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Op de voorpagina een van de 
nieuwste bewoners in onze wijk: Lora. 
Een teken dat het voorjaar weer staat 
te beginnen.

In dit nummer een oproep voor 
mensen die (af en toe) willen 
meeschrijven aan ons krantje.

En, belangrijk om te weten:
elke keer dat u de container laat 
legen kost dat geld. En daar boven op 
komt nog een bedrag per kilo. 
Het is dus het verstandigste om zo 
lang mogelijk te wachten met het aan 
de weg zetten van de container. 
Beter 4 x per jaar een volle container 
dan 12 x een bijna lege!

Wil je lid of donateur worden van de Hollanderwijk?
Je kunt je dan aanmelden bij de website www.hollanderwijk.com 
of bij Gerda van Houten, Nieuwe Hollanderdijk 49.

Ja, ik wil lid worden voor €12,50 per jaar.

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

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

Postcode:..............................................................................................

Verder weer de vaste bijdragen van 
Eddy Sikma, de huurdersvereniging 
en de vogelwerkgoep. 
En een artikel van een nieuwe 
schrijfster, Tjitske Steen, over 'De 
witte stok'.

En ten slotte wil ik u wijzen op een 
jaarvergadering van de buurt-
vereniging op 29 maart. Het is al 
weer even geleden dat er een 
jaarvergadering was, dus het bestuur 
heeft vast veel nieuws te melden!

Veel leesplezier, 

Paul Pasveer,
namens de redactie.

REDACTIEKRABBEL
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Mevrouw Rinsma - van der Meer, 
roepnaam Tiete, heeft lang met haar 
man en 3 kinderen in de Hollander-
wijk gewoond. Ze kwam uit 
Leeuwarden en heeft hier met 
plezier gewoond. Ze was een rustige 
vrouw met de nodige humor. De 
laatste jaren van haar leven 
wandelde ze veel door de wijk. Even 
buurten bij Hiele van der Meer , wie 
kent hem nog, want dat was haar 
broer.

Persoonlijk heb ik haar wat beter 
leren kennen toen ik nog lid was van 
de vouw - en nietploeg, waarvan 
Tiete ook lid was. Ze was duidelijk 
aanwezig, maar werkte ook 
onverstoorbaar door. Ik vond haar 
goed benaderbaar en maakte vaak 
even een praatje op straat.
Haar enige zoon - Wietse Rinsma 
woonde vlak bij haar op de Nieuwe 
Hollanderdijk. Verder had Tiete 
samen met haar man nog twee 
dochters, Maria en Janke. Ze was ook 
altijd present op de nieuwjaarsborrel 
van de buurtvereniging en haar zoon 
is al jarenlang voorzitter van de 
buurtvereniging.
De laatste weken van haar leven ging 

ze hard achteruit. Ze kwam niet meer 
op straat en de levensangst sloeg toe. 
Ze is thuis gestorven, omringd door 
haar kinderen. De volgende tekst van 
haar rouwkaart vind ik treffend 
gekozen en laat ik daarom afdrukken.

Je hoort me niet dikwijls klagen 
Met mij gaat het eigenlijk altijd goed
Maar nu weet ik het even niet
Het is me teveel gedoe
Laat me nu maar
Ik ben moe….

IN MEMORIAM 
TIETJE RINSMA - VAN DER MEER

* 3 OKTOBER 1940 † 9 OKTOBER 2022
LEEUWARDEN LEEUWARDEN
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Op 22 april hebben we weer 
een gezellige BINGO!

in het Hollanderhuske

Deur open 19.30, 
Aanvang 20.00 

Leeftijd vanaf 16 jaar
Een Bingo kaart 

voor de hele avond 
kost €7,00

Kinderbingo op woensdag 8 maart

Voor de jeugd van 3 tot 11 jaar

Het is van half 3 tot half 5

Voor wie niet kan lezen hebben we 
plaatjes.

Iedereen is welkom, neem gerust je 
vriendje of vriendinnetje mee!

De kosten zijn €2,- per persoon
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Vindt u het leuk om met 
gezellige kinderen te 

knutselen?
Er kan wel een extra begeleider 

bij de Kinderclub

Gezellig elke week een uurtje 
knutselen (van 3 tot 4 uur) 

met een groepje enthousiaste 
kinderen.

Heb je hier zin in, laat het even weten 
aan Gerda van Houten, Nieuwe 

Hollanderdijk 49, 2126272

DE PLAATJES 
VAN DE JUMBO
Wie verzamelde ze niet, de plaatjes 
voor het mooie album ‘Kiek, dat was 
Liwwadden’ die je bij de bood-
schappen kreeg. De Hollanderwijk 
kreeg maar liefst vier plaatjes in het 
boek: Schaatsen op de spoorsloot, het 
Hollanderhuis, de populieren op het 
pleintje aan het eind van de Van 
Harenstraat en een buurpraatje in de 
Hollanderstraat met frou Gutman en 
haar schoondochter Greta.
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Elke maandag is er 
KLAVERJASSEN

in het Hollanderhuuske,
Nieuwe Hollanderdijk 63,
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!!

klaverjassers
gezocht

BERICHT VAN DE HUURDERSVERENIGING

De winterstop van twee weken 
bracht even wat rust in de wijk. Het 
lawaai van bijvoorbeeld het uitfrezen 
van het voegwerk en de overige 
werkzaamheden was best dominant. 
Dan waardeer je de rust zo rond de 
feestdagen des te meer. Maar ook de 
harde werkers van het verduur-
zamingsproject konden even op 
adem komen!

Maar nu wordt er weer volop 
gewerkt. De dakisolatie ligt gepland 
10 weken stil en zal in het voorjaar 
weer opgepakt worden.
De binnenwerkzaamheden gaan 
gestaag door, de werklui zijn nu actief 
op de Hollanderdijk.

Recent zijn de 14 stenen keukens die 
eind jaren 50 zijn aangebouwd in de 
Van Harenstraat en de Waling 
Dijkstrastraat, geïsoleerd.
Wat een verschil! “Echt geweldig”, 
horen we van alle kanten. Alweer een 
mooi resultaat.

Het overleg met de projectgroep 
loopt soepel en er werden geen 
bijzonderheden gemeld.

In het verre verleden werkte de 
Huurdersvereniging voor zowel de 
Hollanderwijk (Elkien) als voor de 

huurwoningen van de Hollanderhof 
(Woon Friesland). Er waren toen ook 
bewoners van de Hollanderhof 
vertegenwoordigd in het bestuur. Dit 
is al jaren niet meer het geval. Dit 
betekent dat de Huurdersvereniging 
Hollanderwijk de belangen alleen 
behartigt voor de bewoners van de 
huurwoningen van Elkien, zijnde de 
Hollanderwijk.

9
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Op 7 januari was het gezellig in ’t 
Hollanderhuske. 
Om 19.00 uur kwamen de eersten 
binnen. Even een bakje koffie, en om 
20.00 uur hield onze voorzitter een 
toespraak en was het buffet geopend. 
Hij bedankte Gerda en Mina 
Woudstra voor al het lekkers dat op 
het biljart stond. Ze hadden hun best 
wel gedaan. Het zag er feestelijk en 
heerlijk uit en iedereen smulde ervan. 
Ieder kreeg twee consumpties die 
door Harm verzorgd werden. 

Er waren 35 mensen, ’t was gezellig 
en ieder die naar huis ging nam nog 
wat hapjes mee. 
Frank Roffel had zich afgemeld, die 
was ziek. Beterschap Frank! 

We kunnen terug zien op 
een leuke avond 

Verder wensen 
we iedereen een 
Goed en Gezond 
2023 toe 

Groetjes van Harm en Gerda

9

NIEUWJAARSRECEPTIE
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06-36046497
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POGING NR. 2983 MAAKT SUÏCIDE EN 
MENTALE GEZONDHEID BESPREEKBAAR
 't Verskil gaat ook in 2022/2023 weer 
van start. Project Poging nr 2937 gaat 
over mentale gezondheid en suïcide.
Samen met ervaringsdeskundigen 
(levenskunstenaars) maken wij een 
multidisciplinaire, participatieve 
voorstelling. En dat doen we 
natuurlijk niet alleen, ook jij kan 't 
Verskil maken door ons te steunen 
door een donatie te doen op de 
website van voordekunst.

Wie maakt 't Verskil?
Frank Elsdijk (docent social-work & 
theatermaker), Carolien Tiedema 
(theatermaker & docent), Chris Top 
(fotograaf) en Ronald Jongsma 
(muzikant) maken samen met 
ervaringsdeskundigen, of levens-
kunstenaars zoals wij hen noemen, 
participatief theater. Samen met Ixta 
Noa en Netwerkcentrum Leeuwarden 
maken wij kunst en cultuur toegan-
kelijk voor iedereen. 
''iedereen kan acteren, zelfs acteurs'' - 
Augusto Boal
 
Wat maakt 't Verskil?
We delen verhalen en vertalen die 
naar theater, muziek en beeld. We 
maken theater waarbij maatschap-
pelijke onderwerpen op een 
herkenbare wijze met publiek wordt 
gedeeld. Daarbij gebruiken we alle 
middelen die het theater- en de 

kunstwereld rijk is. Samen werken we 
aan een eigen theatervoorstelling. Die 
we opvoeren in een theater in de 
stad.
''Een voorstelling waarbij de kwaliteit 
zit in de positieve invloed op het leven 
van betrokkenen.''

Waarom maken wij 't Verskil?
Bijna iedereen kent wel iemand die 
ooit worstelde met suïcidale 
gedachten, of heeft dat zelf 
meegemaakt. Maar toch praten we er 
niet over. Wij willen dat taboe 
doorbreken met kunst want dat komt 
op een andere manier binnen, raakt 
je. Onze voorstelling is dan ook niet 
een conclusie, maar het begin van 
een gesprek.

Er worden momenteel prachtige 
scènes gemaakt vanuit eigen 
verhalen, liedjes en ideeën. Iedereen 
zet zijn of haar talenten in. Wij zijn zo 
trots op deze bijzondere groep 
mensen.

Kom vooral naar de voorstelling op 
Vrijdag 17, Zaterdag 18 of Donderdag 
23 februari 2023 in theater de Bres en 
het Tromp theater. Zie www.verskil.nl 
voor kaarten en informatie of via: 
collectief.verskil@gmail.com
https://www.voordekunst.nl/
projecten/gE8YuAiGdcB8z
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door Tjitske Steen

Mijn beste vriendin is slechtziend. 
Haar handicap houdt haar niet tegen 
om actief in het leven te staan. Als ze 
er op uit gaat, maakt ze gebruik van 
een hulpmiddel: de witte stok. De 
witte stok zorgt ervoor dat zij 
herkenbaar is in het verkeer, 
obstakels uit de weg kan gaan en 
haar route kan bepalen. 

De witte stok is bekend onder 
verschillende namen. Zo wordt het 
vaak blindenstok genoemd, maar de 
stok wordt door blinden en 
slechtzienden gebruikt. De witte stok 
is in gebruik sinds de 20ste eeuw. Wie 
precies de eerste was, die gebruik 
maakte van een witte stok is 
onduidelijk. De Brit James Biggs 
claimde dat hij de stok had 
uitgevonden. Na een ongeval raakte 
hij zijn zicht kwijt. Hij voelde zich 
daarna onveilig buiten. Hij 
verfde in 1921 zijn 
wandelstok wit om 
zichtbaarder te zijn in het 
verkeer. Na de Eerste 
Wereldoorlog waren er 
veel mensen die 
verwondingen hadden 
opgelopen. Dit zorgde 
ervoor dat er meer 
behoefte was aan 
hulpmiddelen bij 

DE WITTE STOK
handicaps. In 1931 begon Guilly 
d’Herbemont in Frankrijk een 
campagne voor een nationale witte 
stokken beweging en in datzelfde jaar 
hield de BBC in Groot-Brittannië een 
campagne voor de witte stok.

Tegenwoordig kennen we in 
Nederland 4 typen witte stokken:

• Herkenningsstok: vaak een wat 
kortere stok, gebruikt om zichtbaar 
te zijn in het verkeer. Vooral 
gebruikt door slechtzienden.

• Taststok: lange stok, gebruikt als 
een soort ‘voelspriet’ om de 
omgeving af te tasten en obstakels 
te kunnen voelen. Ook voor 
zichtbaarheid in het verkeer.

• Steunstok: een wandelstok als 
herkenning in het verkeer.

17
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• Slimme stok: een stok voorzien van 
technische hulpmiddelen.

Witte Stokken dag
Elk jaar op 15 oktober is het de 
internationale dag van de witte stok. 
Op deze dag worden er activiteiten 
georganiseerd om de witte stok onder 
de aandacht te brengen. Mensen 
worden hierbij betrokken om de 
kennis over de witte stok te 
vergroten. Zo wordt er soms een 
parcours aangelegd waar mensen 
geblinddoekt met een witte stok hun 
route moeten vinden.

Het is nog steeds belangrijk mensen 
bewust te maken van de witte stok in 
het verkeer. Het komt nog vaak voor 
dat de stok genegeerd wordt en er 
geen voorrang verleend wordt. 

Mensen met een witte stok hebben 
altijd voorrang in het verkeer. 

Dit is bij wet geregeld. Bij het 
oversteken steken ze de stok omhoog 
en steken over. Verkeer moet dan 
stoppen. 

Hoe meer kennis bij de verkeers-
deelnemers, hoe veiliger het is voor 
blinden en slechtzienden.

17



18

Vernieuwing daken door Lont.

Op 26 januari hadden we weer 
overleg met Lont. De planning van de 
werkzaamheden aan de daken was 
toen nog steeds niet helemaal 
duidelijk door de onzekerheid over 
de productie van de benodigde 
dakpannen.

Toch hoopt Lont in het voorjaar het 
werk aan de daken weer op te 
kunnen pakken. Als dat doorgaat 
betekent dit dat er op een aantal 
plekken in de wijk gewerkt zal moeten 
worden tijdens het broedseizoen 
2023 (!), terwijl dat in de 
oorspronkelijke planning niet het 
geval was. Dit zal vooral gevolgen 
hebben voor een aantal huis-
zwaluwen. De kommetjes zullen op 
die plekken weggehaald moeten 
worden. Wij zullen met een voorstel 
komen met plekken waar kommetjes 
naartoe verplaatst kunnen worden. 
Aangebrachte borstels bij gevels die 
in het broedseizoen 2023 niet aan de 
beurt zijn zullen vòòr april weer 
verwijderd worden.
In maart hebben we weer overleg 
met Lont. We hopen dan meer 
definitieve plannen te horen, zodat 
we de verstoring van de zwaluwen 
(broedseizoen vanaf half april) tot een 

NIEUWS VAN DE 
VOGELWERKGROEP

minimum kunnen beperken.
We zijn zeer positief over de al door 
Lont aangebrachte permanente 
gierzwaluwkasten aan de Hollander-
dijk. Onze wensen en voorstellen zijn 
daarbij uitstekend door Lont 
meegenomen. (Zie foto)

De tijdelijke beton-nestkasten worden 
bij sommige gevels veel gebruikt door 
mussen. Met name die aan de gevel 
van de woning aan de Wijnhornster-
straat waar de werknemers van Lont 
schaften.
De schuine nokpannen van de kop-
woningen zullen een paar centimeter 
opgetild worden, zodat mussen en 

19



18 19

gierzwaluwen na de renovatie 
makkelijker toegang blijven houden. 
Ook een wens van ons waaraan 
tegemoet is gekomen.

Mezen en hondenhaar.
In april zullen koolmezen en 
pimpelmezen weer gaan nestelen in 
de nestkasten. Het vrouwtje doet 
daarbij al het werk aan het nest. Eerst 
een laagje strootjes, dan een laag 
mos en vervolgens een laag wol/haar 
waarin een nestkom wordt gemaakt 
voor de eitjes en de jongen. Het 
gehele nest is vaak 10 tot 12 cm hoog 
(zie foto).
De vogels gebruiken ook graag 
hondenhaar voor hun nest. Als de 
hond behandeld is met een anti-vlooi 
middel is dit haar niet geschikt. Het 
middel dringt door de huid van de 

jonge mezen en heeft tot gevolg dat 
ze dood gaan. Dus haar van een met 
anti-vlooi behandelde hond graag 
opruimen en in de afvalbak!
Als je zelf een nestkast hebt is het 
verstandig het oude nestmateriaal 
hieruit te verwijderen. Er zit vaak veel 
‘ongedierte’ in en met veel regen 
raakt het doorweekt. Sommige 
vogelhokjes hebben een paar 
ventilatiegaten in de bodem. Prik die 
weer even door. De beste tijd voor 
het verwijderen is het najaar, zeg 
november. De vogels hebben dan de 
hele winter een droge en schone plek 
waar ze ‘s nachts veilig kunnen 
slapen.



door Frank Roffel

En opeens stuitte ik op Froukje Draaijer, de wijkbewoonster die al een tijdje 
actief is in Huizum-West. Een vlotte en leuke vrouw vol geestdrift zo bleek 
direct en ook later toen ik met haar ging samenwerken. Ze vertegenwoordigt 
een creatieve welzijnsorganisatie, die ook kwetsbare mensen benadert om 
mee te doen aan de activiteiten. Ze doet dit met sociaal culturele middelen als 
toneel, beeldende kunst, muziek, dans, verhalen vertellen en dichten. Er zijn 
ook eet-, brei en wandelgroepjes. 
Kortom: iedereen die zich geïnspireerd voelt kan meedoen. Inmiddels heeft 
deze initiatiefneemster van Wilde Wijk al heel wat voor elkaar gekregen en 
heb ik haar benaderd voor een wat diepgravender interview. Hieronder lees je 
het resultaat. Hopelijk inspireert het je om ook eens bij een activiteit te komen 
kijken en misschien doe je dan wel mee. Informatie is te vinden op 
www.wildewijk.nl

FROUKJE DRAAIJER
    van ‘Wilde Wijk’

Wanneer ik naar de wereld kijk, zie ik 
veel onrecht en onmacht bij de 
gewone mens en heb ik de neiging 
om droevig te worden. Maar ik ben 
idealistisch en toch praktisch en dat 
blijkt een goede combinatie om 
dingen voor elkaar te krijgen. Wilde 
Wijk is dus ontstaan vanuit een sterke 
innerlijke drang om een positieve 
bijdrage te leveren aan de maat-
schappij in het algemeen en aan mijn 
eigen fijne wijk Huizum-West in het 
bijzonder. Ik heb het voorrecht gehad 
om op latere leeftijd de master-
opleiding Kunsteducatie te volgen (ik 
ben afgestudeerd op community art) 
en wil m’n kwaliteiten nu graag 

inzetten om mensen te verbinden 
met kunst en cultuur als middel. 
Zodoende heb ik een stichting 
opgericht die inmiddels is uitgegroeid 
tot welzijnsinstelling en vrijwilligers-
organisatie. Wist je overigens al dat 
onze naam is ontstaan vanuit de 
vraag ‘Wat wil de wijk’? 

De activiteiten bij Wilde Wijk worden 
mogelijk gemaakt door subsidies, 
fondsen en sponsoring. Ook 
ontvangen we af en toe een mooie 
donatie van bewoners omdat ze onze 
initiatieven willen ondersteunen. De 
Gemeente Leeuwarden is natuurlijk 
een van de subsidiënten omdat ze 
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zien dat we waardevol werk doen en 
ze onze activiteiten ondersteunen. 
Fondsaanvragen doen is best veel 
werk en je moet rekening houden 
met de vele voorwaarden die gesteld 
worden per fonds. Dat is soms een 
heel gepuzzel bij wat grotere 
projecten!

Het Open Podium heeft maar liefst 12 
weken plaatsgevonden. In het begin 
kwamen er nog niet zoveel bezoekers, 
maar dat liep al snel aardig op! Op 
het laatst hadden we wel 30 mensen 
in de zaal. Vele bezoekers kregen door 
dat het erg laagdrempelig is en wilden 
meedoen met een lied zingen, een 
verhaal vertellen of een gedicht 
voordragen. Hierdoor werd het 
podium steeds populairder. We zijn 
zeker van plan om ook in 2023 een 
vervolg te geven aan het Open 
Podium. Dus als je wil meedoen, kun 
je je alvast opgeven!

Links Froukje Draaijer

Er hebben al heel veel activiteiten 
plaatsgevonden, vanuit verschillende 
disciplines: dans, theater, zang, 
muziek, beeldende kunst en 
schrijven. Wat ik zie is dat het mensen 
raakt. Er wordt als het ware een 
vuurtje doorgegeven, een vonkje dat 
van de een op de ander overspringt. 
Mensen worden geïnspireerd door 
elkaar! Gewone bewoners, zoals jij en 
ik! Ik zal een voorbeeld geven: Twee 
mannen die vlak bij elkaar wonen 
maar elkaar voorheen nog niet 
kenden, leerden elkaar kennen bij 
Wilde Wijk. Ze raakten geïnspireerd 
door elkaar en gingen vervolgens 
samen een hoorspel maken. De een 
schreef een verhaal, de ander zocht 
er allerlei voorwerpen bij die een 
bepaald geluid maken en zo gingen ze 
optreden: de een las het verhaal voor 
en de ander zorgde voor de hilarische 
geluidseffecten! Het publiek was zeer 
verrast en zat te genieten! Een 
prachtige samenwerking van twee 
buurtgenoten die elkaar hebben 
uitgedaagd!

Ondertussen heeft Wilde Wijk een 
vaste groep deelnemers die al aan 
meerdere activiteiten hebben 
meegedaan. En meedoen betekent 
tevens meehelpen. Bij de organisatie, 
de voorbereiding en uitvoering zijn er 
vele handen nodig. Het is geweldig 
om te zien hoe steeds de mensen 
klaarstaan om met elkaar de boel 
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Schrans 145

8932 ND Leeuwarden

T: 058-2159002

info@bakkerijschuurmans.nl
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dan de buurthuizen. We spreken een 
andere doelgroep aan. 

Dat steeds meer bewoners mij leren 
kennen vind ik ontzettend leuk, het 
geeft binding met de wijk. Ik knoop 
graag een gesprekje aan wanneer ik 
door de wijk wandel. Maar het gaat 
me er vooral om dat wijkbewoners 
elkáár leren kennen via Wilde Wijk. 
Dat is tenslotte de bedoeling! 

Het staat in het projectplan om ook 
kwetsbare mensen te betrekken bij 
de activiteiten. Juist deze wijk-
bewoners het gevoel geven van Jij 
Hoort Er Ook Bij, dát vind ik van 
belang. Iedereen heeft een 
levensverhaal te vertellen. Heel mooi 
dat mensen dan hun talenten 
ontdekken en durven in te zetten. De 
een doet dat met een gedicht of 
liedtekst schrijven. Veel mensen 
komen ook gewoon om te kijken en 
luisteren. Zij vinden het prettig om 
gewoon aanwezig te zijn bij een 
activiteit en voelen minder de 
behoefte om zelf iets te creëren. 
Uiteraard is dat ook prima, want 
publiek hebben we altijd nodig! Ook 
op die manier kun je nieuwe 
contacten opdoen. 

Dus voel je welkom om Wilde Wijk 
eens te bezoeken!

voor elkaar te krijgen. Dat is echte 
community art! 
Maar ook nieuwe bewoners die zich 
soms nog wat schoorvoetend 
aansluiten, bieden een helpende 
hand.

Het wijkpanel speelt een belangrijke 
rol voor Wilde Wijk. We zijn meestal 
aanwezig tijdens de vergaderingen. Er 
wordt wederzijds informatie over 
activiteiten in de wijk uitgewisseld. 
Ook kunnen we hier eventueel 
terecht voor een financiële 
ondersteuning van een activiteit. 

Samen met het bestuur heb ik 
plannen geschreven die op langere 
termijn zijn gericht, dat wil zeggen 
voor de komende drie jaren. Dus de 
diverse activiteiten van Wilde Wijk 
blijven voorlopig aanwezig als 
aanbod. We hebben nu een ruim 
klaslokaal aan de Floris Versterstraat. 
Wel een beetje een vreemde ingang 
maar eenmaal boven is het een 
prachtige ruimte! Kom vanaf maart 
maar eens een kijkje nemen! Wel 
zoeken we nog naar een permanente 
plek in de wijk zodat we wat zekerder 
zijn van een eigen stekje.

Het is ontzettend leuk om te beseffen 
dat steeds meer wijkbewoners al over 
Wilde Wijk gehoord of gelezen 
hebben. Bijzonder dat er over ons 
gesproken wordt. Het wordt steeds 
duidelijker dat we voorzien in een 
behoefte en iets anders aanbieden 
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door Antoon Groenewoud

Donkere dagen na Kerstmis. Het is de 
16e januari; vanmorgen om 5 uur 
was het nog nacht. En nu ik hier zit te 
schrijven is het 5 uur-in-de middag: 
nacht! Het is, of de natuur het 
daglicht niet duldde.

Toch was er weer een vogel, die zich 
niet in slaap liet brengen: een merel. 
Die zal zeker moeite hebben gehad 
om voedsel te zoeken. Mogelijk, dat 
een nieuwsgierige regenworm tòch 
de klos is, als deze wat ver uit zijn 
moddergang komt.
Ik bleef maar mooi binnen. Er komt 
wel weer een tijd dat ik al struinend 
in de tuin bijvoorbeeld een stuk hout 
omkeer of een baksteen even kantel. 
Even (proberen) te zien of er een 
dikke zwarte kever onder zit, of van 
die langwerpige beesten die met hun 
“duizend” poten vlug weg kruipen. Ja, 
verrassend veel leven daaronder, 
zoals ook pissebedden en oor-
wormen. Zo ook miljoenpoten, nee 
geen euro’s helaas. Maar na die 
donkere dag, werd het de dag daarop 
weer zonnig. Dat maakte het aanzien 
van de wijk, met al die kale bomen en 
struiken, fleuriger.
Het was nog maar 14 januari, toen er 
al sneeuwklokjes bloeiden! Opvallend 
was dat in onze tuin de kerstroos om 

die tijd volop in bloei stond. Mooie 
roze bloemen die deze bergplant 
sierden.

De huismussen hebben de gewoonte 
in dit jaargetijde soms dagenlang 
vrolijk op de voerbak met brood en 
zaad af te komen en dan gezellig bij 
elkaar in de appelboom of struiken te 
sjilpen en vervolgens dagen daarna 
foetsie! Ik vermoed, dat ze dan 
andere delen van de bewoonde 
wereld opzoeken, of buiten de stad 
bij boerderijen-met-kippen naar 
voedsel zoeken.

Een andere tuingenoot zócht niet om 
voedsel, nee, die had het al 
gevonden. Deze (halfvolwassen) egel 
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NATUUR IN DE WIJK
Kerstroos
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zat op de late avond van 28 november 
jl. IN de voederbak! Op zich niet zo 
bijzonder, maar ik haal om die tijd 
even de bak weg, om die opnieuw te 
vullen. Al tastend voelde ik “iets 
vreemds” in plaats van de voederbak! 
’t Werd al gauw duidelijk: de stekels 
van een egel! Toch voorzichtig de 
voederbak tevoorschijn gehaald, de 
egel eruit gerold en nieuw voer erin. 
Het beest bleef opgerold nog 2 
minuten liggen en scharrelde toen 
weg.

Soms is het druk bij de bak-met-
egelvoer. Op 30 november was het 
dringen en duwen. De bak was 
“bezet”. De ander kon er niet bij….
Het moment dat de egels zouden 
stoppen met eten bleef lang weg. 
Ondanks de nachtvorsten eind 
november, bleef het voer pas vanaf 8 
december onaangeroerd. Dus de 
winterslaap was echt begonnen! Het 
werd op 14 december zelfs -9,9°C! 
Maar de temperatuur ging op 19 
december weer naar 5 tot 7 graden! 
Nou ja, dán blijf je als egel niet 
slapen! Het werd weer eten en 
drinken. Maar… behalve de 
stikelbaarchen waren (én zijn) er nóg 
twee dieren! Een merel-man en een 
roodborstje hadden de bak met voer 
voor de egels ook ontdekt! Ze pikten 
wat korrels mee!

De winter bleef weg, zelfs de 
plantenwereld “deed” of het maart of 

april was. Elzenkatjes en 
Hazelaarslingers bloeiden uit en 
vielen af, o.a. langs de Potmarge! Je 
hoort dan zeggen: “De natuur is in de 
war!” Hoe dan ook, de natuur blijft 
interessant én mooi.

18 januari 2023

Redactieleden 
gezocht

of mensen die af en toe wat 
willen schrijven of bijdragen.

Door natuurlijk verloop wordt het 
groepje dat de stukjes in de wijkkant 
schrijft en foto's en tekeningen 
aanlevert wat klein.

Meedoen kan door de redactie-
vergaderingen bij te wonen, maar 
ook door af en toe wat te schrijven. 

Bijvoorbeeld, een vervolg op 'Wijk op 
wielen', waarin de vaak bijzondere 
voertuigen van buurtbewoners 
worden beschreven. 
Of even een gesprekje met een 
bijzondere buurman of -vrouw. 
Een ander idee is eens te kijken welke 
kunst mensen in huis hebben, met 
het verhaal dat er achter zit.
info via 058 2130823 of via 
hollanderwijkkrant@gmail.com
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KYK IN 'E 
WYK

Ik was ut hast furgeten, maar myn 
soan draaide easte Kerstdag “I’m 
dreaming of a White Christmas”. Wel 
mooi, maar as je even naar buten 
keken, was ut behoorluk donker met 
dikke regenbuien! Ut plantsoen in’ e 
Hollanderstraat ston d’r oek sò triest 
bij. Nee, niet bedekt met un dikke 
sneeuwlaag, helaas.

Even over kyken sproken: jum hewwe 
oek wel sien, dat Lont en consorten 
aardug opskiete met de renovasie. Bij 
mien overburen binne su nou oek 
klaar. Af en toe bin ik even weest te 
kyken, maar ik fon ut geweldug! Ut 
ging met un rotgang, vooral de 
installasie van ut ventilatiesysteem en 
alles wudde netsjus opruumd. Wat 
oek fakkundig ging, was ut ferfangen 
fan de ruten; betere isolasie!
Ut dak van myn buurman mut nog, 
want dur binne gien nije dakpannen 
meer! Al met al genoeg aktiviteiten 
hier.

Ik hoorde oek sêggen, dat die nieuwe 
bodden, “15 km”, wel effekt hewwe! 

Bovendien fyn ik se oek nog fleurug 
staan.
Maar goed dat dy bodsjes niet in ‘e 
buurt stonnen van de Groate Wielen, 
want daar reed ik met myn buurman 
seker wel 22 km per uur op ut landys! 
Dat was op 18 december. Moai ys en 
knap weer! Toen we een half uurtje 
reden, sagen we een man op ut ys 
lêgen! Wij dur hene. “Goeie,” sei ik. 
“Jou binne dus vallen, of wudden je 
niet goêd?” “Ik kwam in un skeur, en 
daar lag ik!” We hielpen de pechvogel 
overeind. “Nou het valt wel mee, wat 
blauwe plekken denk ik” sei de 
(seker) bejaarde. “Ja,” kwam dur 
achteran, “jarenlang in de warmte en 
hitte, geen vallerij, en hier in’e kou 
gaan’k onderuit!”
Omdat hij nog even wete liet, dat hij 
altyd bakker weest was, vroeg ik hem 
of hij miskien in de buurt van de 
Hollanderwyk woant. “In de wijk zelf! 
Al 8 jaar!”, sei hij glunderend. Nou dat 
was bingo. Ik maakte een afspraak 
met hem. Op 7 januari maakte ik een 
praatje met Fred de Jong voor oanze 
wykkrant!

Tjonge dat begon goed: een leuk 
welkom fan syn frouw-Elsa èn een 
kop koffie met un groate krakeling! Ik 
liet ut my smake. Terwijl hij een 
“lekkere” pyp rookte met Amphora-
tabak, begon hij al myn fragen te 
beantwoorden. Ja, dat ging geweldig. 
Ut uutgebreide furhaal fat ik wat 
samen, want ut was een heul eind.
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geweest. We bleven nog drie jaar in 
Hattum wonen en verhuisden toen 
naar het noorden: Leeuwarden. Van 
onze drie kinderen hadden zich er nl. 
twee in Leeuwarden gevestigd!” Fred 
en Elsa streken neer in de wijk 
Westeinde. Vijf jaar later, in 2014 
wudden su buurtgenoaten: de 
Hollanderwyk trok hun erg an, dus 
huppeté furhuusd. Na 9 jaar bevalt 
het hun nog prima; “aardege 
meensen en dicht bij ut station ens.!”
Ik bedankte Fred en Elsa foar ut lange 
ferhaal én de koffie. Uteraard 
wênsten wu mekaar foor 2023 
gesondhied en geluk!

Dit was dan weer un “kyk in ‘e wyk” 
sonder ys, of sneeuw, nee selfs even 
boven de 14 graden op 31 december!

Ut allerbeste fan Jurjen G. 

Broadbakker: erg froeg op en 
altyd skoan, hygienisch 
werke. En de kop d’r bij, want 
bijna niks konnen se over 
doen as ut helemaal of deels 
mislukt was. Ut must op tyd 
klaar weze, sei hij. “Jurjen, ut 
fak Broadbakker was een fijn 
beroep. Wel af en toe wat 
zwaar, vooral as je wat ouder 
werd.”
Het moet wel een heel oud 
beroep zijn, want ik las eens dat aan 
het begin van de jaartelling, dus b.v. 
in het jaar 3, er in Rome al ongeveer 
300 bakkerijen waren! “Dat waren 
dan wel een 700 kollega’s van jou 
toen, Fred!”

Onze bakker-in-ruste vertelde, ik 
citeer:
“Ik werd in 1946 geboren in 
Heerenveen as soan van een 
onderwyzer. Myn leven verliep 
kortweg als volgt: na 6 jaar l.o. als 
leerling-bakker bij fa. Veenstra in 
Heerenveen. Ik startte toen ook al 
gauw met de opleiding-brood-en-
banketbakker in Leeuwarden, tot 
1965. Ik rolde de deegwereld in! Eind 
1968: vrij! Solliciteerde en kreeg een 
baan in Zwolle. Een ander hoogtepunt 
volgde in 1971: trouwen met Elsa‼ 
We gingen in Hattum wonen. De VW-
kever, die we eerder hadden gekocht, 
kwam nu goed van pas. Met plezier 
had ik tot 2006 bij drie verschillende 
bakkerijen gewerkt. Het was genoeg 
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Fioringras 87
8935 BR Leeuwarden

058 - 2880346
06 - 20893334

geert.eisma@telfort.nl

Bel gerust!
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55 PLUS MIDDAG 
Wij, Liesbeth en Gerda, organiseren 
2 keer per jaar een 55 plus middag in 
’t Hollandehuske.
Zo hadden we 14 december een 
gezellige kerstmiddag voor onze leden 
en donateurs. 
0m 15.00 beginnen we met een bakje 
koffie en thee met wat lekkers erbij. 
Na de koffie houdt Gerda een 
welkomstwoord en kunnen we 
beginnen met spelletjes. Ieder krijgt 2 
consumpties. Er gaan een paar 
biljarten, klaverjassen en sjoelen, of 
aan de bar hangen, wat je maar wilt. 
Kaas en worst erbij en zoutjes, heel 
gezellig. 
Als iedereen is uitgespeeld heeft 
Gerda de eigengemaakte soep, die 
altijd lekker is, warm. Fanny heeft de 
broodmaaltijd klaargezet met 
vleeswaren en allemaal lekkers, 
samen met Liesbeth verzorgd. Gerda 
schenkt de koffie en thee in en dan 
kunnen we genieten van al dat 
lekkers. Als alles is opgeruimd gaan 
we nog even napraten en krijgt ieder 
nog een kerstbrood mee naar huis. 

Een fijn 2023 en misschien tot 5 april. 
Dan hebben we weer een gezellige 55 
plusmiddag. 
Fanny bedankt voor je hulp en de rest 
die heeft meegeholpen 

Groetjes van Liesbeth en Gerda
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LEEUWARDEN EN ZIJN TOPOGRAFISCHE 
KUNSTENAARS
door Eddy Sikma

In 2018, het jaar van de 
“Culturele hoofdstad”, is 
een boek verschenen 
onder de titel “De mooiste 
stadsgezichten 1600 tot 
nu”. Het was een uitgave 
van het Historisch Centrum 
Leeuwarden, in het kader 
van dat jubileums-
gebeuren. Samengesteld en ingeleid 
door Gert Elzinga, die jarenlang voor 
het Fries Museum heeft gewerkt. Het 
voorwoord was van Geart de Vries, 
de toenmalige directeur van het HCL.

Op één van de eerste illustraties in 
het boek zien we het “stadje” 
Leeuwarden liggen in een groene zee 
van weilanden. Het is een platte 
grond van Jacob van Deventer (16 de 
eeuw). Oud-oost bestond niet, West 
evenmin en “onze” Hollanderwijk was 
nog een groen grasveld. Zo zou het 
eigenlijk blijven tot diep in de 19-de 
eeuw, toen Leeuwarden buiten de 
grachten - de huidige binnenstad - 
zich uitbreidde. Eén van de oudste 
afbeeldingen is een gravure van 
Pieter Bast (1602), getiteld “Gezicht 
op Leeuwarden”vanuit het zuiden”. 
We zien een nog bijna onbebouwde 
Schrans. Een landweg met enkele 

figuren, die zich wandelend dan wel 
per paard voortbewegen. Dan komen 
de tekeningen en schilderijen.
Eerst wat uit de 17de eeuw, 
vervolgens de 19de en - de hoofd-
moot - de 20 ste eeuw. 
Karakteristieke werken. Prachtig is het 
gezicht op de Oldehove uit 1935 van 
Piet van der Hem. Naast de scheve 
toren zien we het bodeterrein. Van 
hieruit werden de diensten naar het 
buitengebied verzorgd. Paard en 
wagen, later de vrachtwagens. Niet 
alles is te bespreken in dit ruim van 
afbeeldingen voorziene boek. Laat ik 
me beperken tot - wederom - “onze” 
hoek van de stad. Eén afbeelding 
staat er in van de Hollanderwijk, een 
aquarel van Bart Havinga uit 1981. 
Daarnaast een voorstelling van de 
Schrans uit 1822 van Frans Jurjes 
Swart. Zeer landelijk nog. Albert 
Martin tekende in 1865 de molen de 
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Bazuin vanaf de Schrans. We zien de 
koren- en pelmolen in de richting van 
het station. Het ons welbekende 
eetcafé “Basuin” is hiernaar 
vernoemd. De romantische ets uit 
1974 van Frits Drent geeft de 
watertoren weer. Veel “Huizumers” 
beschouwden dit als “onze toren”, 
terwijl deze eigenlijk op het 
grondgebied van Leeuwarden - ten 
noorden van de spoorbomen - stond.
De laatste afbeelding in het boek, een 
gezicht op Achter de Hoven, is van 
mijn hand. Het betreft een aquarel uit 
1984. We zien een rijtje sloop-
woningen deels in dichtgetimmerde 

toestand. Opbouw en vergankelijk-
heid. Het hoort bij onze stad! Een 
stad in verandering, maar wel met 
het besef dat wat belangrijk is 
bewaard moet blijven.

Het boek is verkrijgbaar bij het HCL
en onder andere ook bij de stations-
boekhandel.
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Op het omslag van het boekje staat een tekening van het straatje met op het 
eind een houten hek met daarachter de weilanden. Het is niet bekend wie de 
tekening heeft gemaakt.
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MIDDEN IN DE WEILANDEN
door Tom Sandijck

Toen de Hollanderwijk in de jaren 1914-1915 werd gebouwd hadden de 
bewoners aan de west- en aan de zuidkant en vanuit de zijstraten, ruim uitzicht 
over de weilanden. Door de Nieuwe Hollanderdijk, die rond 1925 werd 
bebouwd,  liep de grens tussen de gemeenten Leeuwarden en 
Leeuwarderadeel, die werd gemarkeerd door een houten hek. We kunnen ons 
daar nu nauwelijks meer een voorstelling van maken. Je loopt de straat uit en 
staat direct midden in de ‘welige Friese landen’, zoals Sjoerd Bakker het 
beschreef in zijn boekje ‘Het Straatje’ uit 1925. Het verhaal speelt zich 
weliswaar af in de De Wetstraat (nu Ludolf Bakhuizenstraat) maar komt overeen 
met de situatie langs de Nieuwe Hollanderdijk. Aan het eind van het straatje 
stond eveneens een houten hek met daarachter, schrijft Bakker, “de landen, 
wijd en groen, met de door hoge bomen overschaduwde boerderijen. Een 
enkele witte grintweg loopt er recht en slecht doorheen en dan zijn er nog de 
sloten en heel in de verte de gekartelde horizon met de drie dorpen Boxum, 
Weidum en Deinum. Vandaar komen de wolken over ‘t straatje, groot en 
donker, of sneeuwwit als donzige veren.“ Soms droom ik er wel eens van dat 
heel Huizum-West niet meer bestaat en dat we uit alle zijstraten van onze buurt 
zo de weilanden in kunnen lopen. Met dank aan Leendert Plaisier.

De Hollanderwijk in 1917, tijdens de bouw van de Hollanderhof. Ten zuiden van de buurt 
de weilanden. 
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De bewoners  van de Van Blomstraat  hadden na de afbraak van de huizen op de 
Hollanderhof een paar jaren een behoorlijk vrij uitzicht, tot er nieuwe huizen werden 
gebouwd op de Hollanderhof en op het laatste stukje overgebleven weiland aan de Van 
Loonstraat. 

Plattegrond uit 1915: de Hollanderwijk nog te midden van de weilanden.
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HET PLEINTJE IN 1976
door Tom Sandijck

In het voorjaar van 1976 maakte fotograaf Paul Janssen op verzoek van het 
toenmalige buurtkomitee een serie foto’s van de Hollanderwijk. Ze werden 
gebruikt voor uitgaven het buurtkomitee en voor de wijkkrant. Op deze foto 
zien we de oude inrichting van het pleintje in de Hollanderstraat, met nog de 
twee imposante  Italiaanse populieren, die in 1983 werden gekapt. Helemaal 
rechts het transformatorhuisje. Nu deels omgeven door  het kunstwerk van 
Walter Baas. De twee kinderen op de rioolbuis (destijds een veel voorkomend 
speelelement) zijn Esther van der Woude en Jellie Dijkstra. In de buis Francina 
Dillema.
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Dan toch nog weer over de tweede 
feesttrein in het noorden van 
Nederland en wel over de wijze 
waarop Leeuwarden deze 
“Openingstrein” verwelkomde.

Luid en extra lang trok de chef van 
het (houten) spoorstation van 
Groningen aan de koperen bel, ten 
teken dat de éérste spoortrein het 
versierde station kon verlaten! De 
machinist van de 1A1-n°4-
stoomlocomotief liet met enige 
fluittonen horen, dat de trein met 
zo’n 150 genodigden, een bijzondere 
rit ging maken.

De grote menigte belangstellenden 
op het perron applaudisseerde toen 
de voertuigen zich op de “ijzeren 
weg” in beweging zetten.
Alle stations tussen Groningen en 
Leeuwarden werden, zoals ik in 
aflevering 17 al meldde, in de 
heugelijke gebeurtenis betrokken! 
Daarom hield de spoortrein daar ook 
steeds even stil. De grote stationsklok 
in Leeuwarden stond op 11.30 uur, 

toen in de vlaggende stad, met ook 
nog op “spoorachtige wijze” 
geëtaleerde winkels, de kerkklokken 
begonnen te luiden! Het signaal dat 
de feesttrein in aantocht was.
Even later: daar was ie dan en het 
stedelijk muziekkorps speelde het 
Friese Volkslied. Behalve veel publiek 
en diverse autoriteiten, was ook de 
gemeenteraad onder de wachtenden. 
In de wachtruimtes 1e en 2e klasse 
vond de officiële ontvangst plaats. 
Natuurlijk was het burgemeester D. 
Zeper, die een “welkomstrede” 
uitsprak.

“Fantastisch, dat Leeuwarden nu ook 
door middel van het spoor verbonden 
is met de hoofdstad van Groningen!”
Het bleef niet bij de toespraak van de 
burgemeester, nee, de Rijks-
commissaris op het toezicht der 
Spoorwegen, jonkheer C.A.E.A. van 
Panhuijs, hield ook een toespraak. 
Degene die zijn blijdschap zeker liet 
blijken, was de heer Dr. A.Vrolik, 
president van de maatschappij tot 
Exploitatie van de Staats-

SPOORPRAAT - 18

door Antoon Groenewoud
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Spoorwegen. Daarna ging het hele 
gezelschap al wandelend naar het 
Stadhuis. Na een kort welkomstwoord 
van de heer Zeper, kon eenieder 
genieten van een dejeuner, een lunch 
dus. Vooraf werden de gasten 
toegesproken door de burgemeester 
van Leeuwarden. Daarop antwoordde 
zijn collega van Groningen, mr. W. de 
Sitter.

Terwijl iedereen lekker zat te smullen, 
speelde het Stedelijk Muziekkorps 
vóór het stadhuis “feestmuziek”. In de 

Prinsentuin gaf de Militaire Kapel een 
concert. Na deze muzikale hulde aan 
de Staats Spoorwegen, begaf het 
gezelschap uit Groningen zich weer 
naar het station, waar om halfvier de 
feesttrein weer vertrok.

Mede door het luiden van de klokken 
van de Nieuwe Toren, werd die dag 
een feestelijke en vooral een 
belangrijke dag, want er was weer 
een deel van de toekomstige 
handelsroute van Londen naar 
Hamburg gerealiseerd.

De stoomlocomotief die in 1866 de feesttrein trok. Tekening A.G. 
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DEADLINE 
HOLLANDERWIJKKRANT:

15 maart

OUD PAPIER
Maandag 13 maart

Maandag 3 april
Maandag 8 mei
Maandag 5 juni
Maandag 3 juli

zie ook www.omrin.nl
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't Hollanderhuuske
Nieuwe Hollanderdijk 63, 2139687

Bestuur
Wietse Rinsma, voorzitter 

Nieuwe Hollanderdijk 61, 06-41968754
Doeke Brouwer, penningmeester

Emmakade 227 06-43755311
(vacant), secretaris
Emiel van der Laag, klusjesman

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

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272
Biljartclub 1 (vrijdag)
Age van der Meer 2127036
Biljartclub 2 (donderdag)
Gosse van Houten

Hollanderstraat 20 06-15121417
Bingo-commissie
Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272
Kinderclub
Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272
Klaverjasclub
Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272
Ouderenactiviteit
Liesbeth Langendijk

Hollanderdijk 62 2125909
Oud papier inzameling
Vacant (tijdelijk Gerda van Houten)
Hobbyclub
Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

CONTACTPERSONEN
Vogelwerkgroep
Antoon Groenewoud

Waling Dijkstrastraat 5, 2165771

Redactie Hollanderwijkkrant
Paul Pasveer

Nieuwe Hollanderdijk 9, 2130823

Huurdersvereniging Hollanderwijk
Marga Garms 

Van Harenstraat 16 06-52635432
Fokje Steen
Martien Plaatsman

Wijkagent
Aksel van der Honing 0900-8844



Komt allen!

op
woensdag 29 maart 2023

De inloop is vanaf 19.45. 
Om 20.00 uur begint de vergadering. 

Alle leden zijn dan welkom in het Hollanderhuuske!


