiseert,	waarbij	bewoners	in	hun	
voortuin	spullen	te	koop	kunnen	

zetten.	Ze	geeft	in	de	komende	edities	
van	de	wijkkrant	nadere	informatie.	

Heerlijke	hapjes:	
De	hapjes	van	Gerda	en	Jo	met	
heerlijke	salades,	stokbrood	met	
kruidenboter,	en	zoute	haring	met	
uitjes	en	roggebrood,	vallen	in	de	
smaak.	

Tot	laat	op	de	avond	gezellig	druk.	
Als	ik	even	na	elf	uur	vertrek,	is	het	in	
het	Hollanderhuuske	nog	steeds	
gezellig	druk.	Met	een	voldaan	gevoel	
keer	ik	huiswaarts!	

Onze	wijkbewoner	Antoon	Groenewoud	zamelt	doppen	van	flessen	en	pakken	
in.	De	opbrengs	daar	van	komt	ten	goede	aan	geleidehonden.	Onlangs	is	
bekendgemaakt	dat	er	€10.000	is	opgehaald	op	deze	manier.	Iedereen	die	
daaraan	heeft	meegewerkt:	Bedankt!
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Tijd voor een voorjaarsschoonmaak voor uw computer!

Wordt uw computer ook trager in de loop der tijd, maakt wat meer lawaai, loopt weleens vast, of wilt u
bovenstaande problemen graag een stap voor zijn?
Eens per jaar opschonen van de computer draagt bij aan het probleemloos functioneren, voorkomt dat
kleine problemen grote problemen gaan worden en maakt uw computer vaak sneller.

De voorjaarsschoonmaak omvat de volgende activiteiten:

Verwijderen van ongewenste programma’s

Opruimen van het register

Controle van de belangrijkste onderdelen

Uitgebreide scan op virussen

installeren van updates

Fysieke schoonmaak van de computer

Deze complete voorjaarsschoonmaak voeren wij uit voor slechts ¤49,95!
In de Hollanderwijk wordt uw computer bovendien GRATIS losgekoppeld en afgehaald.
Na de voorjaarsschoonmaak wordt de computer weer bij u gebracht en aangesloten op bijvoorbeeld uw
printer, scanner en internetverbinding

Neem voor een afspraak snel contact met ons op via 0566 - 65 1204,
of mail naar voorjaar@webish.nl

Kijk voor al uw computerapparatuur op:

WWW.WEBISHICT.NL

juni 2014 27

ǁŝůĚĞ� ƚŽĐŚ�ŵĂĂƌ�ǁĞĞƌ� ƚĞƌƵŐ�ŶĂĂƌ� ĞŶŬĞů�
ǌǁĂƌƚĞ�ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐĞŶ͘��Ğ�ǀƌĂĂŐ�ďůĞĞĨ�ĞƌŐ�
ŐƌŽŽƚ� ŶĂĂƌ� ĂŶĚĞƌĞ� ŬůĞƵƌĞŶ� ĞŶ� ĂůƚĞƌŶĂͲ
Ɵ�ĞǀĞ�ŵŽĚĞůůĞŶ͘
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͞ƐƚŽƉ͟�ĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ�ĂůůĞĞŶ�ŶŽŐ�ǌǁĂƌƚĞ�ƚŽĞͲ
ƐƚĞůůĞŶ�ŐĞůĞǀĞƌĚ͘�
/Ŭ�ĚĞŶŬ�ĚĂƚ�Ğƌ�ůĂƚĞƌ͕ �ŝŶ�ϭϵϱϯ͕�ĞĞŶ�ĂŶĚĞƌĞ�
ďĂĂƐ� ǁĂƐ� ĂĂŶŐĞƚƌĞĚĞŶ͕� ǁĂŶƚ� Ğƌ� ǁĂƌĞŶ�
ƚŽĞŶ�ǁĞĞƌ�ǁŝƩ�Ğ�ƚĞ�ŬŽŽƉ͊��Ğ�ŬŽƐƩ�ĞŶ�ǁĞů�
ĞǀĞŶ� Ĩ�ϭϬϬ͕Ͳ͘�DĂĂƌ�ǀĞƌŬŽĐŚƚ�ǁĞƌĚĞŶ�ǌĞ͘�
�Ž�ďĞůĂŶĚĞŶ�ǁĞ�ĚĂŶ�ŝŶ�ĚĞ�ƉĞƌŝŽĚĞ�ϭϵϰϬͲ
ϭϵϰϱ͕�ĚĞ�dǁĞĞĚĞ�tĞƌĞůĚŽŽƌůŽŐ�ĚƵƐ͘�^ĂͲ
ŵĞŶŐĞǀĂƚ� ŬŽŵƚ� ŚĞƚ� Ğƌ� ŽƉ� ŶĞĞƌ͕ � ĚĂƚ� ĚĞ�

ůĞǀĞƌŝŶŐ�ǀĂŶ�ĂůůĞƌůĞŝ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ�ĞƌŶƐƚŝ�Ő�
ƐƚĂŐŶĞĞƌĚĞ͘��Ğ�ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ�ƐƚŽŶĚ�
ďŝũŶĂ�Ɛƚŝ�ů͘� �Ğ� �ƵŝƚƐĞƌƐ� ŚĂĚĚĞŶ� Ğƌ�
ďŽǀĞŶĚŝĞŶ�ďĞŚŽĞĨƚ�Ğ�ĂĂŶ�Žŵ�Ž͘Ă͘�
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝ�ĞƐ�ƚĞ�ǀĞƌŶŝĞůĞŶ�ĞŶ�ǌŝĐŚ�Ž͘Ă͘�
ŐĞďŽƵǁĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�W͘d͘d͘�ƚŽĞ�ƚĞ�ĞŝŐĞŶĞŶ�
ĞŶǌ͘
/Ŷ� ϭϵϰϱ� ďůĞĞŬ͕� ĚĂƚ� ŚĞĞů� ǁĂƚ� ǌĂŬĞŶ�
ŽƉͲŶŝĞƵǁ� ĂĂŶŐĞƉĂŬƚ� ŵŽĞƐƚĞŶ� ǁŽƌĚĞŶ�
ĞŶ�ĚĂĂƌŶĂĂƐƚ�ĚĞ�ĞŶŽƌŵĞ�ĂĐŚƚĞƌƐƚĂŶĚ�
ŝŶŐĞͲŚĂĂůĚ�ǌŽƵ�ŵŽĞƚĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ͘

,ŽĞ�ĚĂƚ�ǀĞƌĚĞƌ�ŝŶ�sZ����ŐŝŶŐ͕�ďĞǁĂĂƌ�
ŝŬ�ŶŽŐ�ĞǀĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞĞů�ϭϮ͘

Antoon Groenewoud
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Tijd voor een voorjaarsschoonmaak voor uw computer!

Wordt uw computer ook trager in de loop der tijd, maakt wat meer lawaai, loopt weleens vast, of wilt u
bovenstaande problemen graag een stap voor zijn?
Eens per jaar opschonen van de computer draagt bij aan het probleemloos functioneren, voorkomt dat
kleine problemen grote problemen gaan worden en maakt uw computer vaak sneller.

De voorjaarsschoonmaak omvat de volgende activiteiten:

Verwijderen van ongewenste programma’s

Opruimen van het register

Controle van de belangrijkste onderdelen

Uitgebreide scan op virussen

installeren van updates

Fysieke schoonmaak van de computer

Deze complete voorjaarsschoonmaak voeren wij uit voor slechts ¤49,95!
In de Hollanderwijk wordt uw computer bovendien GRATIS losgekoppeld en afgehaald.
Na de voorjaarsschoonmaak wordt de computer weer bij u gebracht en aangesloten op bijvoorbeeld uw
printer, scanner en internetverbinding

Neem voor een afspraak snel contact met ons op via 0566 - 65 1204,
of mail naar voorjaar@webish.nl

Kijk voor al uw computerapparatuur op:

WWW.WEBISHICT.NL

Tel. 06-23934180
Ik kom eerst geheel vrijblijvend bij u langs

Marloes Beukema, Hofstraat 24, 8932 GS Leeuwarden, 

T 06 539 71117, info@eigengemaakt.frl

www.eigengemaakt.frl

Webshop & Interieurdesign
www.eigengemaakt.frl

Webshop 
• Handgemaakt design
• In kleine oplage
• Custom made 
• Binnen 1-3 dagen             

Interieurontwerp
• Interieuradvies
• Interieurbouw thuisbezorgd 
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door	Frank	Roffel

Medio	2017	las	ik	in	een	
krant	dat	er	voor	
huishoudens	met	een	laag	
inkomen	de	mogelijkheid	
bestond	om	met	een	
energiecoach	op	kosteloze	
basis	een	gesprek	aan	te	
gaan	om	te	bezien	hoe	ik	
mijn	energielasten	naar	
beneden	zou	kunnen	krijgen.	

Dat	leek	me	wel	aantrekkelijk	
en	binnen	een	paar	weken	
stond	Klaas	Hofman	(zie	de	
foto)	voor	mijn	deur	om	een	en	ander	
uit	te	gaan	leggen.	De	gemeente	
Leeuwarden	wil	met	dit	project,	dat	na	
een	succesvol	proefjaar	waarin	Klaas	
vele	gesprekken	voerde	met	bewoners	
van	onze	stad,	verder	gaan	met	dit	
project.	In	het	eerste	gesprek	(zie	
onder	voor	specifieke	informatie	hoe	
dat	tot	stand	komt)	wordt	er	bezien	
hoeveel	je	aan	stroom	en	gas	
verbruikt.	Het	liefst	met	de	
jaarrekening	erbij.	Verder	krijg	je	een	
energiezuinige	Ledlamp	in	ruil	voor	de	
ouderwetse	gloeilampen,	als	die	er	
nog	zijn.	Dit	is	gratis,	evenals	de	
tochtstrippen.	Verder	kunnen	de	
bewoners	een	meterstandenlijstje	bij	

gaan	houden	om	meer	bewust	te	
worden	van	hoeveel	ze	gebruiken.	En	
verder	wordt	de	cv-ketel	energiezuinig	
ingeregeld	door	medewerkers	van	de	
Energie	Wacht	Groep.	Het	tweede	
gesprek	vindt	plaats	als	de	
energierekening	is	gekomen	en	daarna	
de	energiecoach	wordt	ingelicht.	Aan	
de	hand	van	het	kostenoverzicht	
wordt	de	gang	van	zaken	geëvalueerd.	
Hoeveel	stroom	en	gas	is	er	verbruikt	
sinds	de	aanvang	van	het	project	en	
hoe	kan	dat	nog	verder	worden	
bijgesteld	om	nog	minder	energie	te	
gaan	gebruiken.	Handig	daarbij	is	ook	
de	brochure	“Een	lagere	energie-	
rekening-	gratis	advies	van	de	

NIEUW	IN	LEEUWARDEN:	
DE	ENERGIECOACH	VOOR	MINIMA.	
Voor	gratis	advies	voor	een	lagere	energierekening	

Klaas	Hofman	en	Pieter	van	der	Veen
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energiecoach”,	waarin	heel	veel	
praktische	informatie	wordt	gegeven	
en	15	bespaartips.	Bijvoorbeeld:	is	het	
nodig	om	's	nachts	de	thermostaat	4	
graden	naar	beneden	te	zetten?	
Gebruik	je	een	energiezuinige	
douchekop	of	waterbesparende	
mondstukken	en	doorstroom-	
begrenzers	voor	de	kraan	in	de	
keuken?	Moetje	je	cv-buizen	
isoleren?	Enzovoorts.	

Het	gaat	er	in	dit	project,	dat	in	eerste	
instantie	alleen	voor	de	9000	
Leeuwarder	ingezeten	met	een	
minimum-inkomen	is	bedoeld,	om	dat	
een	bewoner	door	deze	advisering	
beter	de	bespaarkansen	gaat	zien.	
Een	bewustwordingsproces	dus.	Dat	
het	goed	gaat	met	dit	project	blijkt	

18
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ook	uit	de	aanstelling	van	een	
tweede	energiecoach,	te	weten	
Pieter	van	der	Veen,	die	voor	16	uur	
als	coach	aan	de	slag	gaat	en	dan	
vooral	in	Huizum-west.	Daarna	is	hij	
werkzaam	voor	de	Energie	Inspectie	
Friesland.	Hij	heeft	ervaring	met	het	
werken	met	zonnepanelen	en	heeft	
een	opleiding	tot	energiecoach	
gevolgd.	Klaas	Hofman	heeft	
jarenlang	bij	de	NUON	gewerkt.	In	
deze	tijd	waarin	het	energiebeleid,	
mede	onder	invloed	van	het	
milieuakkoord	van	Parijs-veel	meer	
maatschappelijke	aandacht	krijgt,	is	
hij	met	de	gemeente	voor	dit	project	
aan	de	slag	gegaan.	

Voor	meer	informatie	kunt	u	terecht	
bij:	www.slimwoneninleeuwarden.nl	
E-mail:	slimwonen@leeuwarden.nl	
Of	telefonisch:	bel	14058	
Per	post:	Gemeente	Leeuwarden	
Energieloket	'Slim	wonen	in	
Leeuwarden'	Antwoordnummer	600	
8900	VC	Leeuwarden.	

Het	project	is	nog	volop	in	
ontwikkeling,	maar	wordt	in	ieder	
geval	nog	3	jaar	gefinancierd.	En	
nogmaals:	de	maatschappelijke	
tendens	is	dat	er	eerder	meer	dan	
minder	aandacht	voor	het	milieu	gaat	
komen.	Energiebesparing	is	dus	hot!	
Profiteer	ervan,	wil	ik	maar	zeggen!!	
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Namens	de	Huurdersvereniging	
werden	Jaap	Braaksma,	Sieta	Adema	
en	Sjakkie	Jongma	onlangs	door	
Elkien	uitgenodigd	voor	een	
vervolggesprek	op	de	afsluitende	
bijeenkomst	van	de	Stichting	
Toekomstverkenning	Hollanderwijk	
2015	in	april	2017.	Daar	had	
scheidend	directeur	Alex	Bonnema	
zo’n	gesprek	toegezegd.	Namens	
Elkien	waren	Aafke	Postma	en	Hugo	
Sikma	aanwezig,	namens	
huurderskoepel	Nieuw	Elan	Theda	
Heijs.

Sieta	Adema	gaf	aan	dat	de	punten	
uit	de	brief	van	de	Huurders-	
vereniging	van	9	juni	2013	nog	steeds	
actueel	zijn.	De	Huurdersvereniging	
wil	graag	zorgen	voor	een	
evenwichtige	samenstelling	van	de	
buurt.	Ze	wil	samen	met	Elkien	
uitzoeken	wat	daarvoor	de	
mogelijkheden	zijn	binnen	het	
huidige	toewijzingsbeleid.	Ook	wil	ze	
bekijken	of	er	nog	andere	
maatregelen	te	bedenken	zijn	die	dit	
kunnen	bevorderen.	De	Huurders-	
vereniging	stuurde	hierover	in	juni	
2013	al	een	brief	naar	Elkien,	waarin	
ze	onder	andere	schrijft:
“Met	de	invoering	van	het	huidige	
woningtoewijzingssysteem	onder	het	

motto	‘wonen	waar	je	wilt’,	is	in	de	
loop	der	tijd	de	regierol	m.b.t.	de	
woningtoewijzing	door	Elkien	meer	
en	meer	losgelaten.	Juist	dit	loslaten	
van	de	voorheen	sturende	rol	van	de	
woningstichting	in	de	toewijzing	van	
de	woningen	betreuren	wij.

De	Huurdersvereniging	Hollanderwijk	
is	al	25	jaar	actief	in	wellicht	meest	
karakteristieke	wijk	van	Leeuwarden.	
Dit	karakter	en	de	sfeer	van	de	
Hollanderwijk	worden	voor	een	groot	
gedeelte	bepaald	door	betrokken	en	
zorgzame	bewoners,	die	trots	zijn	op	
de	wijk	waarin	zij	wonen	en	leven.	
Het	bestuur	van	de	Huurders-	
vereniging	doet	zijn	uiterste	best	om	
dit	zo	te	houden.

Ongeveer	25	jaar	geleden	hebben	wij	
daarom,	samen	met	de	toenmalige	
directeur	van	de	woningstichting,	een	
formule	afgesproken	om	deze	
evenwichtige	samenhang	in	de	

BERICHT	VAN	DE	HUURDERSVERENIGING	
OVER	DE	BIJEENKOMST	MET	ELKIEN	OVER	
DE	WONINGTOEWIJZING
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Tijd voor een voorjaarsschoonmaak voor uw computer!

Wordt uw computer ook trager in de loop der tijd, maakt wat meer lawaai, loopt weleens vast, of wilt u
bovenstaande problemen graag een stap voor zijn?
Eens per jaar opschonen van de computer draagt bij aan het probleemloos functioneren, voorkomt dat
kleine problemen grote problemen gaan worden en maakt uw computer vaak sneller.

De voorjaarsschoonmaak omvat de volgende activiteiten:

Verwijderen van ongewenste programma’s

Opruimen van het register

Controle van de belangrijkste onderdelen

Uitgebreide scan op virussen

installeren van updates

Fysieke schoonmaak van de computer

Deze complete voorjaarsschoonmaak voeren wij uit voor slechts ¤49,95!
In de Hollanderwijk wordt uw computer bovendien GRATIS losgekoppeld en afgehaald.
Na de voorjaarsschoonmaak wordt de computer weer bij u gebracht en aangesloten op bijvoorbeeld uw
printer, scanner en internetverbinding

Neem voor een afspraak snel contact met ons op via 0566 - 65 1204,
of mail naar voorjaar@webish.nl

Kijk voor al uw computerapparatuur op:

WWW.WEBISHICT.NL
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Hollanderwijk	te	waarborgen.	De	
Hollanderwijk	zou	voor	eenderde	
bewoond	worden	door	starters,	voor	
eenderde	door	gezinnen	en	voor	
eenderde	door	wat	oudere	bewoners.

Een	instrument	om	in	deze	
woningtoewijzing	te	sturen	was	de	
afspraak	dat	zittende	bewoners	met	
voorrang	binnen	de	wijk	konden	
verhuizen.

Met	het	nu	geldende	toewijzings-	
systeem:	‘wonen	waar	je	wilt’,	lijkt	het	
moeilijk	om	die	formule	te	
handhaven.	Het	is	niet	meer	Elkien	die	
bepaalt	wie	er	komt	wonen,	maar	de	
wens	van	de	woningzoekende.	De	
Huurdersvereniging	constateert	nu,	
als	gevolg	van	bovenstaand	beleid,	de	
volgende	zaken:
•	De	oude	formule	1/3	-1/3	-1/3	staat	
onder	druk,	met	name	waar	het	het	
aantal	gezinnen	in	de	wijk	betreft.	De	
huizen	zijn	immers	niet	bijzonder	
groot.

•	De	oude	formule	1/3	-1/3	-1/3	staat	
onder	druk	als	Elkien	de	verdeling	van	
de	woningen	uitsluitend	aan	de	
marktwerking	overlaat.

•	Starters,	die	in	de	loop	van	de	tijd	
zijn	uitgegroeid	naar	een	
gezinssituatie	en	die	gehecht	zijn	
geraakt	aan	de	wijk,	moeten	
noodgedwongen	de	wijk	verlaten	

omdat	zij	oplopen	tegen	een	drietal	
zaken:
1.	De	woning	wordt	te	krap	voor	een	

gezin.
2.	Gezinnen	die	naar	een	grotere	

woning	binnen	de	buurt	willen	
verhuizen,	worden	bij	
woningtoewijzing	niet	anders	
behandeld	dan	elke	andere	
woningzoekende.	Zij	worden	
geconfronteerd	met	een	wachttijd	
van	maar	liefst	8	jaar!

3.	Binnen	deze	wachttijd	van	8	jaar,	
zijn	de	meesten	al	uit	hun	woning	
gegroeid	en	noodgedwongen	naar	
elders	verhuisd.

De	bewoners	van	de	Hollanderwijk	
koesteren	de	gezinnen	in	de	wijk.	Zij	
zijn	door	hun	afhankelijkheid	van	een	
veilige,	leefbare	wijk	op	hun	wijze	het	
cement	van	de	buurt.	Juist	deze	
gezinnen	zijn	gebaat	bij	een	actieve	
bemoeienis	van	Elkien	bij	de	
woningtoewijzing.	Bovendien	komt	er,	
wanneer	zij	verhuizen	naar	een	
grotere	woning	binnen	de	buurt,	een	
woning	vrij.	Het	bestuur	van	de	
Huurdersvereniging	Hollanderwijk	
gelooft	nog	steeds	in	de	oude	
afspraken	en	ziet	graag	dat	
doorstroom	binnen	de	wijk	mogelijk	
blijft.”	

Tot	zover	de	brief	van	de	
Huurdersvereniging	van	juni	2013.



18

Kom je gezellig 
bij ons 
spelen?

Gastouderopvang Pardoes, biedt opvang aan kinderen  tussen 
0 en 12 jaar oud. Voor meer info: lusannewoltjer@versatel.nl 
PG�CFM����������������������������t�-3,�OVNNFS������������.
Of bezoek de site: http://gastouder.lusannewoltjer.nl 
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Wat wil de politie weten?
�ĞůĂŶŐƌŝũŬĞ�ĚŝŶŐĞŶ�Žŵ�ĚŽŽƌ�ƚĞ�ŐĞǀĞŶ�ĂĂŶ�
ĚĞ�ƉŽůŝƟ�Ğ�ǌŝũŶ͗�;ŝŶŐĞƐĐŚĂƩ�ĞͿ�ůĞĞŌ�ŝũĚ͕�ůĞŶŐƚĞ͕�
ƉŽƐƚƵƵƌ͕ �ŚĂĂƌŬůĞƵƌ�ĞŶ�ŬĂƉƐĞů͕�ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ŽĨ�
ŽƉǀĂůůĞŶĚĞ�ŬĞŶŵĞƌŬĞŶ�ǌŽĂůƐ�ĞĞŶ�ƚĂƚŽĞĂŐĞ͕�
Ŭů�ĞĚŝŶŐ͕�ĞǀĞŶƚƵĞĞů�ǀĞƌǀŽĞƌƐŵŝĚĚĞů� ;ŵĞƌŬ͕�
ŵŽĚĞů͕� ŬůĞƵƌ�ĞŶ�ŬĞŶƚĞŬĞŶͿ͕�ŽĨ� ŝĞŵĂŶĚ�ĂůͲ
ůĞĞŶ�ŝƐ�ŽĨ�ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ�ĂŶĚĞƌĞŶ͕�ŽĨ�ŝĞŵĂŶĚ�
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ� ĞĞŶ� ƚĂƐ� ŽĨ� ĞĞŶ� ĂŶĚĞƌ� ǀŽŽƌͲ
ǁĞƌƉ�ďŝũ�ǌŝĐŚ�ŚĞĞŌ�͘
�Ğ�ƉŽůŝƟ�Ğ�ŵĞƌŬƚ�ĚĂƚ�ǀĞĞů�ŵĞŶƐĞŶ�ǀĞƌĚĂĐŚƚ�
ŐĞĚƌĂŐ�ǌŝĞŶ�ĞŶ�Ğƌ�ĞĞŶ�ŐĞǀŽĞů�ďŝũ�ŚĞďďĞŶ�ĚĂƚ�
Ğƌ�ŝĞƚƐ�ŶŝĞƚ�ŬůŽƉƚ͕�ŵĂĂƌ�ƚŽĐŚ�ďĞĚĞŶŬĞŶ�ĚĂƚ�
ŚĞƚ�ǁĞů͛ŝŶ�ŽƌĚĞ�ǌĂů�ǌŝũŶ͛�ĞŶ�ĚƵƐ�ŶŝĞƚƐ�ĚŽĞŶ͘�
�Ğů� ĚƵƐ� ϭͲϭͲϮ͘��Ğ�ƉŽůŝƟ�Ğ� ŬŽŵƚ� ůŝĞǀĞƌ� ĞĞŶ�
ŬĞĞƌ�ǀŽŽƌ�ŶŝĞƚƐ͕�ĚĂŶ�ĞĞŶ�ŬĞĞƌ�ƚĞ�ǁĞŝŶŝŐ͊

ϭͲϭͲϮ�ďĞůůĞŶ�ŚĞĞĨƚ�ǌŝŶ͊

¦ Geen bemiddelings-of begeleidingskosten

¦ Alleen afgenomen opvang-uren betalen.

¦ Goede voorlichting en duidelijke werkwijze

¦�Toegankelijk en kleinschalig

Meer informatie? Inschrijven?   www.gastouderbureauCoCo.nl
Kennismaken? Bel:            Janetta Postma 06-25516619 

 Els Staal 06-25514074
Of mail:  info@gastouderbureaucoco.nl

Gastouderbureau CoCo is een erkend gastouder-
bureau (een fl exibele en kleinschalige vorm van kinderopvang, 

in huiselijke kring) werkzaam in geheel Noord Friesland.
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In	het	onlangs	gevoerde	gesprek	gaf	
Aafke	Postma	van	Elkien	aan	dat	zij	
door	de	huidige	manier	van	toewijzing	
niet	meer	kan	bepalen	wie	waar	komt	
te	wonen.	Volgens	ons	is	die	invloed	in	
een	kleine	buurt	als	de	Hollanderwijk	
juist	hard	nodig.	Anders	krijg	je	binnen	
een	aantal	jaren	een	eenzijdig	
bewoonde	buurt	waar	het	‘cement’	
van	de	wijk	(de	gezinnen	met	
kinderen)	niet	meer	voorkomt.
De	Huurdersvereniging	pleitte	er	
wederom	voor	om	bij	
gezinsuitbreiding	de	mogelijkheid	te	
bieden	om	met	voorrang	binnen	de	
buurt	te	verhuizen	naar	een	iets	
grotere	woning	(van	2	naar	3	
slaapkamers).	Dat	laatste	was	volgens	
Aafke	sinds	kort	weer	mogelijk.

Elkien	heeft	onlangs	over	deze	punten	
overleg	gehad	met	huurderskoepels	
Nieuw	Elan	en	de	Bewonersraad.	Men	
kwam	tot	de	conclusie	dat	alleen	een	
gemeentelijke	
huisvestingsverordening	ervoor	kan	
zorgen	dat	de	corporaties	deels	weer	
sturing	kunnen	geven	aan	de	
woningtoewijzing.
Even	wat	cijfers.	De	reacties	bij	
leegkomende	sociale	huurwoningen	
zijn	nu:	in	heel	Leeuwarden	59	
reacties	per	woning,	voor	woningen	in	
Huizum-West	230	per	vrijkomende	
woning,	voor	de	Hollanderwijk	245	
reacties	per	vrijkomende	woning.	
Doordat	het	zo’n	gewilde	wijk	is	
neemt	doorgaans	de	nummer	1	(dus	

de	bewoner	met	de	langste	
inschrijfduur)	de	aangeboden	woning	
ook	direct	aan.

Sinds	2015	verandert	de	bewoners-	
samenstelling	in	meerdere	
huurwijken.	Corporaties	bedienen	
mensen	met	een	laag	inkomen,	
mensen	die	veel	zorg	nodig	hebben	
(lichamelijk	of	geestelijk)	en	ouderen	
die	geacht	worden	langer	thuis	te	
wonen.
Er	is	veel	doorstroom	in	bepaalde	
wijken.	Dat	geeft	druk	op	de	
bewonerssamenstelling:	volgens	
Elkien	vooral	in	Heechterp	en	het	
Valeriuskwartier.	Wij	gaven	aan	dat	
daar	dezelfde	problematiek	als	bij	ons	
speelt.	Je	zou	dus	zeker	ook	voor	de	
Hollanderwijk	moeten	kijken	wat	er	
binnen	de	gegeven	regels	mogelijk	is	
om	die	bevolkingssamenstelling	weer	
wat	meer	divers	te	krijgen.
We	hebben	afgesproken	dat	Elkien	
binnen	twee	maanden,	dus	in	maart,	
met	concrete	voorstellen	komt.	Die	
zullen	we	dan	met	de	leden	van	de	
huurdersvereniging	bespreken.	Als	het	
zover	is	ontvangt	u	daarvoor	een	
uitnodiging.

Huurdervereniging	Hollanderwijk,	
Sjakkie	Jongma
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door	Roel	Swart

In	2016	was	het	tien	jaar	geleden	dat	
de	derde	generatie	van	familiebedrijf	
Schuurmans	de	nieuwe	vestiging	van	
de	brood-	en	banketbakkerij	aan	de	
Schrans	145	in	Leeuwarden	in	gebruik	
nam.	Dit	jaar	is	het	65	jaar	geleden	
dat	de	eerste	generatie	de	bakkerij	
aan	de	Wiardastraat	5	in	
Huizum-oost	overnam.	Toch	had	het	
weinig	gescheeld	of	de	tweede	
generatie	had	de	onderneming	bij	
gebrek	aan	opvolgers	voortijdig	
gesloten.	Een	gesprek	met	mede-	
eigenaar	Greetje	Geerligs-	
Schuurmans.	

De	beginjaren.	
De	grootvader	van	Greetje,	bakker	
Jappie	Schuurmans,	kocht	in	1953	de	
bakkerij	aan	de	Wiardastraat	5	in	
Leeuwarden.	Samen	met	zijn	vrouw	
Neeltje	verruilde	hij	Gaast	voor	de	
gezellige	wijk	Huizum-oost	om	daar	
hun	brood-	en	banketbakkerij	te	
vestigen.	Ruim	twintig	jaar	later,	in	
1974	–	Schuurmans	was	inmiddels	een	
begrip	geworden	in	Leeuwarden	–	
namen	zoon	Hylke	en	echtgenote	
Sapie	de	zaak	over.	Jappie,	overleden	
in	1987,	bleef	tot	zijn	65ste	jaar	
werkzaam	in	de	bakkerij.	

Zeventiger	en	tachtiger	jaren.	
Hylke	en	Sapie	kregen	vier	kinderen:	
Greetje	(1975),	Neeltje	(1979)	en	in	
1980	de	tweeling	Jacob	en	Luuk.	De	
eerste	jaren	waren	zo	succesvol,	dat	
er	filialen	werden	geopend	aan	het	
Willem	Alexanderplein	en	in	de	
Oosterstraat.	Langzamerhand	echter	
verdwenen	er,	vooral	door	de	komst	
van	supermarkten,	steeds	meer	
buurtwinkels.	Hylke	en	Sapie	stonden	
voor	de	keus:	of	de	zaak	sluiten,	of	
doorgaan	op	een	andere	locatie.	Hoe	
moeilijk	ook,	en	hoe	groot	de	emoties	
ook	waren,	vooral	bij	Greetjes	oma	
Neeltje:	Hylke	en	Sapie	besloten	in	
1985	de	winkel	van	de	Wiardastraat	te	
verhuizen	naar	de	Verlengde	Schrans	

BAKKERIJ	SCHUURMANS	AL	MEER	DAN	
60	JAAR	EEN	BEGRIP	IN	LEEUWARDEN
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8;	de	bakkerij	bleef	wel	in	de	
Wiardastraat.	Daarnaast	werden	de	
beide	andere	filialen	gesloten.	

Aan	de	slag	bij	Hylke	en	Sapie.	
Na	de	mavo	en	het	behalen	van	haar	
middenstandsdiploma	ging	Greetje	in	
het	bedrijf	van	haar	ouders	aan	de	
slag.	Ook	haar	broer	Jacob,	inmiddels	
met	een	diploma	brood-	en	
banketbakker	op	zak,	trad	in	dienst	bij	
de	bakkerij.	Greetje:	“Maar	het	
werden	roerige	tijden	en	ook	wij	
hadden	last	van	de	crisis.	Voor	ons	
was	geen	plek	meer	en	mijn	ouders	
probeerden	het	bedrijf	zonder	
personeel	te	redden”.	

Elders	in	loondienst.	
Greetje	ging	aan	het	werk	bij	een	
supermarkt,	waar	ze	terecht	kwam	op	
de	broodafdeling.	“Een	heel	andere	

wereld	en	een	grote	concurrent	van	
de	ambachtelijke	bakker.	Ineens	
moest	ik	brood	verkopen	wat	‘mijn	
heit’	niet	gebakken	had”,	aldus	
Geerligs-Schuurmans,	die	er	direct	aan	
toevoegt	dat	het	desondanks	voor	
haar	een	fantastische	leerschool	was.	
Op	allerlei	vlakken	werd	ze	
bijgespijkerd	en	deed	ze	ideeën	op.	
Al	vrij	snel	ontgroeide	Greetje	de	
broodafdeling	en	klom	op	tot	
assistent-bedrijfsleider.	Zes	jaar	hield	
ze	het	er	vol.	Greetje:	“Toen	was	ik	de	
kille	wereld	van	de	grote	ketens	zat.	
Zolang	je	deed	wat	er	van	je	verlangd	
werd,	was	er	niks	aan	de	hand,	maar	
voor	je	ideeën	en	mening	was	geen	
plek”.	Ook	Jacob	had	in	de	voorbije	
jaren	als	bakker	elders	in	loondienst	
gewerkt	en	daar	veel	waardevolle	
kennis	en	ervaring	opgedaan.

Drie	generaties	Schuurmans
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Einde	van	het	
familiebedrijf?	
Hylke	en	Sapie	hebben	de	
zaak	met	keihard	werken	
weer	op	de	rit	gekregen.	
Ondertussen	gingen	de	
jaren	wel	tellen.	
Bovendien	was	er,	
doordat	het	bedrijf	hun	zo	
in	beslag	nam,	nauwelijks	
ruimte	voor	vrije	tijd;	ze	
gingen	nooit	op	vakantie.	
Dat	idee	alleen	al	
weerhield	de	kinderen	er	
van	om	de	zaak	over	te	nemen.	Hylke	
en	Sapie	hadden	zich	er	inmiddels	bij	
neergelegd	dat	ze	de	bakkerij	na	
verloop	van	tijd	zouden	sluiten.	Ze	
waren	dan	ook	blij	verrast	toen	
Greetje	en	Jacob	in	2006	besloten	om	
samen	de	zaak	over	te	nemen.	

Nieuwe	huisvesting	Schrans	145.	
Sinds	2006	is	brood-	en	
banketbakkerij	Schuurmans	gevestigd	
aan	de	Schrans	145	in	Leeuwarden.	
Broer	en	zus	stootten	de	bakkerij	af	
en	gingen	voor	de	levering	van	brood	
en	banket	in	zee	met	het	bevriende	
familiebedrijf	“De	Bakkers	van	
Verloop”	in	Gorredijk.	Greetje:	“De	
samenwerking	is	uitstekend;	daar	
komt	bij	dat	veel	van	hun	producten	
overeen	komen	met	de	
oorspronkelijke	recepten	van	pake	
Jappie	en	heit	Hylke”.	
Taakverdeling.	Dat	betekent	niet	dat	
ze	nu	op	hun	lauweren	kunnen	

rusten.	Wat	het	management	betreft	
hebben	de	eigenaren	de	taken	
verdeeld:	Greetje	behartigt	de	
ondernemerskant	en	Jacob	het	
ambachtelijke	deel.	Om	zijn	kennis	op	
peil	te	houden	gaat	Jacob	met	enige	
regelmaat	als	bakker	aan	de	slag	bij	
de	Bakkers	van	Verloop.	Greetje	heeft	
onlangs	meegedaan	aan	“Grip	op	je	
Bakkerij”,	een	zesdaagse	training,	
waarin	ondernemers	handvatten	
worden	aangereikt	op	het	gebied	van	
consumentenbeleving,	persoonlijk	
leiderschap,	productie	en	promotie	en	
bedrijfseconomische	aspecten.	“Een	
leerzaam	traject	waar	ik,	ondanks	het	
feit	dat	we	het	best	goed	doen,	toch	r	
veel	heb	opgestoken.	Want	de	wereld	
verandert	continue	en	daar	moet	je	
als	bedrijf	in	mee	gaan”,	aldus	
Geerligs.	Greetje	en	Jacob	hebben	elf	
medewerkers	in	dienst.	
Hard	werken.	Jacob	zorgt	doorgaans	
voor	de	aanvoer	van	brood	en	banket	
en	Greetje	regelt	de	bestellingen	van	
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klanten.	Iedere	werkdag	staat	Greetje	
om	4	uur	's	ochtends	op	–	op	zaterdag	
zelfs	al	om	3	uur	–	om	de	bestellingen	
te	noteren	en	door	te	geven	aan	
Verloop.	Doordat	Verloop	vanaf	12	
uur	middernacht	gaat	bakken,	kan	
Schuurmans	bestellingen	van	de	
vorige	dag	nog	honoreren.	Tijd	voor	
hobby's	is	er	nauwelijks.	Toch	
volleybalt	Greetje	nog	een	paar	
avonden	per	week,	zij	het	puur	
recreatief.	En,	in	tegenstelling	tot	hun	
ouders,	kunnen	Greetje	en	Jacob	wel	
met	hun	partners	(die	overigens	niet	
in	de	zaak	werken),	op	vakantie;	ze	
wisselen	elkaar	daarbij	af.	

Assortiment	winkel	en	lunchroom.	
Schuurmans	is	gespecialiseerd	in	groot	
en	klein	brood,	koek	en	belegde	
broodjes.	Uit	de	oude	tijd	worden	het	
appelmeisje,	de	karamello's	en	de	
keallepoat	veel	verkocht,	terwijl	van	
hedendaagse	producten	de	zogeheten	
klavertjes-drie	gretig	aftrek	vinden.	
Deze	laatste	refereren	aan	de	drie	
Huizumer	groengebieden	Julianapark	
in	Huizum-west,	Potmarge	in	Huizum-	
dorp	en	Abbingapark	in	Huizum-oost.	
Op	de	website	lezen	we:	“In	de	
bakkerij	staan	onze	gastvrouwen	van	
maandag	t/m	zaterdag	al	vanaf	7.00	’s	
ochtends	voor	je	klaar	met	hun	
vakkennis,	persoonlijk	advies	en	
betrokkenheid.	In	de	winkel	wordt	de	
klant	een	ruim	assortiment	dagverse	
producten	aangeboden:	om	mee	te	
nemen	of	om	direct	op	te	eten	in	de	
gezellige	lunchroom”.	In	de	

lunchroom	worden	ook	koffie,	thee	en	
frisdrank	geserveerd.

Service.	
Behalve	telefonisch	is	het	bij	bakkerij	
Schuurmans	ook	mogelijk	om	brood	
en	banket	online	te	bestellen.	De	
bestellingen	kunnen	dagelijks	tot	
17.00	uur	worden	thuis	bezorgd.

Toekomst.	
Greetje	en	Jacob	hebben	geen	
plannen	voor	uitbreiding;	filialen	
komen	er	niet	meer.	Doordat	ze	met	
hun	personeel	op	één	plek	werkzaam	
zijn,	blijven	ze	herkenbaar	voor	de	
klanten,	van	wie	zij	de	meesten	ook	bij	
naam	kennen.	“Bij	onze	
bedrijfsvoering	is	ons	familiebedrijf	al	
meer	dan	zestig	jaar	innovatief	en	
klantgericht”,	aldus	Greetje	Geerligs	
Schuurmans.	

Informatie:	
Openingstijden:	maandag	t/m	woensdag:	
07.00	tot	17.30;	donderdag	en	vrijdag:	
07:00	tot	18:00	uur;	zaterdag:	07:00	tot	
17:00	uur.
Adres:	Schrans	145,	8932	ND	Leeuwarden,	
tel.	058	–	21	59	002;
email:	info@bakkerijschuurmans.nl.	
Website:	www.bakkerijschuurmans.nl.	
Bakkerij	Schuurmans	zit	ook	op	Facebook.	
Voor	een	snelle	boodschap	kan	vlak	voor	
de	winkel	worden	geparkeerd,	terwijl	op	
twee	minuten	loopafstand	achter	de	
Schrans	ruime	parkeergelegenheid	is.

mailto:info@bakkerijschuurmans.nl
mailto:info@bakkerijschuurmans.nl
http://www.bakkerijschuurmans.nl/
http://www.bakkerijschuurmans.nl/
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55+	KERSTMIDDAG
Goed	23	personen	
hadden	zich	
opgegeven.	
Eerst	gezellig	thee	
gedronken	met	wat	
lekkers	erbij.	
De	mannen	konden	
niet	wachten,	want	
er	moest	gebiljart	
worden.	En	de	
vrouwen,	en	ook	
een	man,	gingen	
sjoelen.	De	blokjes	
vlogen	af	en	toe	over	de	sjoelbak	
heen.	Ondertussen	genieten	van	een	
drankje	met	kaas,	worst	en	
komkommertjes.

Dan	±6	uur	is	er	soep,	koffie,	beschuit	
en	roggebrood.	En	lekkere	
vleeswaren.	Rollade	is	‘t	meest	in	
trek.	Maar	dat	er	meer	mensen	zijn	

die	wel	een	
plakje	rollade	
willen,	daar	
denkt	men	niet	
aan.	
Na	afloop	gaan	
ze	naar	de	
warme	kachel	en	
trekt	ieder	
huiswaarts.	Het	
was	een	
gezellige	
middag.

Groetjes,	Jan	en	
Dries
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door	Antoon	Groenewoud

Na	de	donkere	dagen	voor	Kerstmis	
was	er	het	warmterecord	op	31	
december	vorig	jaar:	11	graden,	dát	
was	sinds	1900	nooit	gemeten.	Ook	
aan	regenwater	geen	gebrek.	
Afgezien	van	het	weer	in	de	
decembermaand	en	een	“echte”	
winter	die	maar	niet	loskomt,	is	er	
weer	genoeg	te	vermelden	in	deze	
rubriek.
Om	te	noemen,	de	
jaarwisseling-en-de-vogels,	de	flora	
reagerend	op	de	hoge	temperaturen	
en	dan	natuurlijk	aandacht	voor	de	
vogel	van	2018:	de	Huiszwaluw!	Dát	
moet	wel	met	deze	vogelsoort.

In	dit	jaargetijde	domineren	de	
uitgedunde	hagen	en	de	kale	bomen	
en	struiken.	Dat	heeft	wèl	als	
voordeel,	dat	de	vogels	gemakkelijk	te	
ontdekken	zijn.	Een	paar	trouwe	
soorten	laten	zich	nog	steeds	horen	
en	bekijken,	zoals	de	Ekster,	de	
Zwarte	kraai	en	de	Turkse	tortel.

Het	was	op	31	december	jl.,	het	begon	
al	te	schemeren.	Het	knallen	van	
vuurwerk	was	al	begonnen.	(Ze	
konden	niet	wachten….).	Het	gevolg	
was	wèl	dat	ik	diverse	vogels,	zoals	de	
Duiven,	maar	ook	Huismussen,	met	
grote	snelheid	in	de	richting	van	het	
N.S.-station	zag	overvliegen:	in	paniek	

dus!	Vogelkundigen	meldden,	dat	de	
vogels	gedesoriënteerd	raken,	ze	
vliegen	tegen	(hoge-)	obstakels	aan	en	
raken	hun	weinige	energie	kwijt	in	
deze	koude	perioden.
Maar	een	oplossing	zal	moeilijk	zijn.	
Mogelijk	met	een	“centraal”	vuurwerk	
in	deze	stad.

Een	vogelsoort	die	zo	slim	was	in	
september	oktober	vorig	jaar	te	
vertrekken,	zal	die	overlast	en	stress	
in	West-	en	Zuid-Afrika	niet	
ondergaan.	Ik	bedoel	hier	dus	“onze”	
Huiszwaluwen,	de	VOGEL	VAN	2018!	
Zeker	zullen	ze	dit	voorjaar	in	onze	
buurt	terugkomen,	want	wat	is	nu	een	
lente	zonder	zwaluwen?
Als	Hollanderwijk,	met	40	
kunstnesten,	bieden	we	hun	optimale	
gastvrijheid.	Jammer	dat	we	de	laatste	

NATUUR	IN	DE	WIJK
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jaren	moeten	ervaren,	dat	het	aantal	
paartjes	terugloopt.	Daarover	later	
meer.	In	een	paar	keer	wil	ik	deze	
zwart-witte	wijkvogels	voor	het	
voetlicht	brengen,	zodat	we	de	

Huiszwaluwen	misschien	anders	en	
vertrouwder	na	april	a.s.	gaan	zien	en	
horen.
Behalve	de	40	kunstnesten	die	al	
hangen,	bieden	we	de	
Wytgatsweltsjes	ook	nog	een	
zwaluwtil	aan,	die	bij	het	
Hollanderhuuske	staat,	maar	die	nog	
niet	ontdekt	is.	Trouwens,	onze	
zwaluwen	hebben	ook	nog	andere	
volksnamen,	b.v.	Melkstaartje	en	
Witpenske.	Wetenschappelijk	staan	ze	
als	Delichon	urbica	te	boek,	’t	is	maar	
een	weet.
Maar	wat	ik	nog	niet	wist,	is	dat	ze	
ook	buiten	Europa	broeden.	
Noord-Afrika	dat	kan	nog,	maar	zelfs	
in	Noord-China,	Birma	èn	
Noord-Korea,	waar	ze	zich	wel	aan	de	
“strenge	regels”	moeten	houden,	
vermoed	ik.

Oh	ja,	dat	ze	graag	onder	de	daklijsten	
hun	nesten	maken	(of	kado	krijgen!),	
mag	bekend	zijn.	Zouden	wij	b.v.	
buiten	onze	wijk	rotsachtige	bergen	

hebben,	dan	zouden	
ze	daar	ook	op	de	
richels	een	plekje	
zoeken.
Maar	ze	hoeven	hier	
geen	halve	bollen	te	
creëren,	want,	
nogmaals,	er	hangen	
er	al	genoeg	in	de	
wijk,	die	klaar	zijn	
voor	gebruik.	Toch	
kwam	het	voor	dat	
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ze	op	een	andere	plek	toch	hun	EIGEN	
nest	maakten.	Een	kommetje	van	
ongeveer	1100	tot	1400	bolletjes	klei,	
of	leem,	met	een	kleine	ingang	
bovenaan,	leek	hun	toen	beter	dan	al	
die	namaak-dingen,	denk	je	dan!	De	
balletjes	werden	wel	gecombineerd	
met	wat	strootjes	en	grasjes.	Nou,	zo	
ging	dat.
De	“modder”	die	ze	nodig	hadden	
moesten	ze	wel	ver	weg	halen.	
Misschien	wel	uit	het	Julianapark?	Als	
het	paar	Huiszwaluwen	zo’n	12-14	
dagen	bezig	is	met	de	bouw,	dan	
zullen	ze	samen	ongeveer	70	bolletjes	
per	dag	op	moeten	halen!	De	
binnenzijde	van	het	nest	wordt	mooi	
zacht	gemaakt	met	veertjes	en	
strootjes,	opdat	daarna	de	3	tot	4	á	5	
eieren	een	goed	plekje	krijgen.	Het	
daaropvolgende	voorjaar	kunnen	ze	
weer	hetzelfde	nest	gebruiken.	Met	
mogelijk	wat	reparaties	kan	dat	
meestal.	Het	kan	wel	zijn	dat	enige	
andere	dieren	zich	in	dat	nest	ook	
prima	voelen.	Dat	zijn	dan	meestal	
parasieten	en	andere	insecten.	Zij	
vormen	dikwijls	ook	de	vijanden	van	
de	vogels.	Omdat	2018	nog	lang	niet	
voorbij	is,	wil	ik	de	volgende	keer	veel	
meer	melden	over	de	vogel	van	2018.

Oh	ja,	’t	klimaat…..
De	opwarming	van	onze	aarde	bleek	
ook	eind	vorig	jaar	en,	minder	
extreem,	in	januari.	De	Huismusjes	en	
Mezen	gingen	nog	niet	nestelen,	maar	
het	groen	reageerde	terdege!	Veel	

struiken,	waaronder	de	Hazelaar	
bloeiden	“supervroeg”	en	in	de	tuin	
van	Efdé-Spek	(Wijnhornsterstraat)	
bloeiden	planten	die	normaal	vroeg	in	
de	zomer	gaan	bloeien	en	andere	pas	
in	juli.	Dat	waren	Hebe-soorten,	
Primula’s	met	rode-	en	witte	
bloempjes.	Dan	ook	nog	de	Geum,	of	
het	Nagelkruid,	dat	“een	vroege	trein”	
nam.	Sneeuwklokjes	bleken	ook	
voorlijk	in	deze	winter.	Maar	hopen	
dat	ze	ongeschonden	de	aprilmaand	
halen.

Na	al	die	vogels	en	planten	nog	even	
naar	de	amfibieën,	nl.	de	Pad.	Tijdens	
de	radio-uitzending	“Vroege	Vogels”	
op	14	januari	hoorde	ik	iemand	
melden	een	Pad	wandelend	over	een	
weg	te	hebben	gezien.	Waar,	dat	
ontging	me	even,	maar	wel	een	hele	
bijzondere	tijd,	want	de	paddentrek	
begint	normaal	in	maart!	Tegen	die	
tijd	zullen	we	wel	weer	kunnen	zien,	
dat	langs	het	fietspad	langs	de	
Potmarge	weer	schermpjes	geplaatst	
zijn.	De	padden	kunnen	dan	niet	
oversteken	en	overreden	worden,	
maar	vallen	in	enkele	emmers,	die	
regelmatig	geleegd	worden	bij	de	plek	
aan	de	overkant,	waar	ze	naar	toe	
wilden.	In	elk	geval,	hulde	voor	deze	
dierenbescherming!

Dat	was	weer	“Natuur	in	de	wijk”	met	
als	afsluiting	toch	even	een	
aandachtspunt	buiten	onze	buurt.

Januari	2018
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Enkele foto’s 
van het 
kindercarnaval 
op 7 februari
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door	Antoon	Groenewoud

Na	de	Prehistorische-,	de	Wilde-,	en	
de	Verwilderde	katten,	sluit	ik	af	met	
een	aflevering	over	de	Huiskat.	
Onder	andere	onze	buurtgenoten	
van	40-60	cm	lang,	met	een	staart	
van	ongeveer	30	cm.	Op	de	
weegschaal	3-4½	kg	zwaar.

Bij	velen	van	ons	is	de	Huiskat	wat	
betreft	het	gedrag	een	open	boek.	
Toch	hoop	ik	hieronder	wat	
gedragingen	te	vermelden,	die	
misschien	wat	minder	bekend	zijn,	
ook	bij	de	eigenaars	van	deze	dieren.

Een	herkenbaar	gedrag	is	deels	
aangeboren	en	om	het	uit	te	voeren,	
gedeeltelijk	geërfd.
Ze	hebben	een	sterke	persoonlijkheid,	
maar	kunnen	zich	ook	makkelijk	
aanpassen	aan	veranderende	
omstandigheden.	Het	schijnt	dat,	als	
een	moeder-kat	nooit	gejaagd	heeft,	
de	kittens	wel	een	prooi	zullen	
besluipen	en	bespringen,	maar	niet	
doden!	Die	hebben	dus	een	les	
gemist.
Net	als	honden,	kunnen	Huiskatten	
vanaf	een	enorme	afstand	van	“thuis”	
(dus	b.v.	kilometers	ver),	de	weg	
terugvinden.	Er	wordt	verondersteld	
dat	ze	gebruik	maken	van	de	

KATTENPRAAT	12	(SLOT)

Ook	kattengedrag
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zonnestand!	Op	die	terugweg	
“nemen”	ze	zelfs	beken	en	rivieren	en	
passeren	steden	en	dorpen.	Zouden	
ze	een	inwendige	“TomTom”	hebben?	
Daarnaast	laten	ze	ook,	ver	van	
tevoren,	gedrag	zien	dat	op	een	
aankomend	onweer	of	een	aardbeving	
duidt.

Dat	de	Huiskatten	kopjes	willen	geven	
is	aandoenlijk.	Maar	o	wee,	als	ze	hun	
territorium	moeten	verdedigen!	Dan	
zijn	ze	al	blazend	strijdvaardig.	Een	
indringer	in	hun	tuin,	of	zelfs	in	het	
“thuis”	zal	het	merken!	Zo	kan	het	
problemen	geven,	als	een	tweede	kat	
wordt	aangeschaft.	De	al	aanwezige	
kat	zal	zijn	“basis”,	in	dit	geval	de	
slaapplek,	verdedigen.
Net	als	bij	Wilde	katten	is	het	mogelijk	
dat	ook	Huiskatten	in	een	grote	groep	
kunnen	leven.	Voorwaarde	is	dan	wel,	
dat	er	voldoende	voedsel	is.	Een	mooi	
voorbeeld	is	het	“Cat	Island”	in	Japan,	
waar	ruim	100	katten	bij	elkaar	
verblijven.	De	bezoekers	zullen	heel	
wat	“kopjes”	ontvangen	van	de	

aanhankelijke	dieren	en	ze	laten	vast	
wel	hun	genot	blijken	door	te	spinnen.

Oh	ja,	dat	spinnen!	Van	alle	38	
katachtigen	schijnt	de	Huiskat	de	
enige	te	zijn,	die	kan	spinnen,	een	nog	
altijd	onbegrepen	uiting,	althans	hoe	
het	door	de	Huiskatten	gemaakt	
wordt.	Deskundigen	hebben	er	
verschillende	theorieën	over,	maar	
het	blijft	toch	nog	een	mysterie!	De	
visie	die	mij	het	meest	aanspreekt,	na	
lezing	van	de	meningen,	is	deze:	Bij	
het	aaien	gaat	er	een	signaal	naar	de	
hersenen	van	de	kat,	waarop	de	
spieren	van	het	strottenhoofd	gaan	
vibreren	en	dit	snijdt	de	in-	èn	
uitademing	ritmisch	af.	Want	het	is	
opvallend,	dat	’t	spinnen	steeds	
doorgaat	en	niet	afhankelijk	is	van	de	
stembanden,	want	die	werken	via	in-,	
of	uitademen.

Tot	slot	van	“Kattenpraat”:
Een	katachtige	vraag:	van	hoeveel	van	
de	37	andere	katachtigen	hebben	de	
kenners	kunnen	vaststellen	dat	ze	niet	
spinnen?	De	meesten	zijn	niet	direct	

te	benaderen…..

Bronnen:
Zoogdieren	van	
West-Europa
De	Katcyclopedie,	maak	dat	
de	kat	wijs!
Katten	(Het	Spectrum)
Katachtige	roofdieren	
(Fascinerend	Dierenrijk)

Een paar keer per jaar op een 
maandagavond.

Goed voor jezelf, 
goed voor de buurt.

Gerda van Houten 
058 2126272

Oud papier lopers gevraagd
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Mijn	naam	is	Zerrgai	Safi,	maar	bijna	
iedereen	noemt	me	Omar	.
Al	20	jaar	heb	ik	ervaring	met	
kledingreparatie	en	het	repareren	
van	tenten,	kussens,	vitrages,	
gordijnen,	en	het	ontwerpen	en	
maken	van	kleding.

Sinds	2011	ben	ik	in	Nederland	en	heb	
hier	mijn	diploma	coupeur	gehaald.
In	september	2016	ben	ik	gestart	met	
een	cursus	ondernemingsplan	en	heb	
deze	met	goed	gevolg	afgerond.
In	november	2017	ben	ik	gestart	met	
mijn	eigen	naaiatelier.
Mijn	specialisatie	is	het	ontwerpen	en	
maken	van	kleding	naar	uw	eigen	
smaak.	Zo	ook	het	vermaken	en	
aanpassen	van	kleding.
Ik	pas	het	patroon	aan	uw	eigen	
lichaamsmaten	aan.

Mijn	passie	is	maatkleding	maken.

Tijdens	mijn	opleiding	heb	ik	met	een	
landelijke	modewedstrijd	
de	tweede	en	derde	prijs	
gewonnen.
Creativiteit,	kwaliteit	en	
snelle	service	zijn	
woorden	die	bij	mij	
passen.

Wijnhornsterstraat	128,	
8932	EZ	Leeuwarden
Tel:	06	52629409
www.safimodeatelier.nl
Facebook	pagina:	
Safi	Mode	Atelier

SAFI	MODE	ATELIER	

http://www.safimodeatelier.nl
http://www.safimodeatelier.nl
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door	Frank	Roffel

Aan	de	Potmarge,	tegenover	het	
mooie	gebouw	van	de	Leeuwarder	
Courant	en	naast	de	Johannes	de	
Doperkerk	en	het	Van	Hallinstituut,	
ligt	sinds	2015	het	opvallende	
WETSUS-gebouw,	onderdeel	van	de	
WaterCampus	Leeuwarden.	Om	
meerdere	redenen	is	dit	een	uniek	
gebouw	te	noemen.

De	van	een	fraaie	houten	omlijsting	
voorziene	nieuwbouw	is	een	ontwerp	
van	de	architectencoöperatie	GEAR,	
een	samenwerkingsverband	van	4	

Friese	bureaus.	Gear	betekent	in	het	
Fries	samenwerking	en	in	het	Engels	
versnelling.	Dat	is	ook	precies	de	
bedoeling	van	de	4	bureaus.	Door	
samenwerking	ontstaat	er	een	
vliegwieleffect,	want	zo	hebben	de	
bureaus	meer	massa,	meer	
verscheidenheid,	meer	invalshoeken	
en	meer	kennis.	In	2012	won	dit	
samenwerkingsverband	de	
aanbesteding	en	begin	2015	werd	het	
gebouw	opgeleverd	aan	de	gemeente	
Leeuwarden,	eigenaar	van	de	
WaterCampus	Leeuwarden.

HOOGWAARDIGE	WATER-	
TECHNOLOGIE	IN	WETSUSGEBOUW
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En	wat	voor	een	gebouw	is	het	
geworden!	In	de	eerste	zin	had	ik	het	
al	over	andere	opvallende	gebouwen	
om	dit	nieuwe	architectonische	icoon	
heen.	Het	halfronde	Leeuwarder	
Courant-gebouw	vond	ik	ook	een	
aanwinst	voor	de	omgeving	en	het	
Van	Hallinstituut	mag	er	ook	zijn.	
Alleen	dat	wat	sinistere	kerkgebouw	
heeft	mij	nooit	kunnen	bekoren.	Het	
doet	me	teveel	denken	aan	de	
Middeleeuwen,	die	men	ook	vaak	ziet	
als	één	lange,	duistere	periode	uit	de	
geschiedenis	der	mensheid.	Maar	al	
met	al,	is	er	veel	te	genieten	op	die	
vierkante	kilometer	bij	de	Potmarge.	
Bij	het	bouwen	van	het	jongste	
gebouw	is	gebruik	gemaakt	van	de	
nieuwste	technieken	op	het	gebied	
van	duurzaam	bouwen,	hetgeen	de	
ontwerpers	eind	2014	het	
BREEAM-NL.	Exellent	ontwerp-	
certificaat	opleverde.

Een	van	die	
technieken	is	
toegepast	op	de	
dominerende	
lamellenpartij	van	
hout.	In	eerste	
instantie	wilde	men	
dat	ze	zouden	kunnen	
bewegen,	dat	ze	
zouden	reageren	op	
de	stand	van	de	zon	in	
de	loop	van	de	dag	en	
van	de	seizoenen.	Dat	
zou	3	miljoen	euro	

hebben	gekost,	wat	er	toe	leidde	dat	
dàt	in	ieder	geval	niet	doorging.	Voor	
optimale	lichtinstraling	zou	de	
hellingshoek	van	de	planken	binnen	
bepaalde	grenzen	moeten	vallen.	Die	
werden	opgezocht	en	zo	varieert	de	
ligging	van	de	houten	planken.	En	zo	is	
er	een	variatie	in	de	mate	waarin	de	
planken	als	het	ware	kiepen	en	lijkt	
het	alsof	er	een	soort	“veeg”	over	het	
gebouw	gaat.	Dit	alles	lees	ik	in	een	
artikel	van	Ria	Kraa	van	20	december	
2014	in	het	Friesch	Dagblad.	
Directeur-eigenaar	Van	Wieren	van	
architectenbureau	TWA,	een	van	de	4	
bij	het	ontwerp	en	uitvoering	
betrokken	Friese	bureaus,	vertelt	in	
zijn	relaas	dat	door	de	genoemde	
journalist	is	opgetekend,	dat	de	
geplande	gevel	van	houten	lamellen	
als	een	soort	jas	rondom	de	
kantoorruimte	moest	vallen.	Een	
dergelijke	gevel	hadden	architecten	
tot	voor	kort	nooit	alleen	met	potlood	
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en	papier	kunnen	ontwerpen.	Dat	het	
gelukt	is,	is	het	gevolg	van	de	
beslissing	om	te	gaan	werken	met	
3D-technologie.	Het	gehele	
ontwerpproces	werd	virtueel	gedaan	
en	dat	resultaat	werd	naar	de	fabriek	
gestuurd.	Zonder	dat	er	dus	een	
meetlat	aan	te	pas	is	gekomen.	En	
toch	schrijft	Kraa:	‘er	is	geen	plank	
verkeerd	gezaagd’.

Dankzij	de	uitbreiding	van	de	
Watercampus	is	er	ruimte	voor	
nieuwe	kantoren,	laboratoria,	
ontmoetingsruimten	en	een	
parkeervoorziening.	Er	zijn	twee	
instellingen	die	het	gebouw	benutten.	
Ten	eerste	WETSUS,	het	Europese	

kennisinstituut	op	het	gebied	van	
duurzame	waterbehandelings-	
technologie,	dat	ongeveer	80%	van	de	
ruimte	gebruikt.	Ten	tweede	de	
Noorse	Aqua	Nirvana	Foundation.	
WETSUS	werkt	op	topniveau	samen	
met	100	internationale	bedrijven	en	
20	universiteiten.	Zij	draagt	daarmee	
bij	aan	de	groeiende	wereldwijde	
behoefte	aan	schoon	en	veilig	water	
en	verder	legt	zij	de	basis	voor	een	
duurzame	ontwikkeling	van	de	Friese	
(kennis-)economie.
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door	Frank	Roffel

Onze	onbezoldigde	amateur-	
historicus	van	de	Hollanderwijk-	
geschiedenis,	Tom	Sandijck,	is	al	
jaren	vrijwilliger	op	Dekema	State,	
een	klein	maar	smaakvol	kasteeltje	
in	Jelsum,	onder	de	rook	van	
Leeuwarden.	

In	de	jaren	’50	en	’60	van	de	vorige	
eeuw	streek	daar	regelmatig	Hans	van	
der	Kallen,	alias	Havank,	neer.	Deze	
min	of	meer	als	een	bohémien	
levende	schrijver	van	

detectiveverhalen,	waarvan	6	miljoen	
exemplaren	in	de	vorm	van	de	
zogeheten	Zwarte	Beertjes	van	
uitgeverij	Bruna	zijn	verkocht,	was	van	
oorsprong	Leeuwarder.	Hij	werd	
geboren	in	1904	en	overleed	in	1964.	
Tom	heeft	vaker	over	Van	der	Kallen	
geschreven	en	ook	twee	
tentoonstellingen	over	de	man	
gemaakt.	Voor	de	uitgave	van	dit	
boekje,	dat	twee	boekjes	ineen	
behelst,	getiteld	Havank	op	Dekema	
State	en	De	Moord	op	Havank	heeft	
Tom	steun	gekregen	van	de	Stichting	
Mateor,	die	het	boekje	heeft	
uitgegeven.	Deze	stichting	stelt	zich	
ten	doel	om	het	belang	van	het	
schrijverschap	van	Havank	te	
bewaken	en	stimuleren.	

Voor	wie	nog	geen	kennis	heeft	
gemaakt	met	deze	schrijver	heeft,	is	
het	een	mooi	boekje	om	een	indruk	te	
krijgen	van	het	sociale	leven	van	de	
buitenissige	Van	der	Kallen.	Havank	
was	bijvoorbeeld	dol	op	zijn	hondje	
en	ging	daar	sentimenteel	mee	om.	
En	ook	de	manier	waarop	de	auteur	
zijn	liefde	voor	de	al	lang	overleden	
jonkvrouwe	Anna	Maria	van	Burmania	
beleeft,	die	te	zien	is	op	een	schilderij	
in	het	kasteel,	is	hoogst	merkwaardig.	
Zeer	gedegen	vertelt	Tom	over	de	

NIEUW	BOEK	OVER	DE	LEEUWARDER	
CRIMI-SCHRIJVER	HAVANK	
DOOR	TOM	SANDIJCK
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wetenswaardigheden	omtrent	dit	
soort	zaken	en	ook	het	
beeldmateriaal	is	heel	verhelderend.	
Het	korte	verhaal	van	Kees	Kuiken	De	
Moord	op	Havank	vind	ik	grappig	en	
geeft	aan	dat	de	schrijver	Havank	nog	
steeds	navolging	kent.	

Conclusie:	schrijver	dezes	is	
gecharmeerd	van	dit	kleinood	en	
beveelt	dit	boekje	van	harte	aan.	

Het	boekje	(100	pagina’s)	is	door	de	
Stichting	Mateor	in	december	2017	
uitgegeven	en	is	voor	€	12,50	
verkrijgbaar	bij	de	Friese	Schrijfkamer	
op	de	Schrans	en	bij	boekhandel	Van	
der	Velde.	
Druk:	STIP	Stencilwerk.	
Oplage	500	exemplaren.	

De	Waling	Dijkstrastraat	in	1956
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6
Juni 2014  

Tweewekelijks Tweewekelijks   
op dinsdagochtendop dinsdagochtend  
Van 10.00 tot 11.00 Van 10.00 tot 11.00 
uur WIJKSPREEK-uur WIJKSPREEK-
UUR POLITIE Voor UUR POLITIE Voor 

heel HUIZUM heel HUIZUM --  WESTWEST  

Namens de drie samenwerkende Namens de drie samenwerkende Namens de drie samenwerkende    
BuurtBuurtBuurt–––    WijkWijkWijk---en Speeltuinverenigingen en Speeltuinverenigingen en Speeltuinverenigingen 

in Huizum in Huizum in Huizum ---   West inWest inWest in   
WIJKGEBOUW Gerard Dou WIJKGEBOUW Gerard Dou WIJKGEBOUW Gerard Dou    
GERARD DOUSTRAAT 23GERARD DOUSTRAAT 23GERARD DOUSTRAAT 23---AAA   

Tel. 058 Tel. 058 Tel. 058 ---   213 31 36 213 31 36 213 31 36    
wijkagent@gerarddou.nlwijkagent@gerarddou.nlwijkagent@gerarddou.nl   

 

Voor een complete voetverzorging 
Op afspraak  ook  bij u thuis.   

Ing roeiende nag els, eelt, likdoorns, 
sch immel (mycose) nag els, 

afslu iting  van b eh andeling  met voetmassag e. 
  

Frans van Mierisstraat53 
Leeuwarden 
Tel: (058) 2136338   
Mob: 06-22121339 

Lid Provoet.  

Pedicurepraktijk
Marian Relleke
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Roel	Swart	vertelt

Een	paar	weken	geleden	reisde	ik	
vanuit	de	Randstad	naar	huis	in	één	
van	de	nieuwste	dubbeldekkers	van	
NS.	Tussen	Meppel	en	Steenwijk	
begaf	ik	mij	naar	voren	naar	een	wc,	
laverend	tussen	coupés	en	
treinbalkons,	opgeluisterd	door	het	
lawaai	van	de	trein.	Daar	aangekomen	
moest	ik	op	een	knop	drukken.	Ik	
hoorde	een	blikkerige	damesstem	
zeggen:	"Deze	wc	is	defect".	"Hè?"	
dacht	ik,	"nog	maar	eens	drukken".	
Dezelfde	stem:	"Deze	wc	is	defect".	
Nou	ja,	dan	maar	wachten	tot	
Leeuwarden.

Terug	naar	mijn	plaats	kwam	de	
conductrice	langs.	Ik	vertelde	haar	dat	
de	wc	voor	in	de	trein	defect	was.	
"Daar	heb	ik	nog	geen	melding	van	
gehad",	antwoordde	ze.	"Echt	waar,	
hoor",	zei	ik,	"een	mevrouw	achter	de	
deur	zei	dat".	De	conductrice	keek	mij	
aan	of	ze	water	zag	branden.	Ik	
hakkelde	dat	het	natuurlijk	een	
bandje	was.	"Het	is	mij	niet	bekend	
dat	er	bandjes	in	onze	toiletten	zijn	
die	vertellen	dat	ze	defect	zijn",	
antwoordde	ze.	"	Maar	meneer,	
achter	in	de	trein	is	ook	een	toilet,	
hoor".	Ze	vervolgde	haar	weg.	Ik	
voelde	me	opeens	zo'n	wereldvreemd	
provinciaaltje.	

“Ik	ben	toch	niet	gek?”	dacht	ik.	Lang	
stond	ik	daar	niet	bij	stil,	want	de	
nood	was	inmiddels	zo	hoog	
geworden,	dat	ik	mij	toch	maar	weer,	
nu	in	omgekeerde	richting,	laverend	
tussen	coupés	en	balkons,	begaf	naar	
de	andere	wc.	Daar	aangekomen	
drukte	ik	op	de	knop,	waarop	een	
damesstem	zei:	"Deze	wc	is	vrij".	
"Huh?"	dacht	ik,	"nog	maar	eens	
drukken".	Weer	dezelfde	stem:	"Deze	
wc	is	vrij".	Tja,	ik	moest	nodig	plassen,	
dus	ging	ik	maar	naar	binnen.	“Hoe	
moet	die	deur	nou	op	slot?”	
mummelde	ik	hardop	in	mijzelf,	“o	ja,	
een	groen	verlichte	knop,	daar	maar	
op	drukken.	Hè	hè,"	verzuchtte	ik,	
genietend	van	het	lenigen	van	mijn	
hoge	nood,	"dat	lucht	op".	Na	weer	
op	de	knop	te	hebben	gedrukt,	verliet	
ik	de	wc,	die	nu	weer	vrij	was.	

"Vrij?”......	“Verrek”,	dacht	ik	luidop,	“	
is	die	andere	wc	dan	misschien	niet	
defect?"	Ik	ben	maar	niet	weer	naar	
dat	andere	toilet	voorin	de	trein	
gehobbeld	om	te	horen	of	ik	het	
misschien	verkeerd	verstaan	heb...	

Wel	sprak	ik	na	het	uitstappen	in	
Leeuwarden	nog	even	met	de	
conductrice	over	het	voorval.	Ze	
moest	er	smakelijk	om	lachen.	
Niet	gek,	toch?

IK	BEN	TOCH	NIET	GEK?
Wie	verre	reizen	doet,	kan	veel	verhalen
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door	Frank	Roffel

In	het	kader	van	een	interview	in	de	
serie	“In	de	Schijnwerper”	van	de	
Hollanderwijkkrant	vertelden	
buurtgenoten	Boukje	en	Michiel	
Gottmers	dat	ze	Jehovah	Getuigen	
zijn.	In	het	voorjaar	van	2017	
vroegen	ze	me	om	mee	te	gaan	naar	
een	expositie	met	de	titel	De	Bijbel	
en	de	Naam	(editie	2017),	te	houden	
in	de	nieuwe	Congreshal	van	het	

Jehovah	Getuigencentrum	in	
Swifterbant	in	de	Noord-Oostpolder.	
Zelf	ben	ik	met	het	gereformeerde	
geloof	opgegroeid	en	het	boek	de	
Bijbel	is	onderdeel	van	mijn	culturele	
bagage.	Het	bezoek	leek	me	ook	
grondstof	te	kunnen	geven	voor	een	
stuk	in	de	wijkkrant	over	de	inhoud	
van	de	expositie.	Maar	wat	me	
precies	te	wachten	stond,	was	me	
onbekend.

De	reis	per	dubbeldekker-	
bus	was	gezellig	en	je	bleek	
er	binnen	een	uur	te	zijn	
vanuit	Leeuwarden.	Er	
waren	al	heel	wat	mensen	
in	de	sober	ingerichte	
congresruimte.	Het	viel	me	
op	dat	er	veel	jongeren	
waren	en	dat	ze	modieus	
gekleed	waren.	Onze	groep	

BIJBELEXPOSITIE	VAN	DE	JEHOVA	
GETUIGEN	IN	SWIFTERBANT

Een	gravure	waarop	de	
Dordtse	synode	is	afgebeeld.	
Het	voornemen	De	
Statenbijbel	te	laten	drukken	
was	een	van	de	resultaten	
van	deze	bijeenkomst	van	
voorname	geloofsdienaren.
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bezoekers	moest	behoorlijk	lang	
wachten	voordat	we	het	expositie-	
gedeelte	konden	betreden.	Er	waren	
maar	een	beperkt	aantal	gidsen	en	de	
belangstelling	was	overweldigend.	
Voordat	ik	wat	over	de	expositie	zelf	
ga	vertellen,	wijd	ik	eerst	wat	uit	over	
wat	de	Bijbel	is.

Dit	geopenbaarde	boek	der	
christenen	is	waarschijnlijk	het	meest	
verkochte	boek	in	de	
wereldgeschiedenis.	Het	door	
Goddelijke	interventie	geïnspireerde	
en	door	mensen	vervolgens	
opgeschreven	boek	(althans	wat	het	
eerste	deel	van	het	boek	“Het	Oude	
Testament”	betreft)	bestaat	uit	twee	
delen.	Deel	1	–het	al	genoemde	Oude	
Testament,	is	duizenden	jaren	voor	
de	komst	van	de	Zoon	van	God	op	
aarde	al	opgetekend.	Het	tweede	
deel	“Het	Nieuwe	Testament”	is	van	
na	de	komst	van	Jezus	Christus,	ook	
wel	de	Verlosser	(van	alle	zondige	
mensen	op	aarde)	genoemd	,	rond	
het	jaar	1	na	Chr.,	dat	het	officiële	
begin	van	de	christelijke	jaartelling	
bepaalt.	In	het	Oude	Testament	
wordt	o.a.	de	geschiedenis	van	het	
Joodse	volk	opgetekend	en	het	zich	
uiteindelijk	onderwerpen	aan	de	
Here,	God	of	Jehovah.	Het	Nieuwe	
Testament	vertelt	de	
wederwaardigheden	en	wonderen	die	
Jezus	verrichtte	tijdens	zijn	korte	
aardse	leven.	Ook	de	4	
schriftevangelieën	van	4	belangrijke	

discipelen	van	Jezus	werden	hierin	
opgenomen.	

De	expositie	laat	goed	zien,	vaak	met	
verbluffend	originele	voorbeelden,	
hoe	de	Heilige	Schrift	is	geschreven,	
vertaald	en	verspreid	in	de	loop	der	
tijd.	Was	de	eerste	Bijbel	in	het	
Hebreeuws,	de	taal	der	Joden,	
geschreven,	de	eerste	vertaling	was	in	
de	Griekse	taal.	Het	Christendom	
begon	zich	in	de	eerste	eeuwen	na	de	
komst	van	Jezus	Christus	in	het	jaar	0	
te	verspreiden	over	Zuid-oost	Europa.	
De	uitvinding	van	de	boekdrukkunst	
in	de	vijftiende	eeuw	was	een	enorm	
belangrijk	moment	voor	het	
geschreven	woord,	en	dus	ook	voor	
de	Bijbel.	Het	ging	met	de	nieuwe	
techniek	een	stuk	sneller	om	de	
boodschap	te	verspreiden	en	op	een	
gegeven	moment	had	elk	land	in	
Europa	wel	een	in	zijn	eigen	taal	
vertaalde	Bijbel.	Het	Christendom	is	
namelijk	een	van	de	grootste	

De	Bijbel	der	Jehovah	Getuigen,	
gedrukt	in	de	zestiger	jaren	der	vorige	
eeuw
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wereldgodsdiensten	geworden.	Op	de	
tentoonstelling	waren	exemplaren	
van	dit	boek	te	zien	op	papyrusrol-	
gedeelten,	aarden	potten	en	scherven	
van	een	pot.	Later	in	de	geschiedenis	
werd	de	Statenbijbel	van	de	Dordtse	
Synode	uitgegeven,	een	belangrijke	
bijeenkomst	van	hooggeplaatste	
gelovigen.	Ook	aanwezig	was	De	
Delftse	Bijbel	uit	1477	en	wel	een	
origineel	exemplaar,	dat	het	oudste	
gedrukte	boek	in	het	Nederlands	was.

De	Jehovah-getuigen	hebben	hun	
eigen	Bijbelvertaling.	In	eerste	
instantie	werd	die	in	het	Engels	
uitgegeven.	In	deze	Bijbel	wordt	de	
Schepper	van	Hemel	en	Aarde	

consequent	Jehovah	genoemd,	de	
naam	die	volgens	hen	de	meest	
correcte	is	gegeven	het	historisch	
bronnenmateriaal.	Andere	
geloofsstromingen	gebruiken	dan	
weer	hun	eigen	namen	voor	de	
allerhoogste.	In	het	moderne	Bijbel-	
onderzoek	is	dit	een	heikel	punt,	waar	
men	dan	ook	nog	niet	over	uit	is.	Al	
met	al	een	interessante	middag,	
waarvan	ik	het	nodige	opstak.
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Woensdag 7  maart is er weer een 
gezellige kinderbingo in het 
Hollanderhuuske 
Voor de jeugd van 3 t/m 12 jaar  
Het is van 15.00 tot 17.00 uur  
Voor de kids die niet kunnen lezen  
hebben we plaatjes 
Kosten € 1,50  
Iedereen is welkom, neem gerust 
je vriendje of vriendinnetje mee  
Alle hulp is welkom  

 
Tot ziens op de nieuwe Hollanderdijk 
63  
 
Groetjes van  Gerda en Caroline 
 
 

Tot ziens in het Hollanderhuuske, 
Nieuwe Hollanderdijk 63
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Bekkenfysiotherapie, goed plan!
Klachten in het gebied van lage rug en bekken, buik en bekkenbodem? 
De bekkenfysiotherapeuten Ina Elving, Wilma Veenstra en Naomi Sirag 
kunnen u helpen met advies en behandeling. 

Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.bekkenpuls.nl

Vrijblijvend spreekuur op donderdag tussen 17 en 18 uur. Aanmelden 
kan telefonisch of via de mail info@bekkenpuls.nl

Hoofdlocatie: Bekkenpuls |Wijnhornsterstraat 196 |8932 EZ Leeuwarden| 
058-2157111

“KOM	MAAR	OP...”
...MET	UW	REACTIES

Kom	maar	op,	een	kreet	die	vooral	door	jongens	op	de	basisschoolleeftijd	
gebruikt	wordt,	als	ze	het	aandurven	om	met	andere	jongens	te	vechten.	
Maar	hier	is	het	anders	bedoeld.	

We	nodigen	alle	lezers	van	onze	wijkkrant	uit	om	te	reageren	naar	aanleiding	
van	inhoud	en	vorm	van	ons	blad.	We	nemen	dat	mee,	mits	geschikt	natuurlijk,	
in	een	volgende	uitgave.	Het	is	ook	mogelijk	dat	bij	die	gelegenheid	de	auteur	
van	het	betreffende	artikel	antwoord	geeft,	enz.

Dus,	kom	maar	op!	en	schrijf	uw	reactie	op	een	briefje	wat	bij	STIP	(Nieuwe	
Hollanderdijk	9)	in	de	bus	kan,	of	mail	naar	hollanderwijkkrant@gmail.com.

Alvast	bedankt	voor	jullie	bijdragen.
O	ja,	gewoon	doen!

-	De	redactie.
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REISJE	NAAR	DE	VELUWE
Even	een	paar	dagen	er	tussen	uit	met	de	bus.	Met	vrienden	mee	en	onderweg	
nog	mensen	oppikken.	Zo	ook	in	Warga,	onze	oude	vrienden	van	de	Nieuwe	
Hollanderdijk.	De	Familie	Dijkstra,	oud-schilder,	beheert	nu	‘t	Oude	Slot	in	
Warga.	Best	leuk	om	dat	eens	te	bezichtigen.
Daarna	nog	meer	mensen	ingestapt.	Toen	richting	De	Veluwe.	Onderweg	nog	
koffie	gedronken	en	op	naar	Nunspeet.
Daar	hebben	we	een	heel	oud	museum	bezocht,	het	Oude	ambachten	en	
speelgoed	museum.	We	hebben	gewandeld	in	de	omgeving	en	een	terrasje	
gepikt	met	een	versnapering	in	Terschuur.	Heerlijk	gegeten.
Daarna	een	film	gemaakt	op	de	Veluwe,	ook	weer	eens	te	zien	hoe	mooi	de	
natuur	is.
Lekker	op	tijd	naar	bed.
Heerlijk	geslapen	en	ontbeten.	Na	‘t	eten	met	een	treintje	naar	een	Well-Fair	
Centrum.	Daarna	te	winkelen	langs	een	toeristische	omweg.	Er	zijn	prachtige	
statige	huizen	in	de	bosrijke	omgeving	van	Hotel	de	Hoeve.
Om	half	zes	vertrok	de	bus	richting	Friesland.
Het	waren	lekker	ontspannende	dagen.
Zoiets	moest	je	eens	vaker	doen.	Er	zijn	nog	zoveel	mooie	plekken	in	Nederland.	
Je	hoeft	niet	ver	van	huis	om	te	kunnen	genieten.
Met	de	boot	kom	je	ook	op	plekjes	waar	niet	iedereen	komt.

Fam.	Minnema.
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Deadlines 
en andere data
DEADLINE	

HOLLANDERWIJKKRANT
	20	MAART

Oud	papier	ophalen:
Maandag	19	maart
Maandag	16	april
Maandag	14	mei
Maandag	11	juni

Iedere week in het 
Hollanderhuuske

maandag
20.00	-	23.00	Klaverjasclub

dinsdag
20.30	-	22.30	Hobbyclub

20.00	-	22.00	Tafeltennisclub

woensdag
14.00	-	15.00	Kinderclub

20.00	-	23.00	Vrouwenclub

donderdag
20.00	-	23.30	Biljartclub	2

vrijdag
20.00	-	23.30	Biljartclub	1
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'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
Biljartclubs
Albert	Reen
Jan	Minnema	(biljartclub	2)
	 Wijnhornsterstraat	62,	 213	81	91
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

Tafeltennisclub
Liesbeth	Langendijk
	 Hollanderdijk	62,		 212	59	09
Ouderenactiviteit
Dries	Minnema
	 Wijnhornsterstraat	62,		 213	81	91
Oud	papier	inzameling
Vacant	(tijdelijk	Gerda	van	Houten)
Hobbyclub
Gerda	van	Houten
	 Nieuwe	Hollanderdijk	49,		 212	62	72
Vrouwenclub
Mevr.	de	Bruin
	 Eekhoffstraat	1,		 212	81	67
Vogelwerkgroep
Antoon	Groenewoud
	 Waling	Dijkstrastraat	5,		 216	57	71
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	 0900-8844

CONTACTPERSONEN

18
Juni 2014  
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zaterdag19 mei 2018
Rommelmarkt

van 10:00 - 16:00 uur

Je eigen spullen 

verkopen in je 

eigen voortuin

Van Blomstraat
Van Harenstraat
Waling Dijkstrastraat
Winsemiusstraat
Starterstraat
Halbertsmastraat
Hollanderstraat
Hollanderdijk
Nieuwe Hollanderdijk
Wijnhornsterstraat

Lijkt het je leuk om mee te doen, vul dan dit strookje in en lever het 
vóór 1 mei in bij Ciska aan de Starterstraat 3.
Dan kan ik daarna inventariseren wie er mee doen. Bij diegenen breng ik dan een 
kaartje met wie mee doen en een aantal ballonnen om op die dag in de heg te steken, 
zodat mensen kunnen zien wie er een rommelmarkt heeft.

Ik doe mee op zaterdag 19 mei met de rommelmarkt in de voortuin

Naam: ................................................................................................

Adres: ................................................................................................

Telefoonnummer: ..............................................................................

JA


