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REDACTIEKRABBEL
Wat wil de politie weten?

Het is 14 oktober als ik dit stukje
schrijf, een onwaarschijnlijk zonnige
zondag. Of ook niet, want vorig jaar
was het rond deze datum ook prach)g
weer. Aan de andere kant, eigenlijk
heeg elke weertype wel zijn charme,
je moet je er gewoon op kleden. Want
ook stormach)g weer kan geweldig
zijn, of ﬁkse buien en dan lekker
smoek volop kaarsjes branden en een
mooie ﬁlm opzeien.
Terug naar ons wijkblad. In juni vond
het swingende Hollanderwijkfeest
plaats in en vóór het Hollanderhuuske.

Hierover lees je meer in het stukje van
Roel Swart. Feest was het ook in
Leeuwarden toen de reuzen van Royal
De Luxe kwamen eind augustus. De
gemoedelijke sfeer, dat vonden velen
Geen bemiddelings-of
begeleidingskosten
zo prach)g
om te ervaren,
dat is wat
ik van diverse mensen heb gehoord.
Alleen afgenomen opvang-uren betalen.
Er staat
ook een mooie in memoriam
in over
Hiele
van der
Meer. Wat
mij
Goede voorlichting
en duidelijke
werkwijze
raakte in het stukje is hoe wijkbewoen kleinschalig
nersToegankelijk
elkaar helpen
en steunen, op wat
voor manier dan ook maar. Dat is iets
Meer informatie? Inschrijven?
www.gastouderbureauCoCo.nl
waar
we dankbaarJanetta
voor
mogen zijn in
Kennismaken? Bel:
Postma 06-25516619
Els Staal 06-25514074
onze mooie Hollanderwijk.
Of mail:

info@gastouderbureaucoco.nl

Gastouderbureau CoCo is een erkend gastouderSamos,
bij envelen
bekende
bureau (eende
flexibele
kleinschalige
vorm van rondslenkinderopvang,
in huiselijke kring) werkzaam in geheel Noord Friesland.

terende cyperse kater is ook overleden. Bijna 20 jaar is hij geworden.
Verderop staat een lief stukje over
deze bijzondere wijkbewoner die velen in het hart hadden gesloten.

Namens de redac)e wens ik iedereen
een mooie herfst toe!
Marieke

juni 2014
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BUURTFEEST HOLLANDERWIJK
15 EN 16 JUNI 2018
Hollanderwijk in beweging

door Roel Swart

Hepie en Gijs Koelstra

De muziek (orkestbegeleiding op
band), veelal uit de zeven)ger en
tach)ger jaren van de vorige eeuw,
werd verzorgd door technicus Gijs
Koelstra, met live zang van echtgenote
Hepie: “Ik dans zelf bij de Country
Dancers. Line dansen doe ik meer dan
20 jaar. Het leuke ervan is, dat je er je
energie in kwijt kunt. Line dance komt
van oorsprong uit Amerika. We dansen overigens niet alleen op countrymuziek, maar ook op bijvoorbeeld
rock 'n roll. Gijs en ik stellen het muziekprogramma samen”. Daarnaast
treedt het echtpaar, dat woonach)g is
in Twijzel, regelma)g op bij feestjes,
waar ze hoofdzakelijk Engelstalige
nummers spelen. Voor de gein heeg
Hepie ooit de country-song “When we
don't talk” van Ilse de Lange vertaald
in het Fries: “Wanneer wy net prate”.

Vrijdag 15 en zaterdag 16 juni jongstleden organiseerde de buurtvereniging Hollanderwijk een wijkfeest in
de partytent vóór het Hollanderhuuske. De eerste avond stond in het
teken van line dance, de tweede was
een wijkfeest, waar volop kon worden genoten van live muziek en zang.
Beide feestavonden werden bezocht
door rond de 100 belangstellenden.

Vrijdag 15 juni

De vrijdagavond werd opgeluisterd
door de “Country Dancers” uit Leeuwarden onder leiding van Jan Vriesinga. De groep, bestaande uit 25 dames
en heren, variërend in de leegijd van
25 tot 75 jaar, gaf gedurende de
avond een aantal demonstra)es.
Dansleraar Vriesinga gaf ook enkele
workshops waarin hij een 30-tal geïnteresseerde Hollanderwijkers de basisbeginselen van line dansen bijbracht. De animo was zo groot dat we
rus)g kunnen spreken van “Hollanderwijk in beweging”. Ik deed ook
mee, en ik kan u zeggen dat ik de mening van velen die avond deel dat “je
er vrolijk van wordt!”

Linedansleraar en entertainer

Jan Vriesinga (Leeuwarden, 1973) is
meer dan 20 jaar linedansleraar. In
zijn jonge jaren ging hij met zijn zus en
een buurvrouw mee naar Den Helder,
waar hij zo verslingerd aan line dansen raakte, dat hij zich aansloot bij
een groep in Molenend. In 2002 be-
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haalde hij het oﬃciële cer)ﬁcaat voor
linedansleraar. Hij geeg onder meer
les in Veenwouden aan de groep “Desert Mountain” op maandagavond, en
op woensdagavond aan de Country
Dancers in buurthuis Welgelegen in
Leeuwarden. Daarnaast geeg hij regelma)g workshops, zoals een paar
jaar geleden in theater Romein, waar
hij tevens zijn debuut maakte als entertainer. Lesgeven is overigens voor
hem een pure hobby.

ment Club” in de zomermaanden een
stop; ze zijn dan als gast welkom bij de
Country Dancers in Leeuwarden. De
Breed: “Het is overal erg gezellig, het
is één grote familie, we hebben onderling nooit ruzie. Line dansen houdt je
ﬁt. Line dansen werkt verslavend. Het
is een gezonde verslaving!”

Conclusies

Voorziier Wietse Rinsma toonde zich
een tevreden mens: “We wilden deze
keer eens iets anders dan de gebruikelijke feesten met eterij erbij. Via via
hoorden we van de Country Dancers;
zij wilden wel een demonstra)e ge-

Gast

Danny de Breed komt uit Heerenveen.
Daar heeg de country-groep “Base-
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ven”. Dit ini)a)ef is volledig geslaagd.
We hebben genoten van de demonstra)es, van het mee dansen, en van
de uitstekende zangkwaliteiten van
Hepie Koelstra, professioneel ondersteund door geluidsman en echtgenoot Gijs!

Inspirerende man

Bovenal hebben we genoten van de
enthousiaste en inspirerende wijze
waarop linedansleraar en entertainer
Jan Vriesinga de avond heeg geleid.
Hij voerde ons aan met de woorden:
“Geef nooit op! Take the ﬁrst step!”

Links Jan Vriesema en boven Hepie
Koelstra

Om kwart voor 12 gaf hij als speciale
toegig nog een showtje rock 'n roll
weg. Daarmee was het country-feest
afgelopen, een in alle opzichten geslaagd feest! De diverse reac)es kunnen naar mijn idee het beste worden
samengevat in één zin: “Ut was super
gesellich!”.
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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

Uitgebreide scan op virussen

Opruimen van het register

installeren van updates

Controle van de belangrijkste onderdelen

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

Kom je gezellig
bij ons
spelen?

Gastouderopvang Pardoes, biedt opvang aan kinderen tussen
0 en 12 jaar oud. Voor meer info: lusannewoltjer@versatel.nl
Of bezoek de site: http://gastouder.lusannewoltjer.nl

.

juni 2014
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Om half elf ben ik nog even terug gegaan en kon ik nog een stukje van het
optreden van Vincent meemaken. Eerlijk gezegd: dat viel me niet tegen! Bovendien was de pauzemuziek inmiddels een stuk minder luid. En het was
heel gezellig. Binnen waren ongeveer
90 mensen aan het feest vieren, terwijl buiten enkele )entallen mensen,
meest rokers, zich uitstekend vermaakten. Het was trouwens, net zoals
de vorige avond, prach)g weer.

Zaterdag 16 juni

“Vandaag gaat het dak er af!” voorspelde één van de Hollanderwijkers,
“dan komen Alie, Vince, Aukje en
Paul!” “Nog nooit van gehoord”, antwoordde ik. “Nou, su binne heel goed,
hoor! Must self maar sien”, kreeg ik als
antwoord. Dus ik er zaterdagavond om
8 uur naar toe. Al vrij snel liep de tent
vol. Alie, presentatrice en entertainer,
was geblesseerd en kwam op met
stok. Zij kondigde Paul en Aukje aan. Ik
kan kort zijn: over smaak valt niet te
twisten, dus dat de muziek met zang
die dit duo ten gehore bracht, mij totaal niet kon bekoren, doet niet zo veel
ter zake.

Beveiliging

De mannen van de beveiliging die
door het bestuur waren ingehuurd,
waren vol lof over de organisa)e en
over het verloop van beide avonden.
“Het was leuk en gezellig. Er hebben
zich geen nare dingen voorgedaan. Dat
hebben we wel eens anders meegemaakt”.

Keiharde muziek

Maar waarom met name de pauzemuziek zo keihard aan moest staan, kon
en kan ik met de beste wil van de wereld niet begrijpen! Het antwoord dat
ik kreeg nadat ik er over had geklaagd,
was een dooddoener van de bovenste
plank: “Dit hoort er bij!” Aanvankelijk
kon ik nog redelijk praten met een
nieuwe buurtbewoner: “Ik hoorde ut
gisteravond, dus dacht ik vandaag: ik
mut dur toch mar even hene”. Hij vertrok om 9 uur om dezelfde reden als
waarom ik op dat )jds)p naar huis
ging: vanwege de oorverdovende
herrie!

Even na 12 uur was ook het feest op
zaterdagavond afgelopen. Voor zover
mij bekend zijn alle feestgangers met
een tevreden gevoel naar huis gegaan.
Tot die tevreden feestgangers reken ik
mezelf, ondanks de in mijn oren vreselijke herrie gedurende een groot deel
van de avond, uiteindelijk ook!
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DE REUZEN VAN ROYAL DE LUXE

hoogtepunt van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018
door Frank Roﬀel

430.000 bezoekers zagen de duiker,
het meisje en de hond hun kunsten
vertonen in de straten en wateren van
de Friese hoofdstad. En voor zover ik
weet zijn er nauwelijks wanklanken te
bespeuren geweest )jdens het massale bezoek van dit buitenlandse evenement. 3 Jaar is er voor nodig geweest om de Fransen hierheen te krijgen en het is maar goed dat de ar)s)ek leider van het wereldberoemde
gezelschap opeens het licht zag en
vertrouwen kreeg in het plan van de
Friezen. Maar het bleek het waard
ondanks de niet geringe prijs die er
betaald moest worden. 1000 Mensen
werkten direct mee aan de shows,
velen waren jonge Fransen, maar er
deden ook veel Nederlandse vrijwilligers mee.

Het jaar dat Leeuwarden een unieke
posiOe in neemt in het Europese culturele leven (samen met de hoofdstad van Malta overigens), is nog niet
voorbij, maar als ik dit verhaal typ op
21 augustus 2018, durf ik wel te voorspellen dat het evenement met de
drie Reuzen veruit het meest benaderd heeU wat het organiserend comité van dit jaar met Mienskipbevordering bedoelde, het uitgangspunt
van de acOviteiten Ojdens het feestjaar.

Zelf zag ik het meisje en de hond Xolo
op de Sta)onsweg en later de duiker
in het water bij de Willemskade.
Prach)g die grote ﬁguren, verbonden
aan wagens met kranen, waarop het
besturend personeel de gang erin
hield. Er werd voortdurend gefotografeerd met telefoons, geen wonder,
want dit was een ‘once in a life)me’gebeurtenis’. Zaterdag 18 augustus
(de Fransen waren er van 17 t/m 19
augustus) trof ik de duiker opnieuw
met zijn entourage op het Vliet. Daar
moest hij zelfs over de brug ge)ld
10

worden om de route te kunnen vervolgen. Vlekkeloos ging het en toen
was het nagenieten op het feestje in
de woning van mijn vriend die op de
kop van het Vliet woont en vanwaar ik
de processie meemaakte. De reuzen
maakten niet alleen rondtochten,
maar rusien ook op pleinen, ontmoeten elkaar (de duiker en het meisje) en
werden uiteindelijk per boot de stad
uitgevaren om in het achterland zich
gereed te maken voor de lange tocht
naar la patrie, La France.

den. De duiker bleek op zoek naar zijn
vermiste dochter en de ontmoe)ng
van de twee op het plein bij het WTCgebouw was een van de hoogtepunten
van het straaiheater uit de Franse
plaats Nantes. Het was de bedoeling
van de Franse regisseur om door middel van de show de kijkers weer terug
te brengen naar de kinder)jd om de
sfeer van fantasie, sprookjes enz. op te
roepen. En daar zijn de theatermakers
pon)ﬁcaal in geslaagd. Er zijn al weer
geruchten verspreid dat de Fransen
eens terug zullen komen, maar wat ik
daar nu mee aan moet is me onduidelijk. Ik was erbij met mijn vrienden en
vriendinnen en we vonden het allemaal prach)g.

Aanvankelijke scepsis is nu verdwenen
als sneeuw voor de zon en ik ben blij
dat ik het meegemaakt heb. In een
terugblikprogramma van AVRO/TROS
bleek dat er meer verhaal in het gebeuren zat dan ik kon zien en vermoe-

Dank, dank, dank.
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IN MEMORIAM

HIELE VAN DER MEER
Het raakt me. Bijna 40 jaar mijn overbuurman
geweest en daarin van alles met hem beleefd.
Mijn gedachten dwalen af naar herinneringen.
Niet alles zal ik noemen, maar een aantal kenmerkende situaOes wil ik toch memoreren.
Hiele komt hier in de wijk wonen als een stevige
veer)ger, gedrongen, vol ingehouden energie.
Aanvankelijk argwanend naar de mensen om zich
heen.
Gewerkt in de harde wereld van de mijnen in Australië en Nieuw-Zeeland en trots op zijn kennis
van de Engelse taal.
Hier in Leeuwarden volgt hij paardenraces op de
voet en één keer heeg hij die met succes voorspeld. Dat maakte het mogelijk
dat hij nog een keer terugkeerde naar Australië, met toenmalige vriendin Jo.
Verder hield hij van kaarten en was dan ook bijna wekelijks in het Hollanderhuuske te vinden, naast de kaart-uitjes met zoon Jack.
En dan zijn werk in de groenvoorziening waar hij trots op was.
In zijn eigen tuin moest ook alles in orde zijn en er ligt heel wat zout om het
onkruid tegen te gaan. Plas)c bloemen hingen aan zijn gevel. Een moestuintje
wat hij na zijn pensionering bij zijn huis begon hield niet lang stand omdat het
door derden werd leeggeroofd. Heel jammer. Maar hij waardeerde des te meer
zijn overgehouden bessenstruiken, waar hij menigeen jaarlijks van liet plukken.
Als er ook maar iets niet deugde moest dat verholpen worden. En wel graag
onmiddellijk. De heg onberispelijk, een scheve tegel herstellen…
De geparkeerde auto’s voor zijn raam moesten beslist worden verplaatst omdat
hij anders niet genoeg zag wat er buiten gebeurde.
Hij genoot van alles en van iedereen die hij voorbij zag komen.
En zwaaide al)jd vrolijk naar iedereen.
En oh wee als hij meende dat je een keer niet zwaaide.
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Ik heb veel met hem gelachen.
Dat kon ook haast niet anders,
want hij zocht je wel op - over de
heg- zodra hij je buiten zag. Spitse
humor en ook vanuit een onverwachte invalshoek. Heerlijk.
Maar ook zijn nuchterheid met
bijvoorbeeld zijn suikerziekte: je
kon toch zeker niet bedenken dat
hij koﬃe zónder dikke koek zou
nemen? Zijn gehoor werd op den
duur wat minder en zijn gezichtsvermogen ook. Dat maakte hem
wat eenzaam en toch was hij al)jd goedgemutst.
Een wat ruwe man met een klein
hartje: hoe trots was hij wel niet
dat hij werd verkozen tot boegbeeld van de wijk. Hij prijkte met
zijn armen wijd op het aﬃche
voor de tentoonstelling over architect W.C. de Groot.
Langzaam maar zeker begon ook zijn geheugen het af te laten weten en kon hij
op allerlei )jden dwingend wensen dat mensen voor hem klaar stonden. Bijvoorbeeld als de t.v. niet aan wilde met de verkeerde afstandsbediening. Ik deed
het graag voor hem, ook al was het soms tegen middernacht. En ik weet zeker
dat hij zich zéér gelukkig prees met overbuurvrouw Dieuwke Mous die hem heel
veel heeg geholpen.
Maar de Alzheimer werd erger; de werkelijkheid raakte vertekend en de thuiszorg kon hem niet meer toereikend helpen. Zelfstandig wonen werd een probleem. In maart van dit jaar kwam Hiele in het nieuwe Parkhove. Buurman wilde
zijn huisje niet uit natuurlijk, dus daar had hij het behoorlijk moeilijk mee. Maar
het kon kennelijk niet anders. Langzaamaan accepteerde hij zijn nieuwe situa)e.
Hij verwierf er zijn plek. Alleen heeg dat niet lang mogen duren.
Hij overleed op 18 september en is 82 jaar geworden.
José Vrakking.
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NATUUR IN DE WIJK
door Antoon Groenewoud

bijna hooiland! Ook hier en daar erg
hangende planten, maar niet echt
uitgedroogd!

Als het weer ook beOteld mag worden als “natuur”, dan is er wel wat
over te melden! Verder in deze aﬂevering laat ik de pen vloeien over de
volgende “natuur-punten”: Een
apart zingende Merel; één of meer
Egels in de tuin; Grote bonte Specht
en pinda’s; een Oorzwam; Dagkoekoeksbloem en vallende bladeren.

Onder andere in de Wijnhornsterstraat leek het hartje zomer wel
herfst! Massa’s verdorde bladeren.
Normaal is het zo, dat de groene bladeren via hun huidmondjes bij hoge
temperaturen het water-verlies regelen. Maar als er geen water vanuit de
wortels wordt aangevoerd, dan verwelken ze en vallen ze af. Mogelijk is
het ook een voorzorg van de looyomen om als geheel te overleven,
want hoe minder blad, des te minder
uitdroging. Zo kon het dus “geregeld”
worden!

Voor velen van de vakan)egangers
kon deze zomer niet meer stuk, want
met twee hiiegolven was het aan de
stranden best uit te houden. Maar
wat betekenden die extreem hoge
temperaturen voor de dieren- en
plantenwereld in onze buurt?
Het kleine grut, zoals regenwormen,
kevers en oorkruipers kropen diep in
de grond en zochten, onder stenen
en hout en zo, koele plekjes.

Dat de natuur zo reageerde was logisch, want op 28 juli werd in Leeuwarden een hiie genoteerd van
34.1˚C. Een dag eerder was het in
Haulerwijk 38,1˚C!

Onder de vogels bleven sommige
soorten onverstoord! Dat waren de
duiven en de merels. Het kleinere
gevogelte zag je bijna niet. Ik vermoed dat die de koelte opzochten in
grote bomen en dan mogelijk in de
buurt van waterpar)jen, om toch te
kunnen drinken en baden.
Wat het groen betrof, werd b.v. het
gras in het W.C. de Groot-plantsoen

Voordat de hiiegolven ons land gingen ”belagen”, waren er ook interessante voorvallen vermeldenswaard,
zoals een zingende Merel in een achtertuintje aan de Van Harenstraat.
Die hoorde ik op 12 juni zingen op
een totaal andere wijze! Verschrikkelijk hoge, wat krassende tonen, een
beetje Koolmees-ach)g. Ik had de
indruk, dat de vogel zich bijzonder
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uitsloofde. ’t Was in ieder geval heel
afwijkend.
Het is meestal wel leuk als de vogels
gebruik van onze tuinen maken om bij
voorkeur vanaf de lente daar voor nageslacht te zorgen. Maar ook Egels zijn
welkom. We waren vrijwel zeker dat
ze een nest hadden gevonden onder
een grote bult takken. Wat hondevoer-brokjes bij de ingang waren ‘s
morgens verdwenen. Jammer genoeg
hebben we ze niet gezien. Nou ja, ’t
zijn nachtdieren!

Oorzwammetjes stonden op het
WC de Grootpleintje
die familie. Ze waren vrij klein, nl. een
hoedje van 2,5 cm doorsnee en dunne
steeltjes van ongeveer 4 cm lengte.
Een zwam-soort die niet algemeen
voorkomt, maar dus wèl in onze
buurt.

Een herkenbaar Merel-paar broedde
met ma)g tot geen succes in de tuinen op de beide hoeken van Waling
Dijkstrastraat en Wijnhornsterstraat.
Ze staken, na het ene broedgeval even
over om daar opnieuw te nestelen.

Over “klein” gesproken: heel veel leven in onze wijk speelt zich ’s nachts
af, en onder de grond. Een boeiende
en misschien wat enge groep van verschillende diertjes, maar die óók binnenshuis (meestal onzichtbaar) aangetroﬀen worden. Al dit “kleine grut” zal
de komende wijkkranten de aandacht
krijgen. Ik wil proberen om in deze
wijkkrant deze diertjes eens voor te
stellen, in plaats van vogels. Zie daarvoor maar even op de achterkant en
de toelich)ng daarop op pagina 34 in
deze wijkkrant.

Een andere vogel verraste ons op 18
juli. In de appelboom hing nog een
silo met wat pinda’s, waar plotseling
een Grote bonte specht aan ging hangen en zijn best deed om wat nootjes
te pakken. Dat was dus een zgn. zwerver.
Wat ook een verrassing vormde was
de ontdekking van een klein groepje
paddenstoelen op zondag 19 augustus
ter hoogte van de woning Hollanderstraat 20. Tussen de straatstenen helderwiie paddenstoelen met, na een
niet-eenvoudige determina)e, de
naam Oor-zwammetjes, althans van

Dan tòch weer even naar de wijkvogels…..Want vanaf 6 augustus viel het
me op dat nabij ons huis een Merel, of
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in het Fries Klyster, bijna 24 uur achter elkaar zong! ’s Morgens om een
uur of half 5 begon de vogel. Daarna
de hele dag door, ook ondanks de
toen hoge temperaturen. Maar dat
was, denk ik, nòg niet genoeg, want
de zanger ging door tot zeker half elf;
’t was al donker!

ber. De bloemen sluiten zich ’s nachts
om de volgende ochtend, “uitgeslapen”, al heel vroeg weer open te
gaan. De insecten zijn dan weer welkom. De Dagkoekoeksbloem is te vinden van de Faeröer tot Noord-Afrika,
en dus in de Hollanderwijk! Naast de
Dagkoekoeksbloem zijn er de Nachtde Echte en de Avondkoekoeksbloemen als andere soorten.
Ik zou wel melding willen maken van
de “echte” Koekoek in onze buurt,
maar dat is niet te verwachten, heel
misschien als zwerver…

Wat niet te beluisteren viel, maar wel
te bewonderen, waren 4 planten, die
voor een heg groeiden voor het huis
Waling Dijkstrastraat 10. Door de
hoogte, ongeveer 120 cm, vielen deze
Dagkoekoeksbloemen (Silene divica)
extra op. Verspreid over de stengels
vele mooie rood-roze bloemen van 2
cm doorsnee. Of dit nu mannelijke of
vrouwelijke planten waren kon ik niet
zien. Toch wel weer opmerkelijk, zo
spontaan bij de haag groeiend omstreeks 22 augustus tot half septem-

Wat ook niet te verwachten was, is
nòg een kleine paddenstoel zo tussen
de straatstenen, maar nu bij ons achter huis! Het bleek een Geschubde
inktzwam te zijn. Uit vroegere perioden weet ik nog dat inktzwammen
door mij bewonderd werden, maar
die waren zeker 5x zo hoog als deze
van….3 cm. Deze “mini” stond helemaal alleen, terwijl deze soort
meestal in groepjes voorkomen. Het
“gedrag” van dit paddenstoeltje was
normaal: Het liet al de lamellen
“smelten” tot een stroperige zwarte
massa. Een echte Inktzwam en nog
mooi ook!
Tot slot nog even terug naar de
boombladeren. Als eind oktober deze
wijkkrant bij jullie op de deurmat be-

De Dagkoekoeksbloem
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De Geschubde Inktzwam
maar ook voeding (mineralen b.v.) en
dat moeten de wortels aanbrengen.
Helaas, door koude krimpen de wortels en func)oneren dan slecht of
helemaal niet! De bladeren zijn de
klos! Het bladgroen gaat verdwijnen
en verkleurt in rood, oranje, geel en
bruin. Er wordt dus geen nieuw water
aangevoerd, maar de bladeren blijven
wel vocht verdampen. Om niet uit te
drogen, moet een boom het lover
kwijt. Dan zorgt de natuur ervoor, dat
de bladeren gemakkelijk kunnen vallen: er vormt zich in een deel van het
steeltje wat kurk! Dat is broos, dus
mede door de wind knapt het daar af.
Zo wordt de boom kaal.

landt, dan zal blijken, dat onze straten
wéér bezaaid liggen met prach)ge
afgevallen herfstbladeren. Maar nu
wel als gevolg van een ander natuurproces dan )jdens de afgelopen
(hete) zomer.
Opnieuw bladval dus, maar dan deze
keer een totale ontbladering. (Voor
de vogels dan veel minder mogelijkheden om zich te verschuilen.)
Toen was het de warmte die de belangrijkste oorzaak was en natuurlijk
ook gebrek aan water.
Maar in elke herfst zijn het de lage
temperaturen waar de looyomen
mee te maken hebben. Om als boom,
of elke andere plant, in leven te kunnen blijven, moet er water in de bladeren komen. En niet alleen water,

Dit was wel even een “dreech” verhaal, maar ik hoop, dat het voor velen onder onze wijkgenoten toch wel
een welkome verklaring is, waarom
en hoe bomen en struiken in de
herfst kaal worden.
Met deze NATUUR IN DE WIJK zijn in
elk geval weer een paar pagina’s niet
kaal gebleven, want interessante biologie is er óók in de Hollanderwijk.
22 september 2018
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BROEDENDE KOOLMEZEN
EN ZIEKE MERELS
In de nestkastjes in de wijk hebben
dit jaar veel koolmezen gebroed en
met succes jongen grootgebracht. In
8 kastjes van de kinderen van de Vogelwerkgroep zaten koolmezen, in 1
kastje pimpelmezen. 7 kastjes werden
dit jaar niet bewoond. Een mooi resultaat.
Het aantal pimpelmezen lijkt dit jaar
erg laag te zijn. Slechts 2 broedparen
in de hele wijk, waaronder een bij de
familie Efdee.
Met de huiszwaluwen lijkt het dit jaar
ten opzichte van vorig jaar iets beter
te gaan. 6 paartjes die jongen hebben
grootgebracht (ten opzichte van 4
paartjes vorig jaar).

Huiszwaluw. Foto: SOVON

oorzaakt veel dode merels, vooral
mannetjes.
Zieke en verzwakte vogels gedragen
zich loom en drinken niet. Ze hebben
spierzwakte, evenwichtsstoornissen
en de kop staat vaak scheef. Uiteindelijk gaan ze dood.
Het zit er dik in dat we ook in Hollanderwijk volgend voorjaar de prach)ge
zang van de merel minder zullen horen.

In de krant hebben we kunnen lezen
dat er ook in Friesland veel dode merels zijn gevonden. Het zogenaamde
Usutuvirus heeg nu ook het Noorden
van Nederland bereikt. Dit virus ver-

Namens de Vogelwerkgroep,
Meinte Boersma
Jonge Koolmeesjes. Ze werden geboren in een oude, lege, roesRge waterpomp in plaats van een nestkastje. Foto: Antoon Groenewoud
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DE MIDNIGHTWALK GING NIET DOOR
door Tom Sandijck
Dat was een teleurstelling toen we
vrijdagmorgen 21 september hoorden
dat de Midnightwalk voor die avond
was afgelast vanwege het te verwachten slechte weer. Al in mei werden we
door de organisa)e van de wandeltocht benaderd. Tussen acht en twaalf
uur s’ avonds zouden de 8000 deelnemers, behalve door allerlei andere
buurten en gebouwen, ook door de
Hollanderwijk lopen en de vraag was
of wij de wandelaars wilden vermaken met ‘culturele en kunstzinnige
verrassingen.’ Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Een groepje bestaande uit Lies de Jong, Jobs Theunissen, Corita van der Veen, Syds
Wiersma, Jaap Braaksma en ondergetekende tuigde met hulp van bijna
der)g buurtbewoners een spectaculair evenement op, dat de deelnemers
zeker zou verrassen.

Kosten noch moeite werden gespaard. De buurtvereniging, het wijkpanel en het mienskipsfonds van de
gemeente leverden een ﬁnanciële
bijdrage. Over hoe de deelnemers
verrast zouden worden kunnen we
ook nu niks vertellen want het is de
bedoeling dat de nachtwandeling,
waarvan de opbrengst ten goede
komt aan Leeuwarder goede doelen,
op vrijdag 5 april 2019 opnieuw
wordt georganiseerd.
We hopen dan op dezelfde enthousiaste medewerking van veel buurtbewoners.

In november is het 30 jaar geleden
dat werd het beeldje ter ere van
Roosje en Betje Cohen werd onthuld door burgemeester John te
Loo bij de spoorwegovergang.
Foto Leeuwarder Courant.
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BUURTWANDELING HUIZUM-WEST
kijkje bij de buren

door Roel Swart
Op Burendag, zaterdag 22 september
jongstleden, heb ik op verzoek van de
Parkkerk een rondleiding gegeven
door de wijk Huizum- west. De wandeling heb ik het karakter gegeven van
een ontdekkingstocht. Wist u bijvoorbeeld dat de Schrans en de Verlengde
Schrans ooit aangelegd zijn als dijken
ter bescherming van het woongebied
ten oosten ervan? Aan de westzijde
lag namelijk de Middelzee, die aan de
oostkant werd begrensd door de Hollanderdijk. Heel Huizum-west ligt dus
op de bodem van de zee! En wist u dat
het pand uit 1916, op de hoek van de
Schrans en de Raadhuisstraat, waar nu
het Skildershûs in is gehuisvest, tot
1965 gemeentehuis was van de voormalige gemeente Leeuwarderadeel?
En wat denkt u van de monumentale
boerderij uit 1911 op de hoek van de
Vincent van Goghstraat en de Adriaen
Brouwerstraat, die ooit midden in de
weilanden stond? Hieronder een aantal “highlights”.

Parkkerk podium en orgel
De Monoliet, Cornelius Trooststraat
29, school voor voortgezet speciaal
onderwijs aan jongeren met gedragsproblemen, in de leegijd van 12 tot 20
jaar.
SOchOng Cultuurcentrum Leeuwarden, Dirk Boutsstraat 3, heeg de beschikking over diverse ruimtes die gebruikt worden als oefenruimte voor
orkesten en koren, het geven van muziek- lessen en cursussen op velerlei
gebied. In het Cultuurcentrum is ook
Kinderopvang Aurora gehuisvest.
Het Palet, Floris Versterstraat 2b, Integraal Kindcentrum in de wijk Huizum
voor opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot en met 13 jaar.

Parkkerk, Jan van Scorelstraat 76, gebouwd als Gereformeerde Kerk in
1955. Sinds 1996 kerkgebouw van de
Bap)stengemeente Leeuwarden.
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Buurt- en speeltuinvereniging de
Vluchtheuvel, Van Loonstraat 130,
opgericht op 18 september 1957
en sindsdien een buurthuis waar jong
en oud elkaar ontmoeten om allerlei
uiteenlopende ac)viteiten met elkaar
te ondernemen. Er achter, aan de Van
Loonstraat 122, bevindt zich Skatepark Leeuwarden.
De Huizumerhof, Wijnhornsterstraat
30, is een leuke loca)e vlakbij het centrum van Leeuwarden voor cliënten
met een verstandelijke beperking. Iedere cliënt heeg zijn eigen appartement en er is een gezamenlijk steunpunt.
Aan de Nieuwe Hollanderdijk 63 staat
het Hollanderhuuske, onderkomen
van Buurtvereniging Hollanderwijk.
De Hollanderwijk is een monumentale
buurt uit 1915 in de wijk Huizum. Architect is W.C. de Groot. Aan het begin
van de vorige eeuw was er een trek
van het plaieland naar de stad. Om
de bewoners te voorzien in betere
leefomstandigheden werd in 1905
Woningvereeniging Leeuwarden opgericht. Midden in de wijk heeg architect De Groot een verbreding in de
Hollanderstraat ontworpen. Op ini)a)ef van omwonenden is het kleine
plantsoen in 2002 zoveel mogelijk in
de oorspronkelijke staat teruggebracht. Tegelijker)jd werd er een monument opgericht dat werd ontworpen door Walter Baas. Het bestaat uit
een L-vormige muur die als een decor-

Monument WC de Grootplantsoen
stuk het aanzicht van het transformatorhuisje uit de jaren ’60 aan het zicht
onirekt en daarmee het plantsoen
esthe)sch begrenst. Het plantsoentje
draagt sinds 2002 oﬃcieel de naam
“W.C. de Grootplantsoen”.
Monument voor Betje en Roosje Cohen. Op de hoek van de Hollanderdijk
en spoorwegovergang Schrans staat
een bronzen beeld van de Joodse
koopvrouw Betje Cohen, gemaakt
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was. Per 1 januari 1944 werd het zuidelijk gedeelte van Leeuwarderadeel
door de gemeente Leeuwarden geannexeerd. Het gemeentehuis bleef echter tot 1965 het bestuurlijk centrum
van de gemeente Leeuwarderadeel,
die in dat jaar verhuisde naar een
nieuw onderkomen in S)ens. Voordat
het “Skildershûs” het pand in gebruik
nam, was er de gemeentelijke muziekschool in gehuisvest.
Muziektent Gymnasiumstraat. Op
zaterdag 30 april 1933 werd de muziektent in het plantsoen aan de Gymnasiumstraat overgedragen aan het
gemeentebestuur. Begin 70-er jaren –
helaas -gesloopt.

De Watertoren, toen
door kunstenares Karianne Krabbendam. De Smidsbuurt is vernoemd
naar Johannes Pieter Smids, die hier
tussen 1882 en 1894 een zuivelfabriek
exploiteerde. De oudste watertoren in
Leeuwarden stond aan de Schrans/
Zuiderplein en is gebouwd in 1888. De
watertoren die een hoogte had van 37
meter, is gesloopt in 1972.
Aan de Schrans 44 is “It Skildershûs”
geves)gd. In 1916 is het huidige pand
opgeleverd als gemeentehuis van de
voormalige gemeente Leeuwarderadeel, waarvan Huizum de hoofdplaats

Christelijk Gymnasium Beyers Naudé.
Gymnasiumstraat 36. De school werd
in 1921 ges)cht als het Gereformeerd
Gymnasium en in 1923 oﬃcieel geopend door Hendrikus Colijn. In 1996
bestond de school 75 jaar en werd de
naam veranderd in Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, naar de Zuid-Afrikaanse an)-apartheidsdominee Beyers
Naudé. Voor de school ligt, als onderdeel van de Poëzieroute, de poëziesteen met daarop het gedicht “De gelukkige klas” van Koos Hagen, dat in
2014 door Geert Mak werd onthuld
ter nagedachtenis aan de in 1983 in El
Salvador vermoorde IKON-journalist
Koos Koster, oud-leerling van het
gymnasium.
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Wijk en Speeltuinvereniging Gerard
Dou – Huizum – West, Gerard Doustraat 23/A, is op 10 april 1933 opgericht als speeltuinvereniging Gerard
Dou en daarmee de oudste speeltuinvereniging van Leeuwarden. In 1985 is
deze vereniging gefuseerd met de
toenmalige wijkorganisa)e Huizum tot
Wijk- en Speeltuinvereniging Gerard
Dou / Huizum - West. Het wijkgebouw
- voormalig badhuis in de van Ostadestraat - werd gesloten; in 1985 een
nieuwe wijkaccommoda)e gerealiseerd in de speeltuin.

Julianapark. Tussen de Julianalaan en
de Vincent van Goghstraat ligt het
Julianapark uit 1942. De uitspanning
was aanvankelijk in gebruik als bibliotheek; tegenwoordig is er een advocatenkantoor in gehuisvest. De aanleg
van het park werd in 1930 begonnen
als werklozenproject voor de werklozen in Huizum. Na de Tweede Wereldoorlog in mei 1945, kreeg het park
de naam Julianapark.
Beter een goed buur dan een verre
vriend. De wandeling, die ik als thema
het spreekwoord “Beter een goede
buur dan een verre vriend” had meegegeven, duurt een kleine anderhalf
uur. Met veel plezier heb ik de gasten
rondgeleid; zij toonden zich na aﬂoop
enthousiast, vooral over de ontdekkingen die zij hadden gedaan. Ik ben
dan ook van plan om meer buurtwandelingen in Huizum-west en omgeving
te verzorgen.

Boerderij Vincent van Goghstraat 21.
Op de hoek van de Vincent van Goghstraat en de Adriaen Brouwerstraat
staat een boerderij die dateert uit
1911; toen lagen hier nog uitgestrekte
weilanden.
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UITWIJKEN!
Op maandagavond 3 september )jdens het ophalen van het oud papier, ﬁetste Erwin Boers, redacteur van de Leeuwarder Courant, door de buurt op zoek
naar een plaatje voor de populaire rubriek Gehoord en Gezien. De oudpapierploeg van dienst (Andries Brouwer, Tom Sandijck en Johnny Terpstra, alledrie op de foto) wees hem in de Ruysdaelstraat op die rare borden die
overal in de wijk zijn neergezet om het verkeer wegwijs te maken vanwege de
asfalteringswerkzaamheden in de Emanuel Murandstraat, Maihias van Pellicomstraat en Carel Fabri)usstraat. De borden zullen nog wel even blijven
staan. het werk duurt nog tot half november.
Uitwijken dus!
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HOLLANDERSTRAAT EN WIJNHORNSTERdoor Tom Sandijck

werden afgedrukt. Ze zijn dus zeldzaam. Een paar jaar geleden kreeg ik
van de jong overleden verzamelaar
Dirk Swierstra een reproduc)e van zo’n
foto gemaakt in de Hollanderstraat.
Een mooi sfeervol plaatje van een rus)ge straat met al veel groen. De foto
moet gemaakt zijn in het begin van de
jaren twin)g.

Zo af en toe duikt er op de Facebookpagina ‘Och heden juh, Liwwadden!’
een oude foto op van de Hollanderwijk. Een paar weken geleden was dat
een fotokaartje van de Wijnhornsterstraat. Fotokaartjes zijn echte foto’s die
door de fotograaf in kleine aantallen
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STRAAT IN DE JAREN TWINTIG
Het was voor mij een verrassing dat
er nu een tweede kaartje opdook,
vrijwel zeker gemaakt door dezelfde
(onbekende) fotograaf, op dezelfde
dag. Hij sluit vrijwel precies aan de op
de foto die hij maakte van de Hollanderstraat, voor de winkel van Henri
Antoine, die daar tussen 1915 en
1925 een kruidenierszaak had. Door

z’n camera wat naar rechts te draaien
kreeg hij de Wijnhornsterstraat in het
vizier. Een laag hekje scheidde de
straat van de rij bomen langs de
spoorsloot, die helemaal rechts op de
foto nog net te zien is.
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IN DE SCHIJNWERPER:

OUKJE MEIJER - DAS
Door Frank Roﬀel

kinderen er netjes uitzagen. In de )jd
van het opgroeien van Oukje woonden er zo’n acht kinderen in huis. Er
waren momenten, met verjaardagen
bijvoorbeeld, dat er wel 40 mensen in
de woonkamer verbleven. Iedereen
lapte wat geld, opdat er wat lekkers
gekocht kon worden.
De kinderen hebben ook later een
hecht contact onderhouden. Jammer
genoeg leeg geen enkele van de
broers en zusters nog, behalve dus
Oukje. Ons onderwerp heeg 26 jaren
in de Hollanderstraat gewoond. Nu ze
erop terugkijkt, vindt ze het jammer
dat er grote hagen in het buurtje zijn
gekomen. Ook het slopen van de houten hekjes van en tussen de woningen
betreurt ze, Toen ze weggehaald werden, werd er beloofd dat ze na de oorlog terug zouden keren in de buurt,
maar dat bleek een loze beloge. Ze
bleken opgeﬁkt te zijn door de Leeuwarder Woningbouwvereniging
Haar ouders bleven in het genoemde
pand wonen tot aan hun dood, maar
Oukje trof een man, Klaas Meijer
waarmee ze in 1959 in het huwelijksbootje stapte. Het bleek een hardwerkende man, die wel hogerop wilde en
in 1961 het installa)ebureau van P.de
Vries overnam. Oukje werkte mee in
de zaak en was tevens verantwoordelijk voor het opvoeden van de twee

De 83 jaren oude mevrouw Oukje
Meijer –Das woont al jaren niet meer
in de Hollanderwijk, waar ze geboren
werd in de Hollanderstraat 23 in
1935. Haar ouders hadden 12 dochters en 3 zoons.
Oukje was de jongste van het grote
gezin en haar oudere broers en zusters waren al lang het huis uit, toen zij
geboren werd. Het was een hecht
nest. Moeder zorgde ervoor dat de
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kinderen: Mathilde, die nu in de bovenverdieping van het mooie familiehuis in Blitsaerd woont en haar broer
Johan. Deze twee zijn nu verantwoordelijk voor het bedrijf en hebben het
weten uit te bouwen tot een onderneming met plm. 110 werknemers.

vrouw, die me te woord staat in de
ruime woonkeuken van hun nieuwgebouwde huis aan het water in het
nieuwe stadsdeel Blitsaerd tegenover
Camminghaburen, vlak bij de Bonkevaart. Haar man is nu met pensioen
maar helaas ook gehandicapt geraakt
het laatste jaar. Dat heeg wel een
schaduw geworpen over het leven
van deze op)mis)sche familie. Ondanks alle successen van de zaak,
heeg de familie zich nooit te groot
gevoeld om met mensen uit elke laag
van de bevolking om te gaan, een familie zonder kapsones.

Ik kwam Oukje tegen op een verjaardag van een familielid van haar, die
tot mijn vriendenkring behoorde. Ze
bleek direct te porren voor een interview en een half jaar later zaten we
dus tegenover elkaar in Blitsaerd. Oukje is een posi)eve en opgeruimde

Er was gelukkig ook )jd in hun drukke
leven om op vakan)e te gaan en ze
zijn ver over de grenzen getrokken om
een stuk nieuwsgierigheid te bevredigen. De familie zit graag op de camping, maar ook thuis is het prima uit
te houden in het royale huis, met grote rondom tuin en aanlegsteiger met
bootje aan een watertje.

Bruidspaar Oukje Das en Klaas Meijer
voor de deur van de Hollanderstraat 23
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MIJN HUISDIER EN IK
niet op kon schieten met de overige
kaien. Toen Ruud hem zag, vroeg hij
of Bonnie uit de bench mocht. Bonnie,
die toen nog erg dik was omdat hij
vrijwel geen beweging kreeg, kwam
gelijk op schoot ziien knorren. Dat zat
dus wel snor tussen die twee!
Wat Bonnie speciaal maakt
Kater Bonnie is speciaal voor Ruud
omdat hij ongelooﬂijk lief is en tegelijDoor Marieke Draaisma
Het was mij al opgevallen dat er een
nieuwe bewoner was neergestreken
aan de Hollanderstraat. En ik wist dat
deze persoon een kat had. Een mooie
gelegenheid om eens een praatje aan
te knopen en te vragen of er interesse
was voor een interview over zijn harige huisgenoot.
Wie is wie?
Kater Bonnie (een jaar of 12 waarschijnlijk) en personeel Ruud Brands.
Ruud is geboren in Arnhem en een
aantal jaren geleden naar Friesland
verhuisd. Kater Bonnie vond hij 4 jaar
geleden in Dierenpension Dokkum.
Het dierenpension schaie Bonnie
toen op een jaar of 8, maar het is
goed mogelijk dat hij toen al ouder
was.
Dag en nacht in de bench
In het dierenpension zat Bonnie bijna
dag en nacht in de bench omdat hij
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ker)jd evenredig eigenwijs. Het is een
echte kat die al)jd lekker zijn eigen zin
doet. Vooral als hij aanvoelt dat hij binnen moet blijven, dan kan hij echt de
sokken erin zeien en snel het huis uitglippen! Ook is hij zeer kieskeurig qua
eten. Als hij natvoer krijgt, dan gaat als
eerste alleen de gelei op. Pas veel later
volgt een deel van het overgebleven
vlees.

Grote zucht
Soms heeg Bonnie een mauwbui, dan
mauwt hij aan een stuk door. Als Ruud
Bonnie op een gegeven moment maant
om op te houden omdat hij een ﬁlm
kijkt, dan volgt er eerst een grote zucht
voordat hij ophoudt met mauwen. Zo
van, nou ja zeg, mag ik niet ook eens
van me laten horen? Maar, hij luistert
dus wel!

Een favoriet speeltje?
Speeltjes zijn niet aan Bonnie besteed.
Daar stapt hij leierlijk gewoon overheen. Hij mag wel graag op pad gaan in
de Hollanderwijk en lekker in de zon
voor huis liggen. Bonnie heeg nog
nooit iets stuk gemaakt. Daarnaast is hij
heel keurig wat betreg overgeven: dit
doet hij op de vloer (en niet zoals de
mijne op de bank of waar ze ook maar
ligt…).

Jouw huisdier ook een keer in de Hollanderwijkkrant?
Van rep)elen tot papegaaien en van
hamsters tot konijnen: alle huisdieren
zijn welkom in de huisdierenrubriek!
Stuur een e-mail naar:
hollanderwijkkrant@gmail.com als
jouw huisdier ook een keer in de Hollanderwijkkrant mag staan.
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INBRAAKPREVENTIE
Het is gebleken dat de VELUX dakramen inbraak gevoelig zijn
als ze op de kierstand staan met het grendeltje.
Kwaadwillenden kunnen van buiten af hun
handen eronder krijgen aan de bovenkant, het
Tweewekelijks
grendeltje verschuiven en kunnen dan makkeop dinsdagochtend
lijk binnen komen. Of met een breekijzer het
Van 10.00 tot 11.00
uur WIJKSPREEKraam aan de onderkant forceren. Dus als je
UUR
POLITIE Voor
weggaat of s'nachts slaapt , sluit het raam, dat
heel
HUIZUM
- WEST
kan een hoop narigheid voorkomen. De tralies
voor het dakraam zijn van verwarmingsbuis Namens de drie samenwerkende
gemaakt, kost weinig, uiteinden platslaan,Buurt
gat – Wijk
Buurt–
Wijk--en Speeltuinverenigingen
in Huizum - West in
erin en vast schroeven. Raam kan dan nog
WIJKGEBOUW
Gerard Dou
open maar niemand kan er meer door.
GERARD DOUSTRAAT 23
23--A
Tel. 058 - 213 31 36
wijkagent@gerarddou.nl

Pedicurepraktijk
Marian Relleke
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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.

Lid Provoet.

Frans van Mierisstraat53
Leeuwarden
Tel: (058) 2136338
Mob: 06-22121339
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EEN NIEUWE SCHRIJVER!
Daar was ineens een e-mail van een wijkbewoner, Jurjen G. Hij vroeg of we ook belang hadden bij meer kopijleveranciers. Als redac)e hadden we niet veel moeite om
een passend antwoord te formuleren: ja, graag. Vervolgens kwam het tot een kennismaking. Jurjen werd in de voormalige Marathonstraat in 1964 geboren.
Hij woonde later in de wijk Lekkumerend in Leeuwarden.
In 2016 kwam hij in onze wijk te wonen en met veel genoegen, samen met zijn
vrouw, Ella. Hij bewonderde niet alleen als bewoner, maar ook al oud-drukker de
Hollanderwijkkrant. Wij lieten hem weten, dat een echte wijkrubriek stopte, nadat
de schrijver ziek werd. Dus meer originele Leeuwarden-verhalen zouden weer welkom zijn.
Nu, Jurjen ziet het wel ziien om in het Luwadders wat te produceren.
Beste lezers, we hopen dat zo mogelijk Jurjen G. in het decembernummer zijn eerste
bijdrage kan leveren. Ook zijn we benieuwd naar resultaten.
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

Uitgebreide scan op virussen

Opruimen van het register

installeren van updates

Controle van de belangrijkste onderdelen

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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“KLEIN GRUT”
door Antoon Groenewoud

menselijke oren hebben. In Friesland
komen 3 soorten voor, maar wereldwijd zo’n duizend soorten. Ik las, dat ze
kunnen vliegen! Op hun rug ziien 2
“kapjes” waaronder 2 opgevouwen
vleugeltjes ziien. Na het vliegen gebruiken ze de tangen aan hun achterlijf,
om ze weer op te vouwen en te verbergen. De tangen (cerci) hebben ze
ook ter verdediging tegen belagers.
Oorwormen worden tot 13 mm lang en
ze eten graag de bloemblaadjes van
o.a. Dahlia’s, maar ook consumeren ze
kleine insecten. Heel bijzonder is, dat
de vrouwtjes hun jongen in een hol
gaan voeden en beschermen! Uniek in
de insectenwereld.

Na de “show” van verschillende vogels
op de achterkant van onze wijkkrant,
lijkt het me leuk en zelfs interessant
om het biologische roer om te gooien.
De komende aﬂeveringen wil ik proberen aan te vullen met erg kleine “wijkgenoten”. Diertjes die in en om onze
huizen voorkomen, “klein grut” dus.
De eerste serie stel ik hieronder voor,
waarbij de ayeeldingen van deze
beestjes achterop de wijkkrant staan.
Om te beginnen deze acht:
1. Bladluis
Wie kent ze niet, de 2-3 mm grote insecten, groen of donkerpaars en niet
bepaald welkom op onze planten. Met
een snavelach)ge punt prikken ze in
twijgen en bladeren en zuigen het sap
eruit. Het verteerde sap scheiden ze uit
als “honingdauw”, wat voor mieren een
delicatesse is! De bladluizen hebben
zeker vijanden, zoals lieveheersbeestjes, vogels en roofvliegen.

3. Gewone wegslak
Eén van de 25 soorten naaktslakken op
aarde, die we na een ﬂinke regenbui
zien kruipen, maar dan vooral ’s nachts.
Overdag liggen ze onder stenen en
hout. Als ze op “stap” zijn, dan eten ze
plantaardig voedsel, maar ook schimmels, paddenstoelen, korstmossen en
dode dieren. Slakken zijn hermafrodiet,
m.a.w. ze zijn zowel mannelijk als
vrouwelijk. Ook onze wegslak, rood,
grijs of bruin gekleurd, laat al)jd een
spoor van slijm achter. Dat spul heeg
het dier nodig, om te voorkomen dat
het uitdroogt. Ze kunnen wel 12 tot 15
cm groot worden.

2. Gewone oorworm
Deze is bij ons ook bekend als oorkruiper. Beide namen doen niet erg sympathiek aan. Gelukkig dat deze bruine
rakkers echt geen belangstelling voor
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4. Duizendpoot
Tel het aantal poten maar na: echt 30
stuks! Mogelijk dat er toch een soort
is met 970 meer, maar is er in de tropen een soort die maar tot 354 poten
komt! Dan zijn er verder op de aardbol nog ongeveer 3000 andere soorten duizendpoten.
Deze vraatzuch)ge dieren vangen
kleine insecten, zoals pissebedden, en
verlammen ze met het gif uit hun kaken. Dat doen ze in de nachtelijke
uren. De 30-poot die wij zien, wordt
ongeveer 25-30 mm lang en behoort
tot de Isopoda-diertjes, is dus geen
insect.

kend zijn. De meest voorkomende, de
Blaia orientalis, voelt zich als oorspronkelijk ingevoerd insect het best
in een warme omgeving: een bakkerij
bijvoorbeeld. De ongeveer 25 mm
grote bruine diertjes zijn berucht,
want ze kunnen voedselwaren besmeien met een s)nkend vocht
waarin mogelijk zelfs ziektekiemen!
Van de 7 soorten in Nederland en
België hebben de mannetjes alleen
onbruikbare vleugels. Dat ze zeer onwelkom zijn is wel duidelijk!
6. Gewone pissebed
Een gepantserd beestje, dat ’s nachts
op 7 paar pootjes op zoek gaat naar
eten. De Krob, zoals wij ze vaak noemen, heeg ook “familie” in vijvers en
sloten, die geweldig kunnen zwem-

5. Kakkerlak of bakkerstor
Van deze insecten leven er in Friesland 3 van de 3500 soorten die be-
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men. De pantsersegmenten zijn onderling niet beweeglijk, dus de Krob kan
zich nooit eens even uitrekken. Aan
zijn of haar achterste ziien 2 pun)ge
uitsteeksels, die bij bedreiging een onaangenaam vocht zullen uitspuiten. De
vrouwtjes gaan soms een broedzak
onder hun voorpootjes meezeulen. De
eitjes die daarin ziien leveren jonge
pissebedjes op. Ze mogen de broedzak
pas verlaten, als ze op hun eigen 7
paar beentjes kunnen staan. Ze kunnen dan tot 15 mm groot worden. De
beestjes worden niet tot insecten gerekend, maar zijn ook zogenaamde
isopoden. In een voch)g milieu zijn het
opruimers van plantenresten, roiend
hout enz. Jammer dat ze op het menu
staan van duizendpoten, spitsmuizen,
egels en vooral padden. Hopelijk kunnen ze in holten en naden vluchten. Er
zijn wel 36 soorten bekend.

mogen is het niet zo’n kunst om even
te “verhuizen” naar een hond of naar
een…. mens, maar ik zit er niet zo op
te wachten.
8. Rode metselbij (Osmia rufa)
Dit is één van de ongeveer 275 soorten
solitaire bijen in ons land. De vrouwelijke bijen zijn in de lente ac)ef en zoeken na bevruch)ng een holletje in een
muur of houten wand, of in een bijenhotel. In die nestruimte brengt de bij
stuifmeel en nectar. Daarna legt zij één
eitje en sluit de ingang “metselend” af
met modder. ”Zorgeloos” vertrekt de
dame en zal daarna nog eens 5 nesten
creëren. De eitjes komen na ongeveer
2 weken uit. De larven eten van de
aanwezige voorraad, verpoppen zich
en kunnen dan overwinteren. In het
voorjaar zullen dan de geheel ontwikkelde metselbijen het nest verlaten,
maar dat kan ook nog in de herfst zijn.
Moeder-bij hoeg zich dus geen zorgen
te maken. Met haar sterk zuigende
tong verzamelde ze de nectar en met
haar beharing kon ze voldoende stuifmeel aanvoeren. Die transport-haren
onder haar lichaam worden een buikschuiver genoemd.
Dit dan over één enkele bij, één van de
plusminus 22.000 soorten op deze
aardbol, met àllemaal hun eigenaardigheden.

7. Kajenvlo, (Ctenocephalides felis)
Dit is een insect dat als een parasiet op
kaien leeg, maar ook rus)g kan overstappen op honden. Ja, soms zijn wij
uitverkoren….Dan kunnen ze met hun
monddelen ook onze huid doorprikken
en bloed zuigen! Van de 1100 soorten
vlooien in de wereld leven er in Nederland en België 54 en in onze provincie
2 soorten vlooien van 2-3 mm lang.
Onder het afgeplaie lichaam ziien 2
lange pootjes waarmee deze bloedzuigers ongeveer 30 cm ver kunnen springen en wel 20 cm hoog! Met dat ver-
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KIKKERPRAAT DEEL 3
door Antoon Groenewoud

biologen en andere wetenschappers
bezig geweest het DNA van alle
“Rana-kikkers” te bepalen. Daaruit
bleek, dat de Groene kikkers onderling
een afwijkend DNA hebben ten opzichte van de rest van de Rana-kikkers.
Dus kregen ze een andere geslachtsnaam: “Pelophylax”. Daarnaast is
vastgesteld, dat “onze” Groene kikker
een kruising moet zijn van de Poelkikker en de Meerkikker!....Volgens de
geleerden zou de Bastaardkikker,

Voordat ik een “kikkersprong” neem
naar het punt waar ik de vorige keer
gestopt ben en hier verder wil gaan,
eerst even over de “revoluOe” bij de
Groene kikkers.
Ik ging er tot voor kort van uit, dat er
één soort Groene Kikker bestond.
Maar dan onder de geslachtsnaam
“Rana”. Nu zijn er enige )jd geleden
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“onze” dus, zich eigenlijk
niet voort kunnen planten…..Gelukkig produceren ze elk voorjaar kikkerdril en worden vele
dikkopjes mooie Groene
kikkers! Gelukkig maar…
Na dit vrij droge verhaaltje, weer terug naar de
algemene interessante
kenmerken van de springers en zwemmers,
waarvan sommige kenmerken aan de buitenkant zijn te zien en andere in het inwendige van de kikkers verblijven.
Ze hebben geen luchtpijp, schreef ik,
en toch kunnen ze ademhalen. Dat lukt
de kikker door de lucht in te slikken.
Die beweging is duidelijk te zien, want
bij iedere slikbeweging zeien ze de

keel op. Ik dacht al)jd dat het een
soort angst was… Het stroienhoofd
bevat een stel stembanden die de dieren de gelegenheid bieden geluiden te
maken. Ze kunnen in dat opzicht wat
wij als mensen niet kunnen nl. met
inademen net zo goed geluid maken
als met uitademen.
Om af te ronden: voor op de
kop ziien 2 gaatjes om lucht
binnen te halen; lucht om te
kunnen ruiken en in- en uit te
ademen. Die gaatjes staan ook
in verbinding met hun gehemelte. Gelukkig kunnen ze deze
onder water afsluiten. Zo heb ik
weer wat “ontrafeld” over een
groep dieren, die groen, bruin
en ()jdelijk) blauw zijn: Pelophylax, Rana en dan nóg 22 geslachtsnamen des kikkers.
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BIJZONDERE VOGELWAARNEMING
door José Vrakking
Zondagochtend 16 september zat ik rond 10:15 lekker buiten in het zonnetje,
met een bakje koﬃe. Opeens hoor ik vanuit de achterkant van het huis het
zware zwiepen van grote vogelvleugels. Een beetje zoals zwanen kunnen klinken. Al)jd een prach)g geluid en geweldig gezicht.
Het zijn er dit keer geen twee, maar wel een stuk of )en. Opvallend.
Maar dan kijk ik nog eens goed: verhip, het zijn FLAMINGO’S. Ze zijn duidelijk
herkenbaar aan hun kromme bek. Het is een fantas)sch gezicht.
Ze vlogen in noord-oostelijke rich)ng, dat vond ik apart, maar dat wuifde ik
weg, omdat ik ook aan onze WADkant wel eerder ﬂamingo’s heb zien foerageren. Dus ik bel vervolgens enthousiast de Feno-lijn, (van het radioprogramma
Vroege Vogels) en doe mijn melding. Die melding werd zondag de 23e ook inderdaad uitgezonden.
Maar dan, weer later, krijg ik de nuchtere vraag van een buurtbewoner, of ik er
aan heb gedacht dat het exemplaren konden zijn die op weg waren na een uitstapje: terug naar hun thuishonk, Aqua Zoo!
Ik zal het nooit weten….

Zo zien vliegende ﬂamingo’s er uit

41

DE LAATSTE JAREN VAN DE OUDE
KATER SAMOS IN DE STARTERSTRAAT
door Tom Sandijck

door de buurt te zwerven en had vele
adresjes waar hij z’n kostje opscharrelde, tot hij in die zomer steeds bij
ons in de Starterstaat was. Evelyn,
Helga, Carolina en Janet gaven hem
eten. Toen mijn eigen kat Nikkie dood
ging, riepen de buurvrouwen in koor:
“Dan kun jij nu Samos mooi nemen!”
Zo geschiedde. Samos bleek een
enorme vlooienbaal te zijn. Janet
ging mee naar de dierenarts om hem
van z’n vlooien, wormen en ontstoken tandvlees af te helpen. Helga
bracht iedere week een doos met
brokjes en ook Evelyn en Carolina
hielden hem in de gaten. Tot ieders
verbazing ging Samos niet meer aan
de wandel. Hij bracht hele dagen slapend door op allerlei plekken in de
kamer. Hij hield wel zijn eigenaardigheden: z’n traagheid, z’n rare loopje
en soms een ﬂinke stuip als hij zich
likte: dan viel hij om en vlogen z’n
pootjes alle kanten op. Dat kosie me
twee theekopjes, een vlabakje, een
overhemd en een t-shirt. In de loop
van de maanden die volgden werd hij
rus)ger. Soms bleef hij nog weleens
een nacht weg en dan belde Jo dat hij
weer bij haar zat. Maar die bezoekjes
werden ook minder. Samos kreeg
weer een dagelijkse regelmaat. ‘s
Morgens vroeg wekte hij me en dan

In juli 2015 on3ermde ik me over
Samos, een oude, wat rare maar bijzondere kater die na allerlei hegige
omzwervingen eerst bij Inge de Bruin
en later bij Jo Papa woonde. Daar
voelde meneer zich na een poosje
niet meer op z’n gemak. Hij begon
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liet ik hem naar buiten. Als het mooi
weer was scharrelde hij wat in de
straat (en soms ook nog ver daar buiten, hoorde ik) en als hij dan weer
naar binnen wilde krabde hij met z’n
nagels aan de voordeur. Hij werd aanhankelijker en rus)ger en hij kwam
zowaar op schoot ziien als ik voor de
buis hing. Met de andere kaien in de
straat maakte hij weinig ruzie en ze
accepteerden hem ook. Maar Samos
werd ouder en toen kwamen de ge-

breken. Hij begon moeilijker te lopen
en hij kreeg een tumor in z’n rechter
wang. Hij was bijna 20 jaar toen Janet
en ik eind juli met hem naar de dierenarts gingen. Behandelen had geen
zin meer en we hebben hem laten
inslapen. Bij de begrafenis, die avond
in de voortuin, was iedereen het er
over eens: Samos heeg hier in de
Starterstraat nog een paar mooie en
rus)ge laatste jaren van z’n bewogen
leven gehad.

Foto van de Hollanderwijk, gezien vanaf de Achmeatoren, door Ciska Verschut
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Tijd voor een voorjaarsschoonma

Wordt uw computer ook trager in de loop der tijd, maakt wat m
bovenstaande problemen graag een stap voor zijn?
Eens per jaar opschonen van de computer draagt bij aan het p
kleine problemen grote problemen gaan worden en maakt uw
De voorjaarsschoonmaak omvat de volgende activiteiten:
Verwijderen van ongewenste programma’s
Opruimen van het register
Controle van de belangrijkste onderdelen

Deze complete voorjaarsschoonmaak voeren wij u

In de Hollanderwijk wordt uw computer bovendien GRATIS lo
Na de voorjaarsschoonmaak wordt de computer weer bij u ge
printer, scanner en internetverbinding

Neem voor een afspraak sne
of mail naar voorjaar@webis

Kijk voor al uw co

Antoon Groenewoud

WWW.WE

Tel. 06-23934180
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BOMEN GESNOEID IN HET
SIMON DE VLIEGERPARKJE
Op 27 september zijn de hoge bomen gesnoeid. De grote takken vormden al een
)jd een gevaar. Bij harde wind kon er nog wel eens een tak naar beneden vallen.

Het is nu wat kaal,
maar veel veiliger,
en de bomen lopen
vanzelf weer uit!
Waarnemer: Jobs
Theunissen
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Of mail:

info@gastouderbureaucoco.nl

Gastouderbureau CoCo is een erkend gastouderbureau (een flexibele en kleinschalige vorm van kinderopvang,
in huiselijke kring) werkzaam in geheel Noord Friesland.

juni 2014
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29

Oud papier lopers gevraagd
Een paar keer per jaar op een
maandagavond .
Goed voor jezelf,
goed voor de buurt.
Gerda van Houten
058 2126272
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HERFSTKLEURPLATEN
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Iedere week in het
Hollanderhuuske

Deadlines

maandag
20.00 - 23.00 Klaverjasclub

en andere data
DEADLINE

dinsdag
20.30 - 22.30 Hobbyclub
20.00 - 22.00 Tafeltennisclub

HOLLANDERWIJKKRANT

13 NOVEMBER

woensdag
14.00 - 15.00 Kinderclub
20.00 - 23.00 Vrouwenclub

Oud papier ophalen:

donderdag
20.00 - 23.30 Biljartclub 2

Maandag 29 oktober
Maandag 26 november
Maandag 17 december

vrijdag
20.00 - 23.30 Biljartclub 1
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CONTACTPERSONEN
't Hollanderhuuske
Nieuwe Hollanderdijk 63,
213 96 87
Bestuur
Wietse Rinsma, voorziier
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/coördinaOe bar/sleutel
Harm en Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49,
212 62 72
Biljartclubs
Albert Reen
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
Mieke Kwebeman

OuderenacOviteit
Dries Minnema
Wijnhornsterstraat 62,
213 81 91
Oud papier inzameling
Vacant ()jdelijk 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

RedacOe Hollanderwijkkrant
Paul Pasveer
Nieuwe Hollanderdijk 9,

213 08 23

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

