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REDACTIEKRABBEL
Beste wijkbewoners en overige
belangstellenden,

• Vogelwerkgroep na schoonmaken
nestkastjes op bezoek in
Natuurmuseum Fryslân
• Gesprek met familie Klompstra in
wier leven muziek een grote rol
speelt
• Antoon Groenewoud over de
Vetvogel en zijn vaste bijdragen
“Natuur in de wijk” en
“Kattenpraat”
• Twee Hollanderwijker
torenwachters van de Oldehove
zaten tijdens hun jaarlijkse
vrijwilligersuitje “Achter de
geraniums” in Zwolle
• Taalliefhebber Marieke Draaisma
legt uit waarom ze “kwintessens”
een mooi woord vindt
• Eierboer
• Togo
• Enkele gedichten
• “Kattaal”
• Malaga in de herfst

Sinterklaas en de zijnen hebben nog
niet hun hielen gelicht, of de eerste
kerstbomen staan al weer in volle
glorie te pronken in huiskamers en in
winkeletalages. Dat betekent dat het
nieuwe jaar met rasse schreden
nadert: 2018, voor Leeuwarden en
Fryslân een belangrijk jaar, zoals u
ongetwijfeld weet: Culturele
Hoofdstad van Europa. De
verwachtingen zijn hooggespannen.
Inmiddels hebt u al weer een
exemplaar van de december-editie
van de Hollanderwijkkrant op de
deurmat of in de brievenbus
ontvangen. Wat kunt u er zoal in
lezen? Welnu:
• De aankondiging van de jaarlijkse
Nieuwjaarsbijeenkomst, zaterdag 6
januari 2018
• Een verslag van de bijeenkomst op
20 november van het wijkpanel van
Huizum-west
• Buurtgenoot en schilder Chris
Keller wint Landelijke Schilders
Decoratie-prijs
• Pieter Griepsma langst wonende
bewoner Hollanderwijk
• Gesprek met Arjo Valk, de nieuwe
uitbater van eetcafé De Basuin

Een decembernummer “voor elck wat
wils!” Mede namens mijn
redactiegenoten Marieke Draaisma,
Antoon Groenewoud en Paul Pasveer
wens ik u en allen die u dierbaar zijn,
prettige kerstdagen, een goede
jaarwisseling en een voorspoedig
2018.
Roel Swart
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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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ORIGINELE OPZET WIJKCONFERENTIE
HUIZUM-WEST
door Frank Roffel

enige belangstelling voor de avond. In
die grote zaal waren op het ruime
podium, waar de installatie van the
Hang Outs al geduldig stond te
wachten, geen tafel met stoelen
neergezet voor het wijkpanel. Dat
bevreemdde ons, maar kreeg later
zijn verklaring in het feit dat een lid
van dat panel met een
hoofdmicrofoon om al bewegend en
sprekend tegelijk structuur gaf aan de
vergadering.

De laatste tijd had ik maar weinig
vernomen van ons wijkpanel. Ik wist
wel dat de de voorzitster van het
panel Christa del Grosso met allerlei
plannen rondliep. Dat doet ze o.a.
samen met gezondheidszorgondernemer Aad van der Windt,
directeur en eigenaar van
SPECTRUM, maar uiteindelijk kwam
het er niet van, omdat er te weinig
hulp van vrijwilligers uit de wijk
kwam. Toen kwam in november de
folder van de wijkconferentie op de
deurmat bij de mensen. Men wilde
een vergadering over het thema
jeugd en als slotstuk van de avond in
de Parkkerk moest de niet
onbekende Leeuwarder rockband
the Hang Outs, die vooral bekend
zijn als Rolling Stones-tributeband,
de avond op magistrale wijze
afsluiten. Ik kreeg er zin in.

Het eerste onderwerp van gesprek
was de presentatie van de begroting
en uitgaven van het panel in 2016. De
grootste post qua uitgaven was voor
4 AED’s (Automatische Externe
Defibrillator) en de daarbij horende
kasten. Ruim 9000 euro van het totale
wijkpanelbudget van ruim 29.000
euro, werd neergeteld voor deze
apparaten, die in geval van
bijvoorbeeld de meest voorkomende
hartritmestoornis (ventrikelfibreren)
het hartritme weer kunnen
herstellen. Dit gebeurt door het
geven van een elektrische shock.
Iedereen mag dit apparaat gebruiken,
maar het beste is dat een geschoold
gebruiker dit apparaat bedient. In alle
gevallen geldt: eerst 112 bellen. Op 4
plaatsen hangen deze apparaten, te
weten Hollanderhuuske, ingang

Op maandagavond 20 november toog
ik met mijn vriend en voormalig
wijkkrantredactielid-collega Antoon
Groenwoud richting de Parkkerk. We
nestelden ons meteen in de ruime
kerkzaal en troffen niet veel mensen
aan in het gebouw. Gelukkig was de
koffiekamer bezet met een kleine 20
tal bezoekers; er bleek dus toch wel
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wijkgebouw Vluchtheuvel, JWFschool (hoek Jozef Israëlsstraat) en Jan
Terpstra Cycling World, aan de
achterkant bij de reparatie-ingang. De
apparaten zijn groen en ze hangen in
een gesloten kast.
De tweede spreker die avond was
Gerard Bloemhof van werkleerbedrijf
WerkPro HomeMade, waar
dagbesteding en re-integratie
plaatsvindt. Cliënten van dit
werkleerbedrijf variëren in leeftijd van
17 tot 68 jaren oud. 30% Van de
deelnemers is vrouw. Een folder van
het bedrijf leert de lezer dat er
praktische, ambachtelijke en creatieve
werkplaatsen zijn. Iedereen kan bij
WerkPro HomeMade meteen aan de
slag om werknemersvaardigheden aan

Gerard Bloemhof
te leren. WerkPro heeft een winkel op
de Uranusweg 22, waar de
geïnteresseerde het resultaat van de
werkzaamheden kan zien. In het oude
gebouw van de Christelijke LTS aan de
Cornelis Trooststraat komt ook een
dependance van dit leerbedrijf.
Mensen uit de gehele provincie zijn er

Het bestuur van het Wijkpanel: achter vlnr: Anne SjoerdBakker, Gerrit Feenstra,
Jan Keijzer voor: Debbie Hiemstra, voorzitter Christa Del Grosso,
secr./penningmeester Cees Buijse. Niet op de foto: Judith Dikkerboom
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welkom. Er wordt les gegeven in kleinmetaal, houtbewerking, stofferen,
productiewerk en meer. Er wordt
sterk gelet op wat de deelnemer zelf
kan en wil.
Spreker no. 3 bleek Karin Zijlstra te
zijn, pedagoge in dienst van het
Opvoedpunt Leeuwarden, dat zijn
onderdak heeft bij de GGD in
Leeuwarden en daar ook onderdeel
van is. Deze jonge organisatie biedt
antwoorden op opvoedingsvragen en
doet dat o.a. op het inloopspreekuur
op elke woensdagochtend van 9.15 11.45 uur op de 3e verdieping in de
ruimte van het consultatiebureau aan
de Sixmastraat 6. Onderwerpen die
aan de orde komen tijdens een
spreekuur gaan over slecht slapen,
eetgedrag van peuters, pesten op
school, hoe men zijn kind mediawijs
maakt of moeilijk gedrag van pubers.
Je kunt je vragen ook digitaal stellen
als je niet naar het inloopspreekuur
wil of kunt. De service gaat zelfs zo ver
dat een pedagoog bij ouders thuis kan
komen om samen naar de
opvoedsituatie te kijken. Het
opvoedpunt is er voor ouders met
kinderen in de leeftijd van 0 - 18 jaar,
en wordt bemenst door vrijwilligers
en professionals uit de gemeente
Leeuwarden. Verder biedt dit initiatief
van de gemeente Leeuwarden en de
Jeugdgezondheidszorg van GGD
Fryslȃn, veel up - to - date
informatiemateriaal over opvoeden

Karin Zijlstra
(ook op de website!) en er worden
workshops, groepsvoorlichting,
groepsconsultatie en
themabijeenkomsten georganiseerd.
Het beleid van de betrokken partijen
is vooral gericht op preventie!
De laatste spreker was Anne Sjoerd
Bakker, wijkpanellid namens de
Gerard Dou speeltuin- en
wijkvereniging, waarvan hij secretaris
is. Hij somde een imponerend aantal
activiteiten op voor de jeugd, die van
het verenigingsactiviteitenaanbod
gebruik mag maken en prees daarbij
ook de rol van het wijkpanel, dat veel
geld stopte in de bekostiging van de
activiteiten.
Tijdens de pauze begonnen de
mannen van de rockband al te spelen,
als ik me goed herinner wat dat een
nummer van de Noord-Hollandse
Bintangs. Maar al snel schakelden ze
over op repertoire van The Rolling
Stones, hun illustere voorbeelden. Ze
hadden genoeg pit, maar jammer
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genoeg overstemde het geluid van de
gitaren en drums de zang, waardoor
frontman Einte Bijlsma toch wat
kwam te zwemmen. Maar ik vond het
een heel leuk initiatief. Uiteindelijk
was er - gelet op het aantal
toeschouwers die avond, meer sprake
van een openbare repetitie met
publiek, maar de stemming was
positief. Dat ben ik ook over de gehele
avond. De uitstekende folder, zowel
qua inhoud als vormgeving, het in
behapbare gedeeltes opgedeelde
programma voor de pauze en de leuke
afsluiting, allemaal top. Ga zo door.
Kijkt u maar even goed naar de
groepsfoto van ons panel. Flinke
mensen!

Telefonisch: 0900 - 254 1 254
Inloopspreekuren: zie website voor de
tijden
Info over de Automatische Externe
Defibrillator:
Interesse om zelf de AED te leren
bedienen of cursus reanimeren te
volgen zie de website van de Stichting
Reanimatie Leeuwarden en
Omstreken: www.srlo.nl of
www.reanimerenleerjezo.nl
Andere interessante sites kunnen
zijn-www.fryslanhartveilig.frl of
www.hartstichting.nl
Website Wijkpanel Huizum-West:
www.wijkpanelhuizumwest.nl
E-mail: info@wijkpanelhuizumwest.nl

Info over het Opvoedpunt
Leeuwarden:
www.opvoedpuntleeuwarden.nl
E-mail:
info@opvoedpuntleeuwarden.nl

The Hangouts

8

KERSTGEDICHT: EENS
Eens
toen ik kleiner was
dan een kerkbank
precies op maat
voor zondagsschool
ben ik hardop
blijven steken
in de tekst
met moeilijke woorden

nu groot genoeg
om zelf kerstboom te zijn
probeer ik
vooral in de kerstnacht
bij kaarslicht
er achter te komen
hoe het verder gaat
als ezelsbruggetje
gebruik ik schapen
die zullen geloof ik
tezamen met de wolven weiden

en men noemt hem
wonderbare
raadsman
sterke god
eeuwige vader
vre

als het lukt
en anders
wacht ik maar
op de terugkomende herders.

daar heb ik
mijn sinaasappel verspeeld

WIM RAMAKER
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Kijk voor al uw c

WWW.WE
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
Webshop
Interieurdesign
bovenstaande problemen graag een stap voor zijn?
www.eigengemaakt.frl
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

Handgemaakt
Opruimen •van
het registerdesign

installeren van updates

Webshop

• In kleine oplage
Controle van
de belangrijkste
onderdelen
Fysieke schoonmaak van de computer
Interieurontwerp
• Custom
made
• Interieuradvies
• Binnen 1-3 dagen
Deze complete voorjaarsschoonmaak voeren wij uit voor slechts ¤49,95!
thuisbezorgd
• Interieurbouw

Tel. 06-23934180

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

Ik kom eerst geheel vrijblijvend bij u Neem
langs voor een afspraak snel contact met ons op via 0566 - 65 1204,
of mail naar voorjaar@webish.nl
Marloes Beukema, Hofstraat 24, 8932 GS Leeuwarden,
Kijk voor al uw computerapparatuur
T 06 539 71117, info@eigengemaakt.frl
Antoon Groenewoud
www.eigengemaakt.frl

op:

WWW.WEBISHICT.NL
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juni 2014
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BUURTGENOOT EN SCHILDER
CHRIS KELLER WINT 1E PRIJS
door Frank Roffel
Al jaren weet ik dat onze buurtgenoot
en huisschilder Chris Keller in zijn
vrije tijd aan decoratieschilderen
doet. Hij maakt o.a. marmeren tegels
en bustes. Er is daarover regelmatig
door de redactie van ons buurtblad
bericht.
“Maar,” zei Chris kortgeleden tegen
me, “straks is er een evenement in
Franeker, waar je eigenlijk mee heen
moet.” Dus klom ik op
zaterdagochtend 7 oktober vroeg in
zijn bus en togen we naar de oude
universiteitsstad om daar de landelijke
schildersdag van de Studieclub
schilders (SCS) bij te wonen. Eerst
even een beeld van Chris afgeven in
de Martinikerk, de fraaie kerk in het
centrum van de kaatsstad, waar al veel
werk van de expositie hing of tegen de
muren aangedrukt stond om later op
de dag door de deelnemers bekeken
te worden. Daarna naar de
Koornbeurs , het cultureel centrum
van de stad. We waren bepaald niet
de eersten en na een kop koffie gingen
Chris, die wist dat hij genomineerd
was voor een prijs, en ik naar de grote
zaal. Er waren een paar honderd
mensen aanwezig en vóór op het
podium stonden allemaal emmers met

bossen bloemen erin. Voor de
prijswinnaars per categorie. Van elke
categorie werden drie mensen naar
voren geroepen, die dan ombeurten te
horen kregen of ze de 3e, 2e of 1e
prijs gewonnen hadden. Een bos
bloemen, een oorkonde en een boek
over schilderen werd hun deel. Het
werd me duidelijk dat de SCS goed
opgezet is met regionale afdelingen,
die allemaal een educatief programma
aanbieden om het decoratieschilderen
bij de bij hun aangesloten
huisschilders te verbeteren. De
organisatie en werkwijze doet me wat
11

denken aan de manier van werken
van de gildes uit de Middeleeuwen en
Renaissance. Elk jaar is er dan in een
steeds wisselende provincie de
landelijke schildersdag, waarbij men
niet alleen met schilderen en
decoreren bezig is, maar ook veel aan
cultuur doet. En wie trad er dit jaar op
in Franeker als onderdeel van een van
de drie muzikale acts: Thijs Meester
uit de Halbertsmastraat die met zijn
muzikale partner als muziekduo Spics
and Specs songs van de Bee Gees
vertolkte. De lezer herinnert zich
misschien Thijs Meester nog van zijn
medewerking aan de afsluitende
feestavond in het voorjaar van het
feest ter gelegenheid van het
100-jarig bestaan van de
Hollanderwijk. Ook in Franeker bleek
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weer hoe goed deze man kan zingen
en acteren.
Maar goed, na de lunch gingen de
leden van de landelijke schildersclub
verder met het verdelen van de
prijzen. Chris won een prijs in de
categorie C2d Napoleon Rouge
Marmer. Als de lezer het volgende
deel uit het jury-rapport leest,
begrijpt die dat het geen sinecure
moet zijn geweest om de prijs te
winnen. “Enorm diep glacis, steent
goed, hele mooie details, zoals de
kalklagen, prachtige breukscheuren.
Deelnemer beheerst de techniek, een
geraffineerd werkstuk.
De deelnemers hebben mooie
panelen gemaakt. De jury is blij met
zoveel deelnemers in deze
categorie.” Over de uitslag vertelde
Chris me later nog dat hij wist dat hij
een hoog niveau heeft en toen hij de
werkstukken van de andere twee
genomineerden zag, wist dat hij ging
winnen. En dat heeft hij goed
ingeschat. Hij kreeg de prijs uit
handen van Gert Jan Nijsse, volgens
Chris een van de allerbesten van dit
vak. De jury merkte ook nog op dat
de kwaliteit van de compositie de
doorslag gaf. Een Italiaanse
vloerenlegger zou blij zijn geweest
met zo’n tegel.

Chris Keller werkt aan een buste van
Julius Caesar

plaatsen dan kan hij mee doen aan
deze internationale competitie van
decorschilderen. Elk jaar wordt die in
een wereldstad gehouden en volgend
jaar is Leeuwarden aan de beurt.
Chris verzekerde me dat hij ons op de
hoogte zal houden, dus wie weet is er
volgend jaar nieuwe kopij over het
decorschilderen van Chris Keller. Ik
ben benieuwd!

Een van de pluspunten van zijn
overwinning is dat hij aan de
voorronden van Le Salon Forever
mee mag doen. Weet hij zich te
13
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PIETER GRIEPSMA:
‘IK WOONDE LANGER IN DE
HOLLANDERWIJK DAN HEIN DILLEMA’
door Frank Roffel

huisje in de bocht van de
Leeuwarderstraat/Hofstraat woont
dhr. Griepsma al weer 60 jaar. De
oude molen, waar vroeger
dansavonden werden gehouden,
herinnert hij zich nog zeer goed en op
het perceel waar zijn woning
gebouwd is, werd vroeger tennis
gespeeld. Zijn vrouw, Sietske Weewer,
is Harlingse en samen kregen ze 3
zonen. Het echtpaar heeft verder 2
kleinkinderen en nog 6
achterkleinkinderen. Pieter werd
geboren in de Starterstraat en is van
1940 . In zijn beroep ontwikkelt hij
zich tot chef-tekenaar.

Toen de Hollanderwijkkrantredactie
in het vorige nummer meldde dat de
langstwonende inwoner van deze
buurt vertrokken was, kreeg Paul
Pasveer een interessant telefoontje.
Pieter Griepsma uit de Hofstaat
meldde dat hij nog langer in onze
buurt woonde dan voornoemde
Dillema. Daar gingen wij dus op af. In
het schattige, Anton Piek-achtige

Kom je gezellig
bij ons
spelen?

Op 16 juni van dit jaar waren ze
samen 65 jaar getrouwd. Vroeger
maakten ze lange wandelingen,
prachtig vonden ze dat. Tijdens ons
gesprek blijkt dat Pieter een creatieve
man is. Hij schildert, heeft zelfs
boeken vol schilderijtjes, verzamelt
flessen, zelfs een van 100 jaren oud.
Zijn vrouw puzzelt veel en leest, Pieter
zelf niet. Pieter mag wel graag naar
dierenprogramma’s op tv kijken.

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

.
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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
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ARJO VALK NIEUWE UITBATER
VAN EETCAFÉ DE BASUIN
Voormalig tennisleraar nu horeca-ondernemer

door Roel Swart
Vrijdagavond 29 september 2017:
Arjo Valk heeft als tennisleraar
zojuist zijn laatste les beëindigd
bij de Bildtse tennisclub in Sint
Annaparochie . Sinds die dag heeft
hij geen tennisracket meer
aangeraakt. Voor hem en voor zijn
gezin breekt een nieuwe levensfase
aan. Vanaf zondag 1 oktober is hij de
nieuwe uitbater van eetcafé De
Basuin aan de Nieuwe
Hollanderdijk . Met zijn vrouw Louise
en beide kinderen verruilt hij “een
prachtige woning aan de
Oudebildtdijk” voor een
bovenwoning in de Hollanderwijk.
Een gesprek met de opvolger van
Bernd Welling.

plek van De Basuin was vroeger
slagerij Glas gevestigd. Daar haalde
Arjo in zijn jonge jaren voor zijn
moeder plakjes boterhamworst en
vlees.

Geboren Huzumer

Tennis grote passie

Huizum is voor Arjo Valk
(Leeuwarden, 1962) geen onbekende
wijk: hij heeft tot zijn zeventiende
gewoond in de Frans van
Mierisstraat, waar hij ook is geboren.
Na de lagere school ging hij naar het
Lienward College aan de
Kanaalstraat; hij fietste iedere dag
langs de Potmarge naar school. Op de

Nadat hij zijn v.w.o.- diploma had
behaald, ging hij enige tijd fiscaal
recht studeren. Zijn grote passie was
echter tennis. Als jongetje van 9 ging
hij via een kennis van zijn vader naar
de tennisbaan; pa gaf hem een
tennisracket mee. Sindsdien heeft
deze sport hem niet meer los gelaten.
Toen hij 14 was, werd hij uitgenodigd
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door de personeelsvereniging van
Ago-verzekeringen (de voorloper
van Aegon) om iedere dinsdagavond
een paar uurtjes tennisles te
geven achter het pand van de
voormalige Stofzuigerfabriek aan de
Harlingerstraatweg. Tijdens zijn
vervangende dienstplicht bij het
Arbeidsbureau kreeg hij de
mogelijkheid om de cursus
tennisleraar A en B van de nationale
tennisbond te volgen. Deze
opleidingen heeft hij met succes
afgerond. Als tennisleraar heeft hij
zijn rechtenstudie kunnen
bekostigen; met deze opleiding heeft
Valk uiteindelijk niets gedaan.

Tennisleraar was zijn beroep
geworden.

Overgang naar horeca

Arjo Valk is naar eigen zeggen iemand
die zoveel mogelijk uit het leven wil
halen: als twintiger gaat hij de horeca
in. Ale Eisma, destijds eigenaar van
bar De Wynkûp in de Oude
Doelesteeg, vroeg hem om als
barkeeper bij hem in dienst te
treden; later is hij mede-eigenaar
geworden. Voordien had hij ook al
gewerkt in Vat '69 aan de Nieuwestad
en de Oude Stoep op Vlieland.
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bouwonderneming. Inmiddels zijn de
kinderen 16 en 13 jaar: voor Arjo en
Louise Valk de mogelijkheid om
eetcafé De Basuin over te nemen.

Terug naar de tennisbaan

Het tennissen bleef echter trekken.
Daarbij kwam dat Louise en hij
inmiddels twee kinderen (Lois en
Mats) hadden gekregen. Ze hadden er
bewust voor gekozen om van hun
kinderen geen sleutelkinderen te
maken. Als tennisleraar kon hij zijn
eigen werktijden indelen, terwijl
Louise overdag een baan had. Zo
zorgden ze ervoor dat altijd tenminste
één van de ouders thuis was.

Geen grote veranderingen

Arjo Valk wil het concept van De
Basuin niet wijzigen. Zijn insteek
daarbij is om de dingen die goed zijn,
zoals de snackbar, te behouden. Op de
Facebook-pagina van De Basuin
schrijft hij: “Dit betekent geen grote
veranderingen, slechts kleine
aanpassingen. De Basuin wordt
gekenmerkt door goed eten tegen een
zeer redelijke prijs. Daarnaast is ook
de Dagplate populair. Deze aspecten
zullen dan ook zeker blijven”.
Wel wil hij de kaart een beetje
“upgraden” en meer met verse
gerechten gaan doen. Hij wil proberen
een stukje gezelligheid in de wijk te

Nieuwe uitdaging

Toch wilde het echtpaar Valk, zodra
de jongste naar de middelbare school
ging, iets geheel anders opzetten. Met
Bernd Welling hadden ze al plannen
ontwikkeld om een zorgboerderij op
te richten. Welling wilde intussen zijn
horeca-activiteiten afstoten, om meer
tijd te kunnen besteden aan zijn
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Wat wil de politie weten?

Geen bemiddelings-of begeleidingskosten
Alleen afgenomen opvang-uren betalen.
Goede voorlichting en duidelijke werkwijze

houden en te brengen: Arjo Valk:“Een
plek waar een ieder zich prettig
voelt. Het moet meer dan nu een
ontmoetingsplek worden waar
mensen gezellig een drankje kunnen
drinken of kunnen genieten van een

lekkere maaltijd. De lunchkaart zal
Toegankelijk en kleinschalig
worden
uitgebreid en ook zal de kaart
worden aangevuld met warme hapjes
Meer informatie? Inschrijven?
www.gastouderbureauCoCo.nl
en Kennismaken?
'iets lekkers’
voor
koffie.”
Bel:
Janetta bij
Postmade
06-25516619
Els Staal 06-25514074
Tevens
hoopt
hij
dat
de
gezelligheid
Of mail:
info@gastouderbureaucoco.nl
aan
de bar terugkeert
Gastouderbureau
CoCo is en
een dat
erkend gastouderbureau
(een
fl
exibele
en
kleinschalige
vormelkaar
van kinderopvang,
bewoners
‘s
avonds
met
nog
in huiselijke kring) werkzaam in geheel Noord Friesland.
kunnen genieten van een lekker
drankje aan de bar. “Natuurlijk zijn
ook mensen van buiten de
wijk absoluut welkom,” aldus Valk.

Na twee maanden

Het gesprek met Valk vond plaats op
29 november jongstleden. Wat is er
inmiddels veranderd sinds 1 oktober?
Er wordt veel meer aandacht besteed
aan de vegetarische tak. Daarnaast
worden er minder producten dan
voorheen ingekocht bij de
groothandel. Versproducten
bijvoorbeeld haalt Arjo bij lokale
middenstanders: groente bij de
groentezaak van Van der Meulen in de
Oosterstraat, vleesproducten bij de

juni202014
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Huzumer Slager en bakkerij producten
bij bakker Bruinsma.

Foto's en fotoboeken
oud-Leeuwarden

Sinds kort zijn in de Basuin op het
tv.-scherm en in boeken op de
leestafel veel foto's te zien van
Huizum en De Basuin in vroeger
tijden. Deze beelden en boeken heeft
Valk als wederdienst gekregen van het
Historisch Centrum Leeuwarden
(HCL). Hij was namelijk bevriend met
Wim Dolk (1925-2016), van 1950 tot
1986 stadsarchivaris van het
Gemeentearchief, de voorganger van
het HCL. Dolk heeft Arjo in de
negentiger jaren benoemd tot zijn
executeur-testamentair. Een deel van
de nalatenschap van Dolk heeft Valk
geschonken aan het HCL.

Verrassings- en wereldmenu

Elke dinsdag wordt er een
verrassingsmenu aangeboden. Daarbij
krijgt de kok van dienst van Valk de
vrijheid om een menu samen te
stellen. En op woensdag wordt er een
wereldmenu door de kok van dienst
samengesteld. Beide menu's worden
de avond ervoor op Facebook
vermeld.

De bar

Al wat meer klanten gaan even lekker
natafelen aan de gezellige bar. Ook
komen er op vrijdag steeds meer
mensen de werkweek afsluiten. Een
paar weken geleden ontmoetten
oud-leerlingen van gymnasium Beyers
Naudé via een groeps-app elkaar na
een jaar weer in De Basuin.

Toekomst

Hoewel Arjo Valk sinds 29 september
niet meer heeft getennist, kruipt het
bloed bij hem toch waar het niet gaan
kan. In het voorjaar is hij weer plan
om te gaan tennissen, maar niet meer
als leraar. En wat De Basuin betreft:
hij heeft er heel veel plezier in en
hoopt nog veel meer mensen hier te
mogen ontmoeten.

Het terras

Het verwarmde terras is anders
ingedeeld, er zijn lampjes geplaatst,
het houtkacheltje brandt en er liggen
meer kussens op stoelen en banken.
Eind november liepen enkele dames
uit de wijk langs het terras. Ze waren
op weg naar de stad om een wijntje te
drinken. Maar toen ze het terras
zagen, zeiden ze: “Waarom gaan wij
niet hier een wijntje drinken?” En
reken maar dat ze het gezellig hadden.

Informatie
Adres: Nieuwe Hollanderdijk 1,
8932 ES Leeuwarden.
Telefoon: 058-8434665
Facebook: Eetcafé De Basuin
Website: www.basuin.nl
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NESTKASTJES SCHOON EN TOEN…..
door Antoon Groenewoud,
namens De Vogelwerkgroep
Het was toevallig dat we als
vogelwerkgroep precies op de
Natuurwerkdag, 4 november, met 6
kinderen en ouders een ronde door
de wijk maakten. Zoals elke herfst
maken we dan een deel van de
nestkastjes schoon. Als het daarna
echt gaat winteren, kunnen de mezen
een prima schuilplek vinden.

ontstond er een hevig lawaai door
timmerende Hollanderwijkers.
Iedereen had er plezier in en wanneer
er weer een exemplaar klaar was
werd dit trots omhoog gehouden.
Zo omstreeks 4 uur waren de
voedertafeltjes klaar en namen we
pauze in het Atrium met koffie en
frisdrankjes.

De kinderen konden ook nu weer zien,
dat het broeden niet altijd een goed
einde heeft. In de prachtige nestjes
lagen bijvoorbeeld nog 2 eitjes en in
een ander nestje helaas een aantal
jonkies die dood waren. Misschien is
de ouder door een buurtpoes
gedood of was er gebrek aan
voedsel zoals rupsen. Dit kwam door
het koude voorjaar.
We bekeken de nestjes goed en
maakten er foto’s van.

Een nestje met 2 eieren!

Nadat we bijna een uur, bij mooi
weer, bezig waren geweest, stapten
we op de fiets richting
Natuurmuseum Fryslân.
Educatiemedewerkster José
verwelkomde ons in de
‘instructiezaal’. De kinderen en
ouders mochten een voederplank
maken om op te hangen. José leidde
de operatie heel leuk in en daarna
22

Tot 5 uur konden de kinderen met
hun ouders door het museum
zwerven en hoorden we de meest
wonderlijke verhalen als ze weer even
bij ons kwamen.

Samengevat was ook deze
vogelwerkgroepmiddag een succes!
Met dank aan het museum en José.

Op de foto’s: de zes kinderen maken voederplankjes onder leiding van José en
met hulp van twee ouders.
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IN HET LEVEN VAN DE FAMILIE KLOMPSTRA
SPEELT MUZIEK EEN HOOFDROL
door Frank Roffel

bezoek aan de Limburger Rieu en zijn
orkest in Heerenveen. Maar pa-lief
wordt vooral enthousiast als de naam
James Last valt. Zes maal heeft hij de
Duitser gezien als leider van zijn
swingende orkest. Symen heeft er wel
150 lp’s van. Het gaat hier dus om een
grote liefde. In zijn jeugd was deze
gepensioneerde man al fan van
organist Klaus Wunderlich en organist
Cor Steyn, de beroemde begeleider op
een superorgel van Dorus, de man van
de hit ‘Er wonen twee motten’. De
vraag waarom deze man een
dergelijke liefde heeft opgevat, is niet
moeilijk te beantwoorden. Symen
heeft vroeger orgelles gehad. Helaas
heeft hij het op een gegeven moment
erbij laten zitten, maar niet voor niets
staat er een mooi, orgelachtig
instrument bij hen thuis.
In 1982 kocht de vader van Richard
voor 2200 gulden een goede pick-up,
later een goede versterker erbij en hij
kon draaien zoveel als hij wilde. Hij
woonde toen in de Hollanderwijk, nu,
vele jaren later woont zijn gezin vlak
tegen onze buurt aan. Tijdens het
interview heeft deze ras-Leeuwarder
het hoogste woord en het valt op dat
hij een goed inzicht heeft dat het in de
muziek vooral om goede kwaliteit
gaat. Daar kun je echt van genieten en

Door mijn contacten met Richard
Klompstra die al twee maal in de
Hollanderwijkkrant voor het voetlicht
werd gebracht, heb ik ook zijn vader
Symen en zijn moeder Anky leren
kennen. Prettige mensen, die
gezelligheid en saamhorigheid hoog
hebben en met mij de liefde voor de
muziek delen.
Centraal in hun woonruimte staat een
mooi tv-scherm, waarop al veel
(muziek-) video’s zijn bekeken. Hun
smaak is als breed te typeren. Van
klassiek tot aan de vele
amusementsorkesten in de Verenigde
Staten. Denk daarbij aan orkestleiders
als John Williams, Erich Kunzel, James
Horner, Bert Kaempfert, die met hun
orkesten over de wereld toeren en het
publiek vermaken met een uitgelezen
repertoire-keuze. Maar ook André
Rieu en James Last behoren tot de
favorieten van vooral pa Symen. De
drie zijn nog heel tevreden over hun

Cor Steyn, de organist van Dorus
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Symen, Ankie en Richard Klompstra

een dergelijke kritische benadering
wordt natuurlijk gevoed door de
enorme hoeveelheid muziekdragers
die de Klompstra’s verzameld hebben.

muziek. Klassiek ging er bij hem ook
niet altijd makkelijk in. Voor deze man
in de wereld der georganiseerde
klanken het belangrijkste in zijn leven.

Anky’s ouders luisterden vroeger naar
piratenzenders. Zij heeft veel naar
Top-40 programma’s geluisterd. Ook
zij heeft een brede smaak. Doe Maar
vindt ze goed, maar ook BZN, Freddy
Mercury, legendarisch zanger en
frontman van de superpopulaire
engelse popgroep Queen, Madonna,
Adele, Phil Collins enz. Maar de drie
kennen ook wel muziek waar ze niks
mee hebben. Metal gaat er bij beide
ouders niet in, hoewel Anky daar
meer uitgesproken in is dan Symen.
Zoonlief Richard houdt wel van
bepaalde metalgroepen, zoals
Metallica en Rammstein uit Duitsland.
Muziek moet je raken, vindt Symen. Je
moet erin geloven. Maar hij heeft ook
wel moeten wennen aan bepaalde

En zo zie je hem vaak zitten in zijn
grote stoel bij de deur van de
woonkamer. Met al zijn afstandbedieningsapparaten binnen
handbereik en niet te vergeten zijn
tablet. Hij weet heel wat af van
moderne techniek en zit met zijn
tablet ook veel op Facebook, voor zijn
andere passie: foto’s maken. Zijn
tablet heeft een voorraad van wel
50.000 foto’s en daar komen wekelijks
nieuwe beelden bij. Laat deze man
maar schuiven, zijn familieleden doen
gretig mee en de vrede in huis is
getekend!
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AL 70 JAAR VOGELHOBBY
door Antoon Groenewoud
Waar is de tijd gebleven? Ik herinner
me de eerste excursies om vogels te
leren kennen met als leermeester DE
amateur - ornitholoog in Friesland ,
Gerrit Bosch (overleden).
We gingen dan vaak op
zondagmorgen (vroeg!) naar de
omgeving bij het begin van de
Snekertrekweg bij de resten van de
spoorbrug waar toen nog het nodige
groen te vinden was. Maar het
herdenken van die “70 - jaar” vervolg
ik met het beschrijven van een wel
heel bijzondere vogelsoort, de
Vetvogel, waar ik de vorige keer al
mee begon. Wat maakt deze
“Guacharo” zo interessant?

aan te pas maar verder geen ander
materiaal om te komen tot een vrij
plat kommetje van ongeveer 30 cm
dik. Alleen al dit vreemde gedrag
maakt de Vetvogel interessant. In de
meer dan 10 km lange grot bij Caripe
in Venezuela en dan zo’n 750 meter
diep zullen zeker 10.000 van deze,
bepaald niet aangenaam ruikende,
nesten aan de zijwanden kleven.
Want er verblijven zeker 9000 tot
15.000 vogels in die duisternis! Maar
als de duisternis buiten de grot gaat
invallen, dan vertrekken de vogels om
voedsel te halen. Ze laten dan hun

Welke vogelsoort legt haar eieren en
laat haar jongen opgroeien in een
nest van uitwerpselen, zeg maar
Vetvogel - poep? Er komt wel wat klei

De Guacharo of Vetvogel
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nesten met mogelijk al 3 tot 4
lichtbruine eieren achter. Ze vliegen in
groepjes soms wel 50 km ver om
aromatische vruchten te verzamelen
van palmen en laurierbomen. Al
vliegend plukken ze met hun hakende
snavel de vruchten en verzamelen die
in hun maag. Het bijzondere is dat ze
drie middelen hebben om de
vruchten te vinden. De sonar, om
botsingen te voorkomen, het
reukvermogen en de tastharen bij de
snavel. Na de nachtelijke uren èn
voldoende eten, gaan ze terug om
verder te broeden en hun eventuele
jongen te voeren. Dat broeden duurt
zo ongeveer 32 - 34 dagen. De
voeding van aromatische vruchten
doet de jongen flink groeien. Na ruim
10 weken komen de eerste veertjes
en hebben ze al een omvang bereikt
die 50% groter is dan de ouder vogels!
Nog een opmerkelijke ontwikkeling is
een verkleuring aan de buikzijde van
de nestjongen: die wordt helemaal
geel en zwelt op tot een dikke
onderbuik. En dat is allemaal vet,
zichtbaar door de dunne huid. Zo is de
naam Vetvogel ontstaan.

en daar enkele duizenden jonge
moddervette vogels doodsloegen!
(Dat was omstreeks St. Jansdag) Ze
vervoerden ze naar het begin van de
grot waar ze boven vuren de
Vetvogels verhitten en in aarden
potten het uitstromende vet
opvingen. De verkregen olie werd
gebruikt voor verlichting en het
bereiden van hun eten. Ook het vlees
werd door dat volk gegeten! Deze
slachting was één van de ervaringen,
die Alexander von Humboldt en zijn
metgezel in 1799 meemaakten (Zij
waren de ontdekkers van de
Vetvogels.)
Hoe lang die “olie - winning” is
doorgegaan weet ik niet. In 1949
werd de omgeving van de grot het
eerste nationale monument. In 1975
werd daarna een gebied van 627
vierkante kilometers officieel een
Nationaal Park. Deze door Venezuela
getroffen maatregelen zullen de
bescherming van de Vetvogels zeker
gegarandeerd hebben.
Vogelliefhebbers hebben aan
Alexander von Humboldt en Aimé
Bonpland, respectievelijk onderzoeker
en arts - botanicus , wat de Vetvogels
betreft, veel te danken.

Vanwege al dat vet in die jonge vogels
moet ik in de historie duiken, want
rond 1750 en vele jaren daarna waren
het de Arowakken - indianen, die in
de periode dat de jonge Vetvogels
echt vette vogels waren, met fakkels,
stokken en primitieve ladders de
Guera del Guacharo - grot introkken
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NATUUR IN DE WIJK
door Antoon Groenewoud

kwijt: de bladeren. Ze vallen na
verkleuring makkelijk af, omdat een
deeltje van de steelblaadjes
“verkurkt”, dus eenvoudig afbreekt.
Het is boeiend dit proces goed te
volgen vind ik, maar zie er toch wel
weer naar uit dat in maart het nieuwe
groen zich ontwikkelt.

Nat, vaak erg fris, storm, groen wat
niet groen blijft, geen zingende
vogels! Is er dan nog een reden te
schrijven over de natuur in de wijk?
Ik geef het ook deze keer niet op en
neem de volgende onderwerpen op
de “herfstkorrel”: vallende bladeren,
een grote wesp, de Kerstroos,
Winterkoninkjes lekker bij elkaar en
nog wat meer.
“De bomen zijn nagenoeg kaal, als
jullie de wijkkrant (no. 4) in de bus
krijgen,“ stelde ik de vorige keer in de
Redactiekrabbel. Dat was echt
pessimistisch, of optimistisch, m.a.w.
het kwam anders uit! Er vielen in
oktober veel bladeren op de grond,
maar zelfs nu zitten er nog bomen
behoorlijk in het blad. Wel is het
opvallend, dat de ene boom kaal is en
die er pal naast nog groen! De ene een
Es en de andere een Eikenboom.
Bladval, een toch wel bijzonder
natuurverschijnsel. In de herfst zakt
de temperatuur in de bodem en gaan
de wortels hun werking sterk
verminderen. Behalve voedingsstoffen
gaat er ook minder water omhoog.
Geen, of weinig water kan tot gevolg
hebben, dat de boom uitdroogt! Dat
moeten we niet hebben. Nou, dan is
er maar één oplossing: de boom moet
datgene wat veel water verdampt

Wat zich afgelopen maanden wel
ontwikkelde is de komst van de
Aziatische hoornaar! Op 30 augustus
j.l. publiceerde de Leeuwarder
Courant dat deze grote wespensoort
al in België en Engeland voorkomt.
Men verwachtte dat deze 3,3 cm
lange wesp ook in ons land zal
arriveren. Nou: begin oktober 2017:
een nest ontdekt in Dreischor, een
dorp 7 km noord - oost van Zierikzee Schouwen Duiveland, nog ver van
onze wijk. Het is dus afwachten waar
en wanneer in het komende jaar deze
agressieve wesp zich laat zien.
“Wageningen” is nogal alarmerend
over het feit, dat de Hoornaars een
slachting kunnen aanrichten binnen
de Honingbij - volken! Ze zijn daar
nogal gek op.
Toen ik dat bericht gelezen had, was ik
op z’n minst verbaasd! Want de
enkele eventuele Hoornaars zullen
echt niet in staat zijn Honingbij volken te vernietigen!! Nee, daar zorgt
de MENS voor met de kilo’s
insecticiden, waardoor ook enorm
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veel andere insecten gedesoriënteerd
raken en gedood worden! Het lijkt een
biologisch drama te worden.
Niet alleen insecten sterven die we
nodig blijven hebben voor de
bestuiving van de flora, waaronder
fruitbomen, maar ook een jong
vogeltje, door een ándere oorzaak.
Op 17 oktober j.l. vond Gosse van
Houten in zijn voortuin een jonge
Koolmees van ongeveer 4 à 5 weken.
Vloog niet meer weg en ging kort
daarna dood! Dat moet dan een erg
laat broedgeval zijn geweest. Mogelijk
vanaf eind augustus, dus een week of
5 later dan normaal! Jongen, die zo
laat uit het ei komen, hebben minder
kansen te overleven, want het weer is
dan al herfstachtig met weinig
insecten. Bovendien zullen de
nestjongen niet het voedsel gehad
hebben wat ze dan nodig hebben:
rupsen.

Vogels die het overleven, met name
de volwassen exemplaren, gaan
daarna de winter tegemoet, voor
zover de soorten niet naar het zuiden
gaan: Merels, Mezen, Boomkruipers,
enz. Het betekent een periode vol
lange nachten en beperkte duur van
daglicht. Om toch als standvogels de
(koude) winter door te komen, zullen
ze in elk geval beschutte plekken
moeten zoeken. Merels kruipen in een
klimop of in dichte coniferen. Kool en Pimpelmeesjes maken gebruik van
nestkastjes. Staartmezen zoeken een
tak in een naaldboom op en kruipen
dicht tegen elkaar aan om toch maar
warm te blijven. Er is b.v. in een oude
schuur een groep van wel 90
Winterkoninkjes bij elkaar gevonden!
Om de kleine lijfjes wat warm te
houden, moeten de vogels op die
“korte” dagen, met harde wind, vorst
en neerslag, het nodige voedsel
zoeken. Een groot probleem, dat
overleven moeilijk maakt. Gelukkig
zijn er velen onder ons die met
wintervoedering de vogels willen
helpen (bron: “VOGELS”-5 - 2016 Vogelbescherming.)
Op 9 november, nog echt geen
winter, kwam op onze voedertafel
een kauwtje met een aantal witte
veren. Zouden de jongen van deze
kauw nog witter worden tot mogelijk
albino? Wat in deze periode ook weer

Winterkoninkje, “met elkaar door de winter”
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opviel: de (bescheiden) zingende
Roodborstjes. Ook hoorde ik hun
alarm op diverse plaatsen. Op zondag
26 november zag José Vrakking een
vogel in haar tuinen liggen. Het bleek
een dode Houtsnip te zijn! Deze
vogels trekken ’s nachts, dus zal deze
tegen de voorgevel aangevlogen zijn.
Menig Houtsnip komt hier uit
Noord-Oost-Europa overwinteren.
Het zal zo tegen de Kerst lopen, als
deze wijkkrant bij jullie binnenkomt.
Dan komt er bij velen van ons een
brok natuur in huis: een Kerstboom, of
liever een sparrenboom. Maar wat
voor natuur kunnen we buitenshuis

verwachten en
Kerstroos
dan
bewonderen?!
Misschien in
een enkele
tuin wel een...
Kerstroos, die
bij niet al te
veel vriezend
weer kan
bloeien. Er
komen trosjes
witte bloemen
met een roze gloed. Deze Nieskruid achtige plant wordt ongeveer 30 cm
hoog. Blijft het vrij zacht, dan kunnen
de eerste Sneeuwklokjes ook boven
de grond komen.
Als het klimaat niet teveel afwijkt van
‘normaal’, dan zal de Gaspeldoorn
(nog) in bloei staan, een struik die lijkt
op de Brem met felle gele bloemen.
Dan kunnen uit Scandinavië de
lijstersoorten, zoals de Kramsvogels
(‘tak, tak, tak’) en de Koperwieken
onze tuinen bezoeken. Misschien
zitten ze dan in de bloeiende
Winterjasmijn. Tenslotte nog even
naar de insectenwereld: het kan zijn,
dat een zwerm Wintermuggen
(Trihoceras ) al dansend vlak boven de
tuintjes te zien is. Ook een typisch
december verschijnsel dat de natuur,
ook in de wijk, zo interessant kan
maken.
27 november 2017
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Ingezonden stukjes Natuur in de wijk

Op 22 oktober zat er een pad in de tuin van Els Doekes op de Nieuwe Hollanderdijk

En op 23 oktober zat een versufte
houtsnip voor het huis van Paul
Pasveer, naast STIP.

Maar, op 26 november lag een dode
Houtsnip (dezelfde als bij STIP?) in de
tuin bij José Vrakking
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ACHTER DE GERANIUMS
Torenwachters Oldehove op stap

tekst: Roel Swart
foto's: Johannes Houtsma

Zwolle. Ruim een uur later was de
machinist er in geslaagd de vertraging
van de aankomsttijd in Zwolle te
beperken tot ongeveer 3 minuten!
Onze eerste gang was naar de
Blijmarkt, waar wij werden
getrakteerd op koffie met gebak in het
theatercafé van schouwburg Odeon.
Het behoeft geen betoog dat dit zeer
in de smaak viel.

Zondag 5 november 2017 gingen de
torenwachters van de Oldehove in
het kader van hun jaarlijkse uitje op
stap naar Zwolle. Een verslag van
onze buurtgenoten Johannes
Houtsma (fotografie) en Roel Swart
(tekst), beiden bewoners van de
Hollanderwijk.

Museum de Fundatie

De heenreis

Tegen 11 uur gingen we op bezoek bij
de overburen: museum De Fundatie.
Dit museum is sinds 2005 gehuisvest
in het voormalige Paleis van Justitie,
gebouwd tussen 1831 en 1841. In
2013 is het museum uitgebreid met
een nieuwe ovaal bolvormige
expositieruimte op het dak van
het bestaande gebouw.

Rond kwart voor negen 's ochtends
verzamelden wij ons op het NS-station
in Leeuwarden. Daar kregen we ons
reispakket, inclusief reisbiljet,
uitgedeeld. Met een vertraging van 10
minuten vertrok de trein richting

Lunch en rondvaart

De lunch nuttigden wij in het
theatercafé van Odeon. Tegen
twee uur namen wij voor een
rondvaart door de stadsgrachten
plaats in het schip “Achter de
Geraniums”. Op de website
lezen we: “Splinternieuw
opgeleverd in 2017. Aan boord
bevinden zich comfortabele
Johannes Houtsma en Roel
Zwart in Het Wijnhuis
32

bestaan uit dekens die we om ons
heen konden slaan.

Wat kan die man vertellen

Schipper en gids Bert slaagde er door
zijn enthousiasme evenwel in om ons
de kou snel te doen vergeten.
Bovendien was het droog en scheen
de zon. Hij voer langs een groot aantal
bezienswaardigheden, zoals de 75
meter hoge kerktoren de Peperbus uit
de 14e eeuw (de toren dankt zijn
naam aan de vorm van de kap, die op
de bovenkant van een peperbus lijkt),
de Sassenpoort, het Dominicanenklooster, het Spieghel-theater, de
Thorbeckegracht, poptempel Hédon
en het stadsstrand.

Sassenpoort
banken die afhankelijk van de
gelegenheid te verzetten zijn. Het
schip is stil en wendbaar en in no time
valt het volledige schip te overdekken.
Aan de zijkant van het schip 100
hanggeraniums. Vandaar de naam
"Achter de Geraniums". Op het
comfortabele karakter van de banken
valt wel iets af te dingen, de
overdekking was niet onredelijk, maar
de ons beloofde verwarming bleek te

Historie

De gemeente Zwolle telt bijna 126.000
inwoners en is qua inwonertal de
tweede stad van Overijssel. Zwolle is
in de Middeleeuwen ontstaan op
een dekzandrug tussen de IJssel en de
Overijsselse Vecht. Dit was een hoger
gelegen en bewoonbare plek in het
moerassige landschap. Zo'n plek werd
destijds een 'suol' genoemd. Zwolle
kreeg in 1448 stadsrechten.

Museum de Fundatie

Stadswandeling met bezoek
aan Grote Kerk, Balletjeshuis
en Sassenpoort

Tegen drieën gingen we naar het
Grote Kerkplein voor een theepauze in
het Zwols Wijnhuis. Daar werd het
gezelschap in twee groepen verdeeld
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voor een stadswandeling. We
bezochten het Balletjeshuis, waar het
snoepje nog op authentieke wijze
wordt gebakken, de Grote of
Sint-Michaëlskerk, waar we onder
meer een kijkje namen in de
Consistoriekamer en op de
balgenzolder achter het kerkorgel, en
de Sassenpoort uit1409, de de enige
overgebleven poort uit de ommuring
van de stad.

Terugreis

Om 5 uur namen we afscheid van de
beide gidsen en gingen we richting
station, waar we ruimschoots op tijd
arriveerden voor de trein van 17.18
naar Leeuwarden. Om kwart over 6
kwamen we aan in onze eigen
vertrouwde stad. En: hoe mooi Zwolle

De Peperbus

Bekkenfysiotherapie, goed plan!
Klachten in het gebied van lage rug en bekken, buik en bekkenbodem?
De bekkenfysiotherapeuten Ina Elving, Wilma Veenstra en Naomi Sirag
kunnen u helpen met advies en behandeling.
Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.bekkenpuls.nl
Vrijblijvend spreekuur op donderdag tussen 17 en 18 uur. Aanmelden
kan telefonisch of via de mail info@bekkenpuls.nl
Hoofdlocatie: Bekkenpuls |Wijnhornsterstraat 196 |8932 EZ Leeuwarden|
058-2157111
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met de Peperbus ook is, geef ons toch
maar ôns eigen Liwwadden met de
Oldehove!

Leeuwarder geschiedenis en/of
bereidheid die te verkrijgen. U bent
bij voorkeur meertalig, bezit
teamgeest en bent goed ter been.

Aperitief, diner

Uw beloning:
betrokkenheid bij een bijzonder
monument van de stad en leuke
ontmoetingen met mensen van over
de hele wereld. En niet te vergeten:
het jaarlijkse torenwachters-uitje.

De dag werd besloten met een
aperitief in de lounge van eetcafé Het
Leven met aansluitend diner in de
bovenzaal. Tegen het eind nam
torenwachtersbaas William Lord het
woord. Hij vertelde dat in 2017 ruim
30.000 mensen de Oldehove hebben
bezocht. Voor het komende jaar 2018
is het de bedoeling om de Oldehove,
vanwege Culturele Hoofdstad, ook op
ochtend te openen. Daarvoor zijn
extra vrijwilligers nodig. William roept
de torenwachters op om in hun
familie-, vrienden- en kennissenkring
mogelijke kandidaten te benaderen.

Belangstelling?
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de
balie van het Historisch Centrum
Leeuwarden (HCL), Groeneweg 1,
8911 EH Leeuwarden.
Tel. 058-2332350. email:
historischcentrum@leeuwarden.nl.
En uiteraard bij Johannes Houtsma en
Roel Swart.

Dus Hollanderwijkers:

GEZOCHT: TORENWACHTERS VOOR
DE OLDEHOVE, SEIZOEN 2018
De Oldehove is vanaf april tot en met
oktober geopend van maandag tot en
met zondag. Vanwege Culturele
Hoofdstad wil de gemeente
Leeuwarden het aantal openingsuren
verdubbelen. Zij is daarom op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers, die één
of twee keer per week
(doordeweekse dagen) en/of één of
twee keer per maand ( zaterdag en
zondag) de Oldehove willen
bemensen. U bent gastvrij, trots op de
stad, en u heeft enige kennis van de
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Anno 2017 kunnen we volop genieten
van deze gedomesticeerde poezen en
katers. Maar hoe lang is dat al
mogelijk? Schrik niet: al zeker 7000
jaar! In Europa hadden we het
genoegen om zo vanaf 800 met
Huiskatten om te gaan. De Romeinen
waren zo goed om vanuit het zuiden
van Europa deze dieren mee te
nemen bij hun veroveringen. Karel 1,
de Grote, verzorgde in zijn
‘bescheiden” onderkomen toen al 3
katten. Maar in Voor - Azië ontdekte
men in 5000 voor Christus al
aanwijzigingen, zoals schilderingen,
dat toen al tamme katten
voorkwamen! Zeer waarschijnlijk
onder andere voor het vangen van
knaagdieren zoals muizen en ratten.
Veel duidelijker sporen vond men in
Egypte uit een periode van 3500 jaar
geleden. Daaruit bleek dat de
Egyptenaren de katten echt als
huisdieren hadden, maar wel ook om
ongewenste dieren te vangen.
Bovendien werden ze als heilig
beschouwd!

KATTENPRAAT 11
door Antoon Groenewoud
De vorige keer maakte ik melding
van het bestaan van een Japans
eilandje met meer dan 100 katten. Ik
heb nog niet gehoord dat een
buurtgenoot van plan was naar CatIsland Ainoskima toe te gaan. Maar
gelukkig zijn er veel dichterbij
mogelijkheden om
“kattenparadijsjes” te bezoeken.
Sinds oktober 2016 zijn in Groningen
2 kattencafé’s te bezoeken, “Op z’n
kop” en “Poes Lief”. Maar… ongeveer
een maand later opende “Poes Pas”
haar deur aan het M.H. Trompstraat
in Leeuwarden! Dit kattencafé, waar
de koffie klaar is, is nu op het
Noordvliet nr. 11 te vinden. Geopend
van dinsdag tot en met zaterdag van
10 tot 18 uur. ’t Scheelt toch wel wat
reisgeld naar deze katten-eldorado’s!
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De aanbidding van en
overmatige zorg voor de
katten begon daar
omstreeks 1580 voor
Christus. De eerder
genoemde godin Bast of
Bastet speelde hierin een
grote rol. De gestorven
katten werden gebalsemd
en keurig gekist en
begraven. Zo zijn er heel
wat gemummificeerde
katten opgegraven in
Egypte.
Maar nu weer terug naar
Europa, waar de Huiskatten zich
behoorlijk uitbreidden. Wel zag men
aan de nakomelingen, dat er ook een
aantal gekruiste katten kwamen, die
volgens de biologen ontstonden door
contacten met de Boskat, de Felis
sivestris. Ik neem aan, dat dat wel
weer wat interessante variaties
opleverde, naast de zwarte-, de
sneeuwitte-, bruine - en zelfs blauwe
poezen en katten.

De Afrikaanse Wilde Kat: de stamvader
van de Huiskat
middel van gericht fokken, te komen
tot een aantal bepaald gevormde
katten die als RAS - KATTEN
geregistreerd moesten worden. Het
was daarnaast de bedoeling te
voorkomen dat er nog meer
gedrochten, zogenaamde “mooie”
beesten, gefokt zouden worden. Het
werden uiteindelijk langharige-,
kortharige-, draadharige en krulharige
rassen. Dan zijn er ook nog 2 rassen
zonder staart!

Het was in 1850, dat besloten werd
door een clubje liefhebbers, om, door

Tot slot van deze aflevering nog wat
over de vachtkleuren. Die zijn er heel
wat, maar zitten tussen zwart en
sneeuwwit. Verder bruine tinten en
zelfs blauw. Om alle tinten te
bewonderen, zijn wat dat betreft, de
kattencafé’s heel geschikt. Met een
bakje koffie of thee erbij…leuk toch?

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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INTERESSANTE VOGELAVOND
Wat anders dan anders, deze
vogelavond op 29 november.
door Antoon Groenewoud, namens de
Vogelwerkgroep
Kikkers! De gedragsbioloog Hilco
Jansma uit Groningen draaide een
prachtige, korte film waarin Groene
Kikkers grote sprongen maken om
vanuit een plasje van planten insecten
te happen. Hij nam dit op met een
high speed camera, waardoor alle
bewegingen zeer vertraagd te volgen
waren. Prachtig om te zien! Jansma
zat niet langdurig bij het poeltje,
maar... fijn in zijn huis bij een
terrarium, zo bekende hij.

Waterhoentjes en een stel Meerkoeten. De laatsten belaagden de
Waterhoentjes met een nest met 4
eieren en 3 piepkleine jonkies. Het
ging er fors aan toe! Het gevolg was
dat de eieren in het water verdwenen
en het nest werd vernield. De
kuikentjes, bleek later, hadden het
overleefd door weg te kruipen in de
oevervegetatie. De 'actiefilm' werd
begeleid door erg toepasselijke
muziek.
Als afsluiting van deze avond met
films, konden we nog kijken naar 2
korte opnames van wat 'huiselijke'
experimenten en over de reis van
Jansma naar Zuid Afrika.

De avond met ruim 30 bezoekers,
begon met een film over de natuur
van het Noorderplantsoen in de stad
Groningen. Behalve shots van de
algemene stadsvogels, volgde de
filmer de strijd tussen een paartje

Samengevat, een boeiende avond in
ons Hollanderhuuske met kikkers én
vogels.
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MOOI WOORD: KWINTESSENS
Door Marieke Draaisma

het om een contemplatief drama
gaat… Een wat voor drama!?! Ik vroeg
het mijn moeder en ook zij had ook
geen flauw idee. Dat vind ik dan best
fijn, dat zij het ook niet weet.

Ik ben een taalliefhebber en soms
kom ik een nieuw woord tegen waar
ik echt nog nooit van heb gehoord.
Dat vind ik enorm leuk, zo’n ‘nieuw’
woord ontdekken. Ik deel mijn
ontdekking van de afgelopen weken
graag. Zo kwam ik bijvoorbeeld het
woord kwintessens tegen. Het
betekent dat waar het in wezen om
gaat, de kern van de zaak. ‘

Dus, wat betekent contemplatief nou
weer? Wat zegt dat over een film?
Nou het betekent beschouwend,
nadenkend over iets, meditatief. Dus
als in een filmrecensie staat ‘Nu komt
'de vrouwelijke Apichatpong' met een
contemplatieve film over herinneren,
vergeten en niet-weten aan de hand
van drie mensen die door dat
verleden met elkaar zijn verbonden’
dan weet ik dat het vooral een rustige
film zal zijn waarin men nadenkt over
iets. Weer wat geleerd!

Men gebruikt dit woord vooral in
filosofische vraagstukken. Hieronder
een paar zinnen met het woord
kwintessens erin:
• De kwintessens van het leven.
• Ik beschouw het devies "Eenheid
in verscheidenheid” als de
perfecte verwoording van de
kwintessens van het Europese
project.
• Mijnheer de Voorzitter, waarde
collega' s, wij weten allen dat de
Europese Unie de economische
en sociale samenhang van haar
regio' s als de kwintessens van
haar bestaan beschouwt.

Nog een mooi woord:
contemplatief

Als ik de tv-gids doorneem, dan kijk
ik vooral welke films er komen. Er
staat altijd een korte beschrijving van
alle films in en soms staat erin dat
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EIERBOER
Elke donderdag eind van de middag,
begin van de avond komt een
eierboer in onze wijk.
Hij runde naast zijn betaalde baan een
knaagdieren-opvangcentrum in de
Frans Halsstraat. Sinds een jaar woont
hij in Jacobiparochie, maar hij heeft
een aantal vaste klanten en met de
opbrengst van de verkoop van
(heerlijke en grote) eieren weet hij
met de opvang van knaagdieren veel
te bereiken.
Iedereen eet wel eens een eitje, en ze
worden bij je aan huis gebracht.
Belangstelling? Laat het even weten
bij STIP (Nieuwe Hollanderdijk 9), die
geeft het dan door.
of via
www.knaagdieropvangfriesland.nl

ZAND UIT TOGO
Wie was het afgelopen jaar in Togo?
Zandverzamelaar Antoon Groenewoud
was erg blij wat zand te ontvangen uit het
Afrikaanse land TOGO.
Maar.. wie is de de goede gever?
Hij wil dat graag weten i.v.m. enkele
vragen.
Bij voorbaat dank.
Antoon Groenewoud,
Waling Dijkstrastraat 5

Sterke uitvergroting van zand
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Wijkgenoot Gerrit Tuinenga vraagt aandacht voor het volgende:
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TENNISSER MET DE GOUDEN ARM
In tennisland is hij al lang aan de macht,
Veel competitors werden afgeslacht.
Hij oogt zo beschaafd en sympathiek,
Maar in zijn matches zit veel dramatiek.
Uit die Schweiz komt onze held,
Trots draagt hij een Rolex horloge om zijn pols.
Meer titels won hij dan iedereen , nu of daarvoor,
Onsterfelijkheid is meer zijn deel dan het vele prijzengeld.
Collega Nadal is zijn grote kwelgeest,
Die won meer van hem dan andersom.
Maar de woeste Spanjaard heeft zwakke knieën,
Anders was hij misschien wel de grote meneer geweest.
Kijken naar de man zijn spel is een feest,
Zo subtiel, verfijnd en gevarieerd.
Zijn forehand is zijn grote wapen,
En met zijn betere back-hand is hij nog minder bevreesd.
Na langdurig blessureleed rees zijn ster in 2017 met vernieuwde kracht,
Hij won twee grand-slams, zelfs een tegen Nadal,
Mr Nice Guy is back on top again.
Roger Federer is het die het laatst lacht.
Frank Roffel - sept. 2017
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Het beestje bij zijn naam noemen, er
geen doekjes om winden = Appeler un
chat un chat (een kat een kat
noemen)

KATTAAL
Franse uitdrukkingen met
katten

Het opgeven bij raadsels = Donner sa
langue au chat = (zijn tong aan de kat
geven)

Door Marieke Draaisma
Sommige Franse uitdrukkingen met
katten erin zijn hetzelfde als in het
Nederlands. Bijvoorbeeld ‘een kat in
de zak kopen’ is ‘acheter chat en
poche’. Of ‘leven als kat en hond’ is
vivre comme chien et chat. Maar er
zijn ook heel grappige verschillen. Ik
kan daar echt van genieten. Ik vind
het sowieso heel grappig dat er veel
Franse uitdrukkingen zijn met de kat
in de hoofdrol, terwijl wij in het
Nederlands een ander beest of een
andere uitdrukking gebruiken.

Zich de kaas niet van het brood laten
eten, op zijn rechten staan = Ne pas
donner sa part aux chats (zijn deel
niet aan de katten geven)
Schor zijn, een kikker in de keel
hebben = Avoir un chat dans la gorge
(een kat in de keel hebben)
Met hanepoten schrijven = Ecrire
comme un chat (schrijven als een kat)
Slapende honden wakker maken =
Eveiller le chat qui dort (de slapende
kat wakker maken)

Er is geen kip te bekennen = Il n'y a
pas un chat (er is geen kat)

Slechte wijn, bocht = Du pipi de
chat (kattenzeik)
Voetje van de vloer spelen =
Jouer au chat perché (de kat
spelen die ergens hoog zit)
Jij bent hem! (bij kinderspel) =
C’est toi le chat ! (jij bent de
kat)
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MALAGA IN DE HERFST
door Marieke Draaisma

Kortgeleden bracht Marieke Draaisma
een bezoek aan Malaga, in zuid-Spanje.
Wie het weer de afgelopen weken heeft
gevolgd snapt wel waarom....
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WIJKGEBOUW Gerard Dou
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

6
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Juni 2014

Juni 2014

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

23 JANUARI

woensdag
14.00 - 15.00 Kinderclub
20.00 - 23.00 Vrouwenclub

Oud papier ophalen:

donderdag
20.00 - 23.30 Biljartclub 2

Woensdag 27 december

vrijdag
20.00 - 23.30 Biljartclub 1

Voor 2018 zijn de data nog
niet bekend bij Omrin.nl
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CONTACTPERSONEN
't Hollanderhuuske
Nieuwe Hollanderdijk 63,
213 96 87
Bestuur
Wietse Rinsma, voorzitter
Nieuwe Hollanderdijk 61, 06-41968754
Doeke Brouwer, penningmeester
Emmakade 227
06-43 75 53 11
(vacant), secretaris
Jurjen Langendijk, bestuurslid
Hollanderdijk 62,
212 59 09
Emiel van der Laag, klusjesman
Beheer huuske/coördinatie bar/sleutel
Harm en Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49,
212 62 72
Biljartclubs
Albert Reen
Jan Minnema (biljartclub 2)
Wijnhornsterstraat 62,
213 81 91
Bingo-commissie
Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49,
212 62 72
Kinderclub
Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49,
212 62 72
Klaverjasclub
Jack Melein
Ritsumasyl 3, Deinum,
tot 18 u. 212 63 35; na 18 u. 215 42 82

Tafeltennisclub
Liesbeth Langendijk
Hollanderdijk 62,
212 59 09
Ouderenactiviteit
Dries Minnema
Wijnhornsterstraat 62,
213 81 91
Oud papier inzameling
Vacant (tijdelijk Gerda van Houten)
Hobbyclub
Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49,
212 62 72
Vrouwenclub
Mevr. de Bruin
Eekhoffstraat 1,
212 81 67
Vogelwerkgroep
Antoon Groenewoud
Waling Dijkstrastraat 5,
216 57 71
Redactie Hollanderwijkkrant
Paul Pasveer
Nieuwe Hollanderdijk 9,
213 08 23
Huurdersvereniging Hollanderwijk
Sita Adema
Hollanderstraat 18,
Sjakkie Jongma
Van Harenstraat 2,
212 54 19
Wijkagent:
Axel vd Honing
0900-8844
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NIEUWJAARSBORREL
Zaterdag 6 januari
in het Hollanderhuske
Met een hapje en een drankje

Vanaf 19.00 uur
Namens het bestuur hopen wij
u allen te mogen begroeten.
Wij wensen u
en
fijne Kerstdag
oedig
p
s
r
o
o
v
n
e
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n
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2018

