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Waar over praten wij in de 
Hollanderwijk het meest? 
Ik vermoed over het weer in de 365 
dagen per jaar. 
Vast niet over de 10 keer zoveel 
wijkkranten die in één jaar 
verschijnen. Logisch, die zijn niet te 
vergelijken met het weer. 

Onze wijkkrant wordt niet onder 
invloed van het weer samengesteld. 
Dat zijn de schrijvers, de layout en de 
druk! 
De inhoud is meestal net zo 
gevarieerd als het weer. Ja, het zijn 
onderwerpen als opklaringen, maar af 
en toe ook depressies, bijvoorbeeld 
als een wijkgenoot is overleden. 
Wel heel anders dan het weer, blijven 
de wijkkranten droog! 
Gelukkig maar, want nu is het weer 
mogelijk om de 'zonnige' en wat 
'bewolkte' inhoud te lezen. 

Zoals:
• Een kinderverhaal van Maurice 

Caron 
• Herinneringen aan de Simon de 

Vliegerstraat met Joke Bethlehem
• Twee artikelen van Eddy Sikma
• Tableau met een gedicht van Syds 

Wiersma voor het station onthuld

De verspreiding verliep niet als een 

Vindt u het leuk om met 
gezellige kinderen te 

knutselen?
Er kan wel een extra begeleider 

bij de Kinderclub

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

met een groepje enthousiaste 
kinderen.

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

Hollanderdijk 49, 2126272

regen-, of hagelbui, maar dankzij de 
geweldige vrijwilligers! 

Zonder paraplu of regenjas, wens ik 
jullie, namens de anderen van de 
redactie, veel genoegen met deze 
uitgave, bijvoorbeeld bij een 
kerstboom. 

Antoon Groenewoud.

Voor jullie allen een gezellige 
jaarwisseling en voor 2023: 
vooral gezondheid!

REDACTIEKRABBEL
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GEDICHT SYDS WIERSMA OP POËZIESTEEN 
BIJ HET STATION VAN DE NS
door Frank Roffel

Op 29 april van dit bijna afgelopen 
jaar werd een tableau met daarop 
een gedicht in het Fries van onze 
buurtgenoot Syds Wiersma onthuld.

De titel ervan is It Smokkelbern en het 
is een bewerking van het veel langere 
gedicht It Bern dat Syds op verzoek 
van de organisatie ingekort heeft.
Burgemeester Buma was betrokken 
bij de feestelijke onthulling van het 
tableau, zoals het mooi wordt 
genoemd, en de 10-jarige Fedde 
Ebbing die het gedicht voorlas. Het 
gedicht gaat over Joodse onderduik-
kinderen die veelal uit het de 
Randstad naar Friesland werden 
gesmokkeld en hier veilig door de 
oorlog kwamen. Dit allemaal n.a.v. 
het drie jaar geleden gestarte project 
‘De terugkeer van de Joodse 
kinderen’. In het kader daarvan 
kwamen er documentaires, podcasts, 
fototentoonstellingen, een 
muziektheatervoorstelling en vele 
verhalen over de bijzondere 
oorlogsgeschiedenis van de Joodse 
onderduikkinderen aan de orde. De 
onthulling van het tableau was de 
afsluiting van dit bijzondere project. Syds Wiersma draagt het gedicht 

voor. Rechts naast hem Peter van 
Dijk, voorzitter van de Stichting 
Poëzietableaus Leeuwarden
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Burgemeester Buma onthult de poëziesteen 
samen met Fedde Ebbing
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lT BERN
it bern is der net mear
it bern is fuort
losskuord
fan mem har tút
en heit syn mazzel tov

it bern sliept op in leppeltsje bearenburch
en glydt yn in koffer
oer it wetter nei in fiere kust

it giet oan in frjemde hân mei trein en bus
hieltyd leger wurdt it lân
der liket net safolle oan
wurdt hjir wol tute of lechaim roppen?

is it bern der noch?
it laket, it yt, it boartet bûten
it praat sels frysk
mar it is syn eigen namme kwyt
net ien mei witte hoe’t er hyt

it bist mei de smoarge snút
wachtet yn it keldersgat
op stampende learzens marsjeart er dêrút
it bern moat ûnder it lûk
kin it bist him rûke
as er fielt ik wol yn feilige earms dûke?

is it bern der noch?
it lân is frij
wêr heart it bern no by?
wurdt er helle of kin er bliuwe? 

as se tsjin him roppe
do bist net ien fan Liuwe en Doet
do hytst Cohen, do bist in joad
dan docht dy namme sear
mem har tút, heit syn mazzel tov ferlern
is it bern der net mear

it bern siket syn paad
it besjocht de kaart
en freget, wêr sil ik hinne?
wêr't gjin slaven binne, sizze smoarde stimmen
wêr't in gruzelemint in sprankje wurdt
ast it lymje kinst
en doarst der oer te rinnen

it bern is der noch
it bern begjint syn tocht

Syds Wiersma
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OP STOOM!

Het verduurzamingsproject is flink 
op stoom. De Van Harenstraat is in 
de steigers gezet en de dak-
werkzaamheden zijn daar dus al 
begonnen. De helft van de Van 
Harenstraat is straks helemaal klaar: 
daar zijn dan de daken vernieuwd en 
zijn de woningen van binnen ook 
verduurzaamd. Het werk ligt goed op 
schema, aldus uitvoerder John 
Ruizendaal.

Sommige bewoners moeten wennen 
aan het gebruik van de CO2- box. 
Marsha Bijleveld van de firma Lont 
heeft een woonhandleiding gemaakt 
voor de bewoners die alle 
werkzaamheden achter de rug 
hebben. U vindt daarin advies en tips 
om zo goed en zuinig mogelijk om te 
gaan met de nieuwe woonsituatie, 
o.a. met de CO2-box. 
Als het bouwkundig gezien kan maakt 
de fa. Lont nog een extra afzuigpunt 
in de kamer.
Als laatste klusje plaatst Elkien 
rolgordijnen voor de nieuwe Velux-
kantelramen.

Bij woningen waar de vloer is 
vervangen moet het bouwvocht uit 
de woning worden gehaald. Dat 

gebeurt met een grote elektrische 
luchtontvochtiger. Elkien heeft 
besloten dat de bewoner in dat geval 
een vergoeding krijgt van €250,- voor 
het gebruik van elektriciteit. We zijn 
blij verrast met dit besluit!

Als u deze verbouwing aangrijpt om 
over te stappen op elektrisch koken is 
er misschien een aanpassing nodig in 
uw meterkast. De kosten daarvan 
moet de bewoner zelf betalen en zal 
voor elke woning apart moeten 
worden berekend. U kunt daar nu een 
offerte van laten maken. De 
uitvoerder John Ruizendaal, de man 
op dat vrolijke fietsje, kan u daarbij 
verder helpen.

De bewoners die de werkzaamheden 
achter de rug hebben zijn allemaal 
zeer tevreden, vooral ook over de 
manier waarop de werklui hun werk 
doen: ze zijn aardig, je kunt bij ze 
terecht met vragen en je kunt zien dat 
ze er plezier in hebben om in de 
Hollanderwijk te werken.

De informatieronde voor de tweede 
fase gaat binnenkort van start. De 
bewoners krijgen daarvoor een 
uitnodiging.

BERICHTEN VAN DE HUURDERSVERENIGING

9
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Als u dit leest heeft de Huurders-
vereniging de Algemene Leden 
Vergadering achter de rug. 
In de volgende Hollanderwijk Krant 
kunt u daar meer over lezen.

Reageren kan op 
holllanderwijk@outlook.com

Bestuur Huurdersvereniging 
Hollanderwijk.

LAATSTE NIEUWS
Dakrenovatie stopt voorlopig

De bouwploeg is bezig om het werk 
aan de daken in de Van Harenstraat af 
te ronden. De dakrenovatie stopt als 
de woningen daar klaar zijn.  De 
levering van m.n. de geglazuurde 
dakpannen voor de voorzijde van de 
woningen is ernstig vertraagd. Dat 
heeft o.a te maken met de stijgende 
gasprijzen, waardoor de prijs van de 
dakpannen door het plafond schiet. 
In de planning was al rekening 
gehouden met een pauze in de 
dakrenovatie. De werkzaamheden 
zouden in week 10 van het komende 
jaar worden hervat, maar dat kan nu 
behoorlijk uitlopen. Er wordt al 
gedacht aan herstart in week 15, 
maar ook dat is onzeker. 

Maar de binnenwerkzaamheden 
gaan gewoon door!

Het werk wat in de woning moet 
gebeuren ligt op schema en gaat 
gewoon door. In het nieuwe jaar 
zullen de laatste woningen in de Van 
Harenstraat afgewerkt worden, om 
daarna te beginnen op de 
Hollanderdijk aan de kant van de 
Basuin.  De bedrijven zijn al druk 
bezig om van tevoren al het glaswerk 
op te meten, dus misschien ziet u 
binnenkort een glasmeter voor uw 
raam aan het werk. Dat betekent niet 
dat direct uw ramen eruit gaan, want 
het vervangen van het glaswerk 
gebeurt volgens de planning zoals 
hierboven staat vermeld.
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VERKEER IN DE WIJK

Regel 1: 

Rijd stapvoets = 15 km
Dit bord is geplaatst door de Firma 
Lont, de uitvoerder van het 
verduurzamingsproject.
Dat is niet voor niets gedaan. U snapt, 
er wordt te hard gereden. De borden 
hebben er zeker voor gezorgd dat het 
aantal hardrijders is afgenomen en 
het heeft veel automobilisten er 
bewust van gemaakt dat ze een 
woonerf in reden. 

Regel 2: 

Meld het John
Heel veel verkeersdeelnemers 
hadden dat niet in de gaten, terwijl 
het blauwe bord voor hen al 
voldoende had moeten zijn. 
Dit bord staat bij de ingangen van de 
wijk en laat zien dat je een woonerf 
in rijdt, dat betekent stapvoets 
rijden, 15 km dus. 

Heeft u  klachten over werk-
verkeer dat te hard rijdt, wilt u dit 
dan melden bij de uitvoerder John 
Ruizendaal, u kent hem wel de man 
op dat vrolijke fietsje. Zeg ook om 
welk bedrijf het gaat en liefst zo 
concreet mogelijk. Bel niet naar het 
bedrijf, maar meld het John.
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UITSTAPJE VAN DE VOGELWERKGROEP 
NAAR HET NOARDERLEECH!
Na lange tijd hebben we weer een 
activiteit voor de kinderen kunnen 
organiseren. 

Op zondag 9 oktober zijn we er op uit 
gegaan: vogels spotten op het 
Noarderleech. We waren met een 
flinke groep, 11 kinderen en 9 
volwassenen. Met kicksteps zijn we, 
onder leiding van een prima gids van 
het Fryske Gea, naar de kwelders 
gestept. Het was een prachtig zonnige 
dag en daardoor een prima zicht over 
de kwelders, het wad en Ameland. 
Het is begin oktober een relatief 
rustige periode, de weidevogels zijn 
vertrokken en veel trekvogels moeten 
nog komen. Toch hebben we grote 
groepen brandganzen, zwermen 

spreeuwen, kieviten en veld-
leeuweriken gezien. 
Kortom, een zeer geslaagde middag!

Onze groep bestaat uit 13 kinderen, 
een aantal kinderen zijn vertrokken, 
hebben inmiddels de middelbare 
schoolleeftijd. Een aantal nieuwe  
jonge kinderen hebben zich bij ons 
aangemeld.

13
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IN DE SCHIJNWERPER

DE FAMILIE HAAKMA
WOONT AL WEER JAREN
IN GOUTUM
Door Frank Roffel

Dit jaar kwam ik Baukje en Rinze Haakma weer tegen. Jaren geleden woonde 
het echtpaar in de Hollanderwijk en leerde ik ze kennen als gezellige en lieve 
mensen, die zich inspanden voor de buurt. Na ze jaren niet gezien te hebben 
stonden ze opeens bij mijn tuintje aan de voorkant en direct herkende ik die 
vlotte vrouw die Baukje is en haar man bleek nog steeds die mooie snor te 
dragen. Het was op de dag van de tuinrommelmarkt en ik besloot Baukje te 
charteren voor een interview. Direct stemde ze daarmee in en onderstaand 
leest u hoe actief beiden zijn geweest in dit mooie dorpje. En nog steeds zijn ze 
actief, o. a. voor het Leger des Heils.

Vraag 1: Hoe lang hebben jullie in de 
Hollanderwijk gewoond en van 
wanneer tot wanneer? 
Rinze heeft vanaf zijn vierde jaar tot 
zijn 22 ste gewoond in de Van 
Harenstraat 10. We zijn getrouwd in 
1972 en zijn begonnen in een flat in 
de Dirk Boutsstraat, daar hebben we 
8 maanden gewoond, toen zijn we 
verhuisd naar de Van Harenstraat 6 . 
Daar hebben we 5 jaar gewoond. Het 
was een familiestraat want Rinze zijn 
opa woonde op no 16, de familie 
Kooistra, zijn ouders op 10 en wij dus 
op 6. Daarna zijn we verhuisd om in 
1981? terug te keren naar de 
Starterstraat nr 10, de huizen waren 
gerenoveerd en wij waren de eerste 
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bewoners. In 1987 zijn we verhuisd 
naar de Leeuwarderstraat, omdat het 
toch wel erg klein werd met 3 
kinderen. We hebben een geweldige 
leuke tijd gehad in de wijk waar we 
met veel plezier hebben gewoond. 
Door de verhuizing is er nooit een 
echt afscheid geweest want we 
bleven “gewoon” onze dingen doen 
als vrijwilliger. 

Vraag 2: Was het een goede tijd? 
Zoals ik al eerder aangaf was het een 
fijne tijd om daar te wonen en omdat 
ik veel vrijwilligerswerk deed bleef je 
altijd betrokken bij de buurt. Ook 
onze kinderen vonden het zo fijn om 
daar te wonen. 

Vraag 3: Wat herinner je je nog? 
Ik heb jaren in het bestuur gezeten, 
heb de kinderclub, samen met Corrie 
van der Beek, jaren gedaan. De 
kindervakantieweek was een topper, 
heel veel plezier aan beleefd en alles 
kon toen nog. We bouwden hutten op 
straat, er werden spelletjes gedaan, 
wat een prachtige tijd was dat, 
jammer dat het later naar de Groene 
Ster werd verplaatst. 

Vraag 4: Waarom the move naar 
Goutum? 
Mooier en ruimer huis waarschijnlijk. 
Inderdaad was dat een reden om te 
verhuizen, uit het kleine slaap-
kamertje hadden we de deur gehaald 
omdat er anders geen bed in paste. 
Het was wel een hele stap, we gingen 

een huis kopen en uit onze geliefde 
wijk! Gelukkig kon ik gewoon alles 
blijven doen voor de wijk, wij hebben 
zelfs het beheer gehad van het 
Hollander Huisje. Rinze heeft er jaren 
de tuin gedaan. 

Vraag 5: Hoe bevalt het daar en wat 
zijn de verschillen met de 
Hollanderwijk-knusheid?
Dus toen zijn we verhuisd naar 
Goutum. Ik had als eis dat wanneer ik 
na 1 jaar niet kon wennen we terug 
gingen naar Leeuwarden, het liefst 
naar Huizum. Ik ben niet onwennig 
geweest, Rinze wel. 
Hier ben ik ook benaderd voor het 
wijkbestuur en heb dat 15 jaar 
gedaan. Waar wij wonen, de 
Tilbarten, is net de Hollanderwijk. We 
wonen aan een speeltuin waar geen 
verkeer langs komt, zo gezellig ook. 
Hier heeft men oog voor elkaar, 
hoewel door verhuizingen het ook 
wel aan het veranderen is. 

Vraag 6: Hoe vergaat het de kinderen 
en werken ze of studeren ze? 
Onze kinderen, Marjan 43, Frederika 
42 en Anton hebben na school 
allemaal een leuke baan. Marjan is 
getrouwd en heeft 1 dochter en is na 
een carrière switch, onderwijs-
assistent, Frederika is dat ook en is 
ook getrouwd en heeft een dochter 
en een zoon. Zij heeft het er vaak 
over dat ze graag weer naar de 
Hollanderwijk wil verhuizen, maar 
dan in een hoekwoning met een 

17
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aparte keuken. Anton is 37 en heeft 
sinds 2021 een keukenzaak in 
Groningen. Anton heeft 4 kinderen, 2 
jongens en 2 meiden. 

Vraag 7: Hebben jullie nog contacten 
uit die tijd en hoe zijn die? 
Rinze komt regelmatig in de 
Hollanderwijk, hij doet al jaren de heg 
van Hilly Zondervan. Zo blijven we 
ook wat op de hoogte van wat er 
allemaal speelt, ook hebben we nog 
contact met Alie Triemstra, wij zitten 
samen op kegelen. 

Vraag 8: Baukje, heb jij naast het 
moederschap nog gewerkt als 
betaalde kracht of als vrijwilligster? 
Ik heb altijd vrijwilligerswerk gedaan, 
ook nog tussentijds gewerkt als oppas 
en ik doe al 23 jaar de TSO hier op 
school. Ik ben al 13 jaar vrijwilliger bij 
Het Leger des Heils, ik werk in de 
kledingwinkel die in Bilgaard zit. 

Vraag 9: Rinze, jij bent waarschijnlijk 
al met pensioen? Heb jij het naar je 
zin gehad in je werk en wat deed je 
precies? 
Rinze is al 7 jaar met pensioen, hij 
heeft 37 jaar gewerkt bij de Esso 
Goutum. Met veel plezier! Nu doet hij 
2 middagen vrijwilligerswerk bij het 
Leger des Heils. Op dinsdagmiddag 
haalt hij kleding op bij de mensen en 
instellingen en vrijdagsmiddags helpt 
hij mij met sorteren. 

Vraag 10: Open vraag. Schrijf hier op 
wat je nog kwijt wilt! 
Wij komen nog graag in de 
Hollanderwijk maar wij vinden het 
jammer dat de heggen tot in de 
hemel groeien. Het zou mooi zijn dat 
er een bepaalde hoogte wordt 
afgesproken, net als in de Vlietzone, 
want die prachtige huisjes komen niet 
uit de verf. En dat verdient de wijk 
toch! 

Met dank-frank 



18

Hollanderwijk Inspireert 
Door Anna Lautenbag 

OVER DE MAGIE VAN HET 
SINTERKLAASFEEST

Wie: Arwin Steen 
Leeftijd: 8 jaar 
Wonende in de Hollanderwijk sinds: 
bijna mijn hele leven, alleen de eerste 
tien dagen niet.

Arwin, we kennen elkaar al een tijdje 
en volgens mij is er niemand die 
zoveel van de Sinterklaastijd houdt 
als jij! Zomer, herfst, winter, lente... 
Je hebt het er altijd over! Kan je 
vertellen waarom het Sinterklaas-
feest zo bijzonder is voor jou? 
"Ik denk inderdaad ook dat er 
niemand is die zoveel van Sinterklaas 
houdt als ik! Ik ben er echt het hele 
jaar mee bezig. De magie van 
Sinterklaas is dat hij zo snel 
cadeautjes kan bezorgen door het 
hele land en ook nog allemaal precies 
op tijd! En hij heeft een hele speciale 
klok, daardoor kunnen de pieten 
allemaal lekkere dingen maken zoals 
pepernoten, ook allemaal precies op 
tijd!"

Over pepernoten gesproken... Welke 
Sinterklaaslekkernij is jouw favoriet? 
"Alles!! Pepernoten, taaitaai... Alleen 
schuimpjes, nee, dat is echt niet te 
doen."

We hebben best veel feesten in deze 
tijd van het jaar, wat maakt dat 
Sinterklaas voor jou zoveel specialer 
is dan bijvoorbeeld Sint Maarten en 
Kerstmis? 
"Sint Maarten en kerst, dat is gewoon 
echt niet leuk! Dat snoep met Sint 
Maarten zou ik nog wel leuk vinden 
maar om liedjes te zingen bij de 
deuren... Nee, dat hoeft voor mij niet 
zo. En de kerstman, die is gewoon 
saai!"

Nu praten we vandaag met een 
speciale reden over het Sinterklaas-
feest, want ik heb gehoord dat er iets 
bijzonders aan de hand is in de 
Hollanderwijk.  Het is een project 
waar jij samen met je vriendje 
Thomas heel druk mee bezig bent. 
Kun je daarover iets meer vertellen? 
"Dat klopt! Wij zijn Kindersint en 
Kinderpiet. We zoeken uit op welke 
adressen kinderen wonen en 
proberen uit te zoeken wat hun 
wensen zijn en dan zijn we ready! Ik 
heb al veel, echt heel veel inpak-
papier en we zijn cadeautjes aan het 
verzamelen en kopen."

19
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Sinterklaas toch nog een beetje 
kunnen beleven, of het nu winter of 
zomer is?
"Door cadeautjes en lekkere dingen 
met elkaar te delen, door heel veel 
fimpjes over Sinterklaas te kijken en 
door veel Sinterklaas en de pieten te 
spelen!"

Nog een laatste vraag, hoe vieren 
jullie thuis het Sinterklaasfeest? 
"Ik zet zo vaak mogelijk mijn schoen, 
maar het mag helaas alleen maar op 
zaterdag. Ik wil ook echt geen 
aflevering missen van het Sinterklaas-
journaal! En op pakjesavond, dan 
strooit een piet pepernoten naar 
binnen. Meestal staat er dan een zak 
met cadeautjes in de gang. Maar 
vorig jaar stonden de cadeaus in 
bad!! Toen kreeg ik een groot cruise-
schip, het was echt ongelooflijk."

Kinderpiet Arwin

Dat vind ik wel heel erg mooi, dat 
jullie dit zo bedacht hebben en dat 
jullie zo graag willen delen met 
andere kinderen. Hoe ben je op dit 
idee gekomen? 
"Het komt omdat ik zoveel van 
Sinterklaas houd, dat blije gevoel wil 
ik gewoon aan ieder kind geven!"

Als de mensen in de wijk dit lezen, 
dan is Sinterklaas alweer vertrokken 
naar Spanje. Heb jij misschien een 
tip hoe ze het magische gevoel van De kinderpiet heeft al veel cadeaus 

verzameld
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HOBBYCLUB
We hebben een leuke gezellige 
hobbyclub in ons buurtje. 

We knutselen mooie dingen in elkaar, 
zie de foto hiernaast. 

We leren veel van elkaar en dan 
komen er vaak mooiere dingen uit 
dan als je alleen bezig bent.

Vind je het leuk om met je hobby te 
bezig te zijn? Kom eens langs, er is 
plaats genoeg. Allerlei technieken zijn 
welkom.
Het is elke dinsdagavond van 20.30 
tot 22.30.
info bij Gerda, 2126272
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BEDANKJE! 
Graag willen wij als buurtgenoten 
John van de firma Lont bedanken, die 
voor de geweldige verkeersborden 
heeft gezorgd, die er op wijzen dat 
hier echt 15 km/h -stapvoets- 
gereden moet worden. (woonerf-
verkeersregels). 
We hebben het idee dat er door de 
bouwmensen zeker langzamer wordt 
gereden. 
Bij bewoners zien we dat niet, 
jammer! Geregeld worden er katten 
doodgereden! 

Bedankt John en de mensen van Lont 
en andere bedrijven!

WIJKERGERNISSEN
Door elke dag door de wijk te 
wandelen valt er veel op. 
De hondenpoep op straat neemt 

echt toe! Ook in het mini-losloop-
terreintje, terwijl de poepbak er vlak 
naast staat.
Niemand gaat er meer in! Er staat 
zelfs altijd een hekje open. Je haalt je 
eigen hond er uit en je hebt schijt aan 
andere beesten die dus zo de weg op 
kunnen racen! 
Lekker sociaal!!! 
Ook ligt er geregeld glas in het parkje 
op plaatsen waar kinderen spelen! Ik 
roep jullie op om met mij de poep op 
te ruimen en zwerfafval in de vele 
afvalbakken die er zijn in onze wijk te 
gooien. 
Laat je toch je hond schijten? Moet je 
ook de zooi in de afvalbak smijten! 

Bezorgde buurtgenoten
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OLIEBOLLENFUIF BIJ DE REDACTIE
door Frank Roffel

In de tijd dat ik nog in de redactie van 
de wijkkrant zat (ik zit er nu ook weer 
in overigens), ijverde ik altijd voor een 
oliebollenavondje om het jaar 
waardig af te sluiten. Deze keer was 
het weer raak. En we hadden wat te 
vieren. Drie nieuwe gastschrijvers en 
één al wat langer (Eddy Sikma). Wat 
een luxe. Voor de laatste vergadering 
van het jaar hadden we een uurtje 
gereserveerd voor de oliebollen en 

chocolademelk. Helaas hadden alle 
dames zich afgemeld voor het 
avondje, zodat die  niet op de foto 
staan. 
Daar staan we op (v.l.n.r.: Paul, Eddy, 
nieuwe gastschrijver Maurice, Tom, 
Frank en zittend Antoon). Daniëlle, 
Elise, Anna en Sjakkie denken we er 
dan maar bij. 

En het was gezellig.
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door Antoon Groenewoud

Deze keer richt ik mijn aandacht op 
de herfst, de egels in de tuintjes, nog 
een keer “de-vogel-van-2022” en de 
temperaturen in oktober.

Als ik in het juni-nummer verheugd 
en verbaasd geschreven heb over het 
groen in de wijk dat zich weer 
prachtig had ontwikkeld, moet ik nu 
het tegendeel vermelden!
Want de groene bladeren worden aan 
veel bomen en struiken geel, rood-
achtig en bruin èn vallen massaal 
neer! Dus herfst!

Het is een natuurlijke “afgang”, die 
mij toch wat droevig maakt, ondanks 
de kleurenpracht. Wel is het in de 
herfst interessant dat dan in onze 

tuinen vogels komen, die hier niet 
broeden! Zo is elk najaar de grote 
bonte specht even aanwezig, een 
paar roodborstjes, winterkoninkjes 
met de staartjes omhoog. En als het 
daarna in Scandinavië gaat winteren, 
komen hier vast koperwieken en 
kramsvogels, beide lijsterachtigen, die 
de nog aanwezige bessen 
consumeren.

Net als in de vorige afleveringen, mag 
het doen en laten van de “tuin-egels” 
niet ontbreken.
Over deze leuke zoogdieren eerst nog 
wat algemene informatie: De egel, 
met zijn ongeveer 8400 stekels, 
behoort tot de insecteneters. Binnen 
deze familie zijn twee soorten: de 
westelijke- en de oostelijke. Met een 
gemiddelde lengte van 28 cm en een 
staartje van ± 31/2 cm, is de Erinaceus 
europaeus, onze egelsoort (de 
westelijke). Met hun vrij korte pootjes 
“rollen” ze door onze tuintjes. Eén 
ding is jammer: Ze ontwaken meestal 
laat, maar als regel wel vóór 24.00 
uur.

* Zo zagen we op 27 augustus, dat 
Jopie net met eten was 
begonnen, toen ook een vrouwtje 
bij de bak kwam. Jopie deed een 
stap opzij (!) en zij kon toen van 

NATUUR IN DE WIJK

De Koperwiek kan in groepjes in onze 
wijk neerstrijken vanuit het noorden



24

het voer gaan genieten. Wàt een 
heer!

* Toen op 17 oktober een….. 
verrassing! Wat zat er in het 
voederbakje? Een kleine egel, een 
“kleuter”, zo te zien ongeveer 12 à 
13 cm. Zeker niet afkomstig uit 
het hol in onze tuin. Gelukkig 
konden we de kleine nog zien 
scharrelen. Ook kwam hij, of zij, 
toch een keer uit “ons” hol!

* Het was op 23 oktober, dat een 
vrouwtjesegel lekker zat te eten, 
terwijl het plots begon te 
onweren! Onverstoord bleef ze 
eten, totdat een beste regenbui 
op het luifeltje van ‘t hol neer 
kwam. Dat beviel haar niet, dus 
naar binnen.

Dit waren zoal enkele aardige laat-op-
de-avond gedane waarnemingen.

Als afronding natuurlijk even over de 
vogel-van-2022: de MEREL. (Over de 
andere wijkvogels, waaronder de 
huiszwaluwen, doet de Vogel-
werkgroep de nodige mededelingen.)
De merel, of de Turdus merula, met 
wat volksnamen zoals swatte Klyster, 
Grieteling, Maldest, is een echte 
cultuurvolger, dit in tegenstelling tot 
de grotere vogel van dezelfde soort, 
de bosmerel.
Trouwens de familie “Turdus” omvat 
zelfs 63 soorten! Daarvan leven er in 
China 21 soorten! Of al die lijsters zo 
mooi als de merel kunnen zingen, 

weet ik niet, ik ben nog nooit in China 
geweest. Het zou wel knap zijn, want 
de merel beschouw ik als één van de 
mooiste zangers van onze regio. (De 
“top” vind ik echter de nachtegaal 
met de vele variaties.)
Dat de “zwarte lijster” in het broed-
seizoen, vaak zittend op een van de 
pironnen, soms bijna 24 uur achter-
een zingt, is bijzonder!
Wat het verdere gedrag betreft, is het 
dominante gedoe vooral op voeder-
tafels. Maar wat ook des merels is, is 
hun typisch “oversprong-gedrag”. 
Heeft b.v. een mannetje een conflict 
met een andere vogel, dan pikt hij 
niet naar zijn rivaal, maar pakt dan 
heel driftig een blad of een takje! Dat 
heet dan een objectoverdracht. 

Mannetjes merel. Tekening uit 1857 
door de Engelse illustrator Travies
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Ondanks jarenlange vogelobservatie, 
heb ik dit zelf nooit gezien.
Dat de merel als vogel van 2022 is 
gekozen, kan ik me voorstellen, want 
er is nog veel meer over de Turdus 
merula te beschrijven wat de moeite 
waard is!

De man op de foto is dhr. Postma van het Kamgras te Leeuwarden, die verantwoordelijk 
is voor het onderhoud van het groen en de tegels rondom ons clubhuis. Hij stelde er geen 
prijs op om geïnterviewd te worden, maar bij deze danken wij hem voor zijn werkzaam-
heden.

Frank Roffel, mede namens Gerda van Houten

Terwijl ik deze aflevering ga afsluiten, 
is het buiten, eind oktober, bijna 
lenteachtig! In Limburg, met 19-24°C 
mocht het echt zomers genoemd 
worden! Een duidelijke klimaat-
opwarming is het wel.

TUINONDERHOUD HOLLANDERHUUSKE
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KYK IN 'E 
WYK

“Hééé, Jurjen, ben je weer terug van 
vakantie?”, sò blyt waren su, toen ik 
eventsjes kontakt hadde met de 
redactie.
Wu hewwe echt wel genoaten fan ut 
mooie weer en de omgeving daar in 
Suud-Frankryk. Ut was in Port-
Barcarès. Lekker swemme inne Golf 
van Lion en wat rondswerve. Maar 
om eerluk te wezen, binnen wu oek 
wel blyt dat wu weer thuus binne. 
Oast, west…..ensof.
Ik bin nog niet bij un ouwe wykgenoat 
langsweest te kletsen over ut 
werksame furleden. Wel is un neef 
fan mij un paar dagen met syn frouw 
te logeren weest. Dat was un paar 

Jurjen en zijn neef zagen ook deze 
vakman druk bezig (foto Elkien)

dagen terug. Sij woane al jaren op 
Bonaire. Dat was best wel gesellug. 
Wu hadden mukaar nou seker in 3 
jaar niet siên.
Behalve natuurluk even de stad in, 
bin ik met hem oanze wyk deurweest. 
Want uuteinluk is ut un beskermd 
stadsgesicht en oek nog de huzen 
oppe monumentenlyst. Nou dat mut 
toch wel even gebeure! Hij het wel 
siên, hoe Lont en andere bedryven 
bezig binne. Groate steigers, mannen 
op ladders, boven oppe dakken. 
Vedder sagen we groate containers 
en bedrijfsauto’s.
Hij fond die grote keten-bouw inne 
Wynhosterstraat oek interessant. 
“Dat kennen wij niet op Bonaire. Daar 
gaat het allemaal wat simpeler.”
Ut plantsoen met al die planten fond 
hij mooi en dy furkeersbodden met 
“15 km” en “stapvoets rijden” fond hij 
een goed idee.
Hij sei nog wel, dat dat “stapvoets” 
eigenluk bedoeld is voor paeden….
“Nou Frits,” sei ik (sò hiet hij dus), “ik 
denk, dat de automobilisten ut wel 
snappe.”
Al met al fond hij ut wel mooi. Na die 
rondgang, hewwe we nog un lekker 
bakje koffie dronken.
O ja, Luwadden maakte oek wel de 
noadige indruk. Foral de grachten en 
de ouwe gevels.
Ik su sò sège, ut furhaal is sò wel 
goed. Dus tot de folgende keer en dàn 
met…..?

Jurjen G.
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DE WATERTOREN
door Eddy Sikma

“Onze toren, de Húzumer toren”, zo 
werd er in Huizum over de water-
toren bij de spoorwegovergang in de 
Schrans gesproken. 

Formeel klopte dit niet. De toren 
stond ten noorden van de spoor-
bomen, dus op Leeuwarder 
grondgebied. De toren aan de 
Groningerstraatweg (1925), dàt was 
de Leeuwarder toren. Vanaf de 
Schrans was de watertoren 
karakteristiek. Komend uit de bocht in 
de Schrans was het een kenmerkend 
geheel. Overigens ook vanaf de 
Stationsweg. Het ding was wat je 
noemt: beeldbepalend. Dat laatste 
heeft de sloop niet tegen kunnen 
houden. 

In de jaren ‘80 van de 19 de eeuw 
werd er in Leeuwarden nagedacht 
over een waterleidingnet. Voorheen 
moest men het doen met twee zoet-
(vers) watervijvers. Eentje bij de 
Oostersingel, dichtbij de latere 
Bleeklaan, een andere bij de 
Vrouwenpoortsbrug, wat later het 
“Vossenparkje” zou worden. Het 
Leeuwarder water kwam van het 
merengebied rond Grou. Dit voor de 
aan te leggen waterleiding. Er kwam 
een heuse toren, nabij het 
Zuiderplein.

In december 1888 werd het geheel, 
inclusief de toren in gebruik 
genomen. Het ontwerp was van 
ingenieur H. P. N. Halbertsma. Het 
waterreservoir was boven in de toren. 
Men noemde deze constructie wel de 
“waterhoofd- of paddestoelindeling”. 
Een brede doos op een relatief smalle 
toren. De toren was van gemetselde 
bruinsteen, met een klassieke 
ingangspartij. De ombouw van het 
reservoir was van goudgeschilderd 
hout. Met een rode dwarsversiering. 
Voor dakruiters op het gedeelte met 
de spits. Waarop een lantaarn, een 
daksafsluiter, stond. In de 20-tiger 
jaren van de 20e eeuw kwam het 
waterleidinggebeuren in handen van 
de gemeente Leeuwarden, daarvoor 
was het een particuliere onder-
neming. In 1972 is de toren, toen al 
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zonder functie, gesloopt. 
Wat waren er nog veel plannen. Het 
moest zus, het moest zo. Kansrijk was 
het restaurant dat boven in de toren 
zou komen. Het gerucht gaat dat door 
een één-tweétje” tussen burger-
meester Brandsma en het IWGL, het 
waterleidingbedrijf, de boel is 
beklonken.

Nu ligt hier de Oostergoweg, een 
verbinding tussen het Zuiderplein en 
de Aldlânsdijk, de zuidelijke rondweg. 
Slechts één ding kun je hiervan 
zeggen: zonder deze weg zou de 
Schrans een “gekkenhuis” zijn qua 
drukte. In de jaren vijftig ging al het 

Er is weer een
Bingo 
op 11 
februari

verkeer naar Heerenveen / Zwolle 
door de Schrans, verder waren er 
geen mogelijkheden. Wel jammer van 
de toren. Wat ik net zei klopt. Het was 
een beeldbepalend gebouw.

Bron: o.a. Peter Karstkarel, 
Watertorens in Friesland, 1980.

Elke maandag is er 
KLAVERJASSEN

in het Hollanderhuuske,
Nieuwe Hollanderdijk 63,
tot ongeveer 23.00 uur.

Kan je klaverjassen, kom dan 
gezellig meedoen.

De inleg is 2 euro en prijsjes zijn 
vleesbonnetjes, zodat je zelf wat 

kan uitzoeken bij de slager.

Tot maandag!!

klaverjassers
gezocht
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Fioringras 87
8935 BR Leeuwarden

058 - 2880346
06 - 20893334

geert.eisma@telfort.nl

Bel gerust!
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Hollanderwijk kinderverhalen - door Maurice Caron, tekeningen Dieneke Koopman

DE HUIZUMPJES
Wonderbaarlijke avonturen in tijden van verbouwing

Het is een bijzondere tijd in de 
Hollanderwijk; er is een grote 
verbouwing aan de gang!
177 huizen worden weer helemaal 
mooi gemaakt. Nieuwe daken, ramen, 
vloeren, alles wordt aangepakt door 
de hardwerkende bouwvakkers. Bijna 
elke dag zijn ze bezig om iedereen te 
helpen. Maar wist je dat zij niet de 
enigen zijn die ons helpen in deze 
wijk?

Je hebt misschien al eens gehoord 
over kabouters, over feeën en over 
elfjes, maar in de Hollanderwijk 
wonen andere bijzondere wezentjes, 
die bijna nooit iemand ziet. Ze zijn zo 
klein, en zo bescheiden! Ze leven 
vooral in de nacht zodat ze hun werk 
kunnen doen zonder gestoord te 
worden. Een lange tijd heeft niemand 
ze gezien of over ze gehoord, maar nu 
er zoveel verbouwingen in de wijk 
zijn, zijn er steeds meer mensen die 
ze zien.

Ik snap dat je nu heel nieuwsgierig 
bent naar deze wezentjes.
Laat ik beginnen met te vertellen hoe 
ze heten.

Het zijn ‘Huizumpjes’.

Deze wezentjes, ongeveer zo groot als 
een veldmuisje, hebben hun naam te 
danken aan de wijk waar de 
Hollanderwijk onderdeel van is: 
Huizum. Men zegt dat de wezentjes 
ongeveer 100 jaar geleden voor het 
eerst zijn gezien in de Hollanderwijk, 
vlak nadat de wijk gebouwd was. 

De Huizumpjes lijken op elkaar qua 
grootte, maar toch zien ze er allemaal 
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een beetje anders uit. Ook heeft elk 
soort unieke eigenschappen en zijn ze 
onder te verdelen in verschillende 
groepen. Het lijkt erop dat elke groep 
wezentjes zijn eigen favoriete straten 
heeft uitgekozen om te wonen.
Zo zijn er Huizumpjes die op kleine 
kikkertjes lijken, terwijl anderen op 
mini-mensjes lijken.
Ze kunnen niet praten in mensentaal, 
maar begrijpen het wel; het zijn 
daarom juist hele goede luisteraars. 
Als je je soms alleen voelt in de 
Hollanderwijk, dan kan je gewoon een 
verhaal vertellen zonder dat er een 
mens bij is. Er zal altijd wel een 
Huizumpje zijn die naar je verhaal 
luistert…
Zo heb je de Winzemen in de Winse-
miusstraat. Winzemen zijn gladde 
beestjes met grote handen. Er zitten 
vliezen tussen hun vingers die ze 
gebruiken voor hun favoriete bezig-
heid: ramen schoonmaken! Het 
schijnt dat de ramen in de Winsemius-
straat daarom altijd zo glinsteren.

Verder heb je nog de Startschotjes, 
vooral wonend in de Starterstraat. Deze 
beestjes zijn vliegensvlug en kunnen de 
Starterstraat heen en weer rennen in 
slechts twee seconden! Ze zijn vooral 
overdag actief. Ik heb me laten vertel-
len dat zij katten in de buurt waar-
schuwen als er verkeer aankomt. 
Daarom lopen de katten in de Hollan-
derwijk altijd netjes op tijd naar de 
stoep als er een auto of fiets aankomt.

De Halbertsmastraat is het woon-
gebied voor de Halbertsmakkertjes: 
kleine blauwe beestjes met dikke 
wangen. Deze wangen zitten vol 
spuug die ze gebruiken om gaten in 
daken te repareren. Het spuug wordt 
zo hard als steen als ze het hebben 
uitgespuugd. Mocht je eens allemaal 
kleine steentjes tegenkomen in en om 
je huis, weet dan dat dit waarschijn-
lijk uit een Halbertsmakkertje is 
gekomen. Ze hebben hun best gedaan 
om alle daken in de Hollanderwijk te 
repareren, maar de daken zijn 
inmiddels zo oud geworden dat ze het 
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niet meer alleen kunnen. Daarom zijn 
ze heel blij met alle bouwvakkers. 

In de wijk heb je ook Huizumpjes die 
zich vooral bezig houden met de 
bomen, struiken en bloemen. Dit zijn 
de Blommetjes. Ze zijn ooit gezien in 
de Van Blomstraat. Doordat ze 
dezelfde kleur groen hebben als de 
heggen in de wijk, zijn ze vrijwel niet 
te zien. Doordat de vloeren open zijn 
gehaald in sommige huizen zijn ze nu 
pas voor het eerst gezien. Dit omdat 
ze tunneltjes graven onder de huizen 
en daar wonen.

De laatste wezentjes die ik wil 

noemen in dit verhaal zijn de 
Walingwappers, wonende in de 
Waling Dijkstrastraat. Walingwappers 
hebben kleine zakjes toverpoeder om 
hun middel hangen. Als ze zien dat 
iemand niet zo vrolijk is, halen ze wat 
gelukspoeder uit hun zakje en 
wapperen dit via de brievenbus naar 
binnen. Daarom blijven de meeste 
mensen zo lang in deze wijk wonen.

Er zijn nog vele wezentjes in de buurt 
waar ik nog een hoop over kan 
schrijven. Zo heb je in de buurt nog 
de Wijnhorzels, Eekhoffers, Schransen 
en de Wouwers. Ze wonen iets verder 
weg maar lijken in deze tijd, waarin zo 
veel aan de huizen geklust wordt, ook 
hun steentje bij te willen dragen. 

Nu jullie ook weten van het bestaan 
van de Huizumpjes zou het fijn zijn 
dat iedereen in de wijk goed blijft 
zorgen voor hun huis en tuin. We 
wonen namelijk niet alleen als 
mensen in onze huizen. De Huizum-
pjes zitten onder de dakpannen, in 
dakgoten, onder de grond en in de 
struiken. Als we goed voor onszelf 
zorgen, zorgen we ook goed voor 
deze magische wezentjes en kunnen 
we liefdevol naast elkaar blijven 
bestaan, zoals we al meer dan 100 
jaar doen.

Tekst door: Maurice Caron - 
@instagram: maurice_caron_creativity
Illustraties door: Dieneke Koopman - 
@instagram: dinahs_worldofwonder
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JENTSJE POPMA
door Eddy Sikma

Eind september jongstleden is 
Frieslands oudste kunstenaar, de 101 
jarige leeftijd heeft hij net niet 
bereikt, overleden.

Jentsje was geen “Hollanderwijker”. 
Jentsje was uit Huizum -West, waar 
de Hollanderwijk onder valt. Pal na de 
oorlog kreeg het jonge gezin een 
woning aan de Verlengde Schrans. 
Jentjse en Jo Popma. De vader van Jo 
had hierin bemiddeld. Toen Jo Popma 
in 2015 overleed, is Jentsje hier 
blijven wonen. Tot zijn honderdste, 
daarna is hij naar een bejaarden-
woning in Greunshiem gegaan. 
Geboren in 1921 in Zwolle, is hij in de 
oorlogsjaren naar de kunstakademie 
in Rotterdam vertrokken. Zijn 

opleiding voltooide hij aan de 
rijksakademie in Amsterdam.

Jentjse was een man van monumen-
tale kunst. Het beeld van Anne 
Vondeling bij de Kleine Kerkstraat is 
van zijn hand. Ook de buste van Piet 
Paaltjens aan de Westerplantage 
heeft hij gemaakt. Daarnaast was hij 
glazenier. Na zijn pensionering als 
leraar aan de kunstakademie  
Minerva in Groningen heeft hij het 
schilderen van landschappen 
opgepakt. En hier kennen wij hem 
van.
Een persoonlijke noot: in 2002, 
twintig jaar geleden, exposeerden wij 
tezamen in het museum te Drachten. 
De linkermuur was voor Jentsje, de 
rechtermuur voor mij. Beiden zijn we 
jarenlang vertegenwoordigd door 
galerie De Vis in Harlingen. Popma 
was betrokken bij het landschap. 
Maar ook met de teloorgang ervan. 
De bossen, de zure regen, de 
verkavelingen. Hij zag zijn werk mede 
als een protest tegen  de 
verrommeling en vervuiling. Via zijn 
schilderkunst wilde hij mensen 
bewust maken van de schoonheid en 
belangrijkheid van het landschap.
De stijl van Popma is direct 
herkenbaar. Hij werkt vaak in forse 
vlakken. Hierin herkennen we de 



Een karakteristiek werk van Jentsje 
Popma

beeldhouwer nog. Naast het Friese 
landschap schilderde hij de bossen. 
Van het Drentse Oranjekanaal dat 
vanaf Smilde tot aan Emmen loopt, 
heeft hij een hele serie gemaakt. Zijn 
slotserie ging over dijken. De dijk die 
ons tegen het water beschermt.

De condoleantie voor de ruim 100 
jarige was in Greunshiem, waar hij 
het laatste jaar woonde en zijn 
dochter ons van koffie en thee 
voorzag. Jentsje was een van de 
meest beeldbepalende schilders in 
Friesland uit de na-oorlogse tijd.

34 35



34 35

HERINNERINGEN AAN 
DE SIMON DE VLIEGERSTRAAT

Door Joke Bethlehem

Tot 1982 stond direct ten zuiden van 
de Nieuwe Hollanderdijk de lang-
gerekte Simon de Vliegerstraat. De 
straat werd in 1927 gebouwd door 
de particulier Johannes Dalmolen. 
Het waren 130 eenvoudige huur-
huizen met een voor- en achter-
tuintje. 

Rond 1970 werd de straat verbreed 
omdat de busroute er door heen 
kwam; de voortuintjes verdwenen. De 
kwaliteit van het wonen werd er 
daardoor niet beter op. Bovendien 
waren de woningen niet erg degelijk 
gebouwd. In 1982 werden ze, 
ondanks felle protesten van de 

bewoners, afgebroken. Op de 
vrijkomende grond werden nieuwe 
woningen gebouwd, met aan de 
oostkant een parkje. In de wijkkrant 
van oktober 2004 haalde Joke 
Bethlehem herinneringen op. 

Op 10 december 1959 ben ik geboren 
in de Simon de Vliegerstraat nummer 
2. Het eerste huisje in een lange 
straat met aan beide kanten kleine 
woninkjes, twee slaapkamertjes en 
een overloop. Ik zie het huis nog zo 
voor me. We woonden er met acht 
personen: mijn vader en moeder, 
mijn drie broers Doeke, Piebe, 
Andries en mijn zus Jannie en ook nog 
mijn neef Doeke die we kleine Doeke 
noemden, omdat we anders de twee 
Doekes niet uit elkaar hielden. Met 

De Simon de Vliegerstraat voor de afbraak in 1982.
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z’n allen in het kleine 
maar wel gezellige 
huisje. Mijn zus Jannie 
die een paar jaar ouder 
is dan ik, sliep bij mijn 
beppe die in de 
Leeuwarderstraat 
woonde, naast slagerij 
Glas (nu de Basuin) waar 
ik nu met mijn gezin 
woon. Onze tuinen grensden aan 
elkaar en zo liepen we vaak naar 
elkaar over. Op de hoek woonde Jan 
Muntendam met z’n vrouw en 
dochter Siti, die een groentewinkel 
hadden, waar ik als meisje direct uit 
school heenging om aardappelen af 
te wegen en in zakken te doen. Het 

was altijd gezellig in de winkel. In ruil 
voor het werk kreeg ik allerlei soorten 
fruit mee naar huis, wat we met zo’n 
grote huishouding goed konden 
gebruiken. In die tijd had je nog veel 
buurtwinkeltjes in de Hollanderwijk, 
op iedere hoek zat er wel een. Sietse 
Veenstra was de kapper in de Simon 

De kruidenierswinkel van Dijkstra.
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de Vliegerstraat waar we heen 
moesten om te knippen. Samen met 
mijn vader die zei “Sietse, even goed 
kort!”. Dan had je een echt 
bloempotkapsel en hoefde het eerst 
niet weer, dat vonden mijn zus en ik 
een ramp. In de Simon de Vlieger-
straat had je een van-alles-winkel die 
van sigaren tot ondergoed verkocht. 
Later zijn we verhuisd naar de Jozef 
Israëlsstraat, omdat de woningen in 
de Simon de Vliegerstraat afgebroken 
werden. Wat een paleis! Voor 
iedereen een eigen slaapkamer! Geen 
overloop waar we met z’n drieën op 
een tweepersoonsbed sliepen, geen 
kieren in het dak waar je ’s nachts de 
sterren aan de hemel zag staan, waar 

we als het koud was en goed vroor, 
het zware wollen tafelkleed over ons 
heen kregen voor de warmte, dat je 
je niet eens meer om kon draaien. 
Het was echt een mooi groot huis, 
maar wat had mijn moeder een 
heimwee naar haar vertrouwde 
stekje en naar de buurt die ze miste. 
Vaak zei ze: “Er moesten wielen 
onder het huis zitten, dan rolde ik het 
iedere dag een stukje verder naar de 
Simon de Vliegerstraat.” Dit was een 
klein stukje verhaal over het 
opgroeien en wonen in de Hollander-
wijk, waar ik nu nog  met veel plezier 
met mijn gezin woon. Ik vind het nog 
steeds een fijne volksbuurt. 
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NIEUWS VAN DE 
VOGELWERKGROEP
VOGELAVOND

Dinsdag 15 november hadden we 
onze Vogelavond. Dertig aanwezigen 
luisterden naar het verhaal van Lydia 
Barkema over uilen en roofvogels. 
Mooie foto’s en een duidelijk verhaal. 
Doorspekt met persoonlijke 
anekdotes die ze als onderzoeker en 
vogelteller meemaakt. Over hoe 
bijvoorbeeld boommarters de 
roofvogelnesten bedreigen en hoe de 
vogels dat weerstaan. Of over een 
legsel van van maar liefst 6 eieren, 
wat bij roofvogels zeer uitzonderlijk 
is. De Buurtband luisterde voor 
aanvang en na afloop de avond op 
met prettige live-muziek.
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OVERLEG MET LONT m.b.t 
VERNIEUWING DAKEN 

Planning werkzaamheden.
Op 22 november hadden we weer 
overleg met Lont. We vernamen dat 
ook voor Lont de planning van de 
werkzaamheden nu één groot 
vraagteken is. Door het stilleggen van 
de productie van de dakpannen (door 
de extreem hoge energiekosten) is 
het nu totaal onbekend wat er in 
2023 gedaan kan worden aan de 
daken. Een deel van de Van 
Harenstraat wordt dit jaar nog 
afgemaakt en dan zijn de dakpannen 
(voorlopig) op en komt het werk aan 
de daken stil te liggen.

Borstels en purschuim.
Half september heeft Lont in een 
aantal huiszwaluwkommen en 
nestkasten borstels gestoken. Ook is 
purschuim aangebracht bij schuine 
nokpannen van kopwoningen. Dit 
alles om toegang voor vogels te 
verhinderen. Helaas zonder 
vooroverleg met ons. We weten dat 
dit gedaan moet worden, maar het 
had in onze ogen veel later gekund. 
Uiterlijk twee weken voor aanvang 
van het broedseizoen, dus zeg maar 
half februari 2023. Dan hadden 
mussen en mezen nog bijna de gehele 
winterperiode over deze slaapplekken 
kunnen beschikken. We hebben 
nadrukkelijk bezwaar gemaakt bij 
Lont over deze werkwijze. Bovendien 

was half september nog zeker één 
zwaluwkom in gebruik bij 
huiszwaluwen. De bewoner maakte 
ons hierop attent. Een incident 
waarbij feitelijk sprake is geweest van 
een overtreding en waarvan Lont nu 
ook toegeeft dat dit niet had mogen 
gebeuren. We hebben Lont ook 
verzocht om in de komende jaren 
steigers beter uit de buurt te houden 
van de huiszwaluwnesten.

Nestkasten gierzwaluwen.
Lont heeft ons gevraagd een 
inventarisatie te maken voor een 
vijftigtal permanente plekken voor 
gierzwaluwkasten. Wij vinden het van 
belang dat huiszwaluwen en gier-
zwaluwen gescheiden blijven i.v.m. 
onderlinge concurrentie. Een aantal 
gevels is bij de inventarisatie bedoeld 
voor huiszwaluwen, andere gevels 
voor gierzwaluwen.
De gierzwaluwkasten komen onder de 
horizontale oversteek bij kop-
woningen en worden geverfd in 
dezelfde kleur. Daarnaast komen er 
kasten aan de puntgevels aan de 
Hollanderdijk.
Even voor de duidelijkheid voor 
bewoners: gierzwaluwen geven geen 
overlast met poep zoals bij huis-
zwaluwen. De ouders brengen de 
uitwerpselen van de jongen in hun 
snavel ver buiten de kast. Geen poep 
op de stoep bij gierzwaluwen, dus !!

Namens de Vogelwerkgroep 
Meinte Boersma
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Deze keer eerst even terug naar 
Buitenpost en dan “alle hens aan 
dek”, of allemaal in Leeuwarden 
instappen! Het jaar 1866 werd een 
belangrijke periode!

Dan toch even het spoor terug, 
namelijk naar 1863! De burgemeester 
van Achtkarspelen kwam er in dat jaar 
achter dat de Staats Spoorwegen in 
Buitenpost een bescheiden halte 
wilde realiseren in plaats van een 
“echt” treinstation! Jhr. V.A.H. van 
Haersma de With achtte dat, als 
burgemeester van een belangrijke 
plaats, volkomen absurd. Hij 
ondernam dus ferme stappen, met als 
resultaat dat Buitenpost toch een 
stationsgebouw zou krijgen!
Een ander probleem in die gemeente 
was het onteigenen van gronden, 
nodig om de spoorbaan aan te 
leggen, dat ging moeilijk.

Toen eindelijk in 1864 dat proces 
achter de rug was, konden de 
honderden arbeiders bezig gaan met 
het aanbrengen van een aarden baan. 

Daarnaast, op dit traject, werden 30 
vaste- en 9 draaibruggen gemaakt. 
Voor verbindingen met sloten 
kwamen er maar even 96 duikers 
onder de spoorbaan!
Na bovenstaande aantallen nog een 
paar cijfers: wat echt niet kon 
ontbreken, waren 7 stations en 3 
haltes op dit traject.
O ja, wat ik bijna vergat “mee te 
nemen”: de hele spoorlijn was 
éénsporig, behalve op de stations 
Leeuwarden en Groningen. Maar 
Buitenpost vormde een uitzondering! 

SPOORPRAAT - 17

door Antoon Groenewoud

Station Buitenpost, een 'kruisstation'
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Een prent uit ongeveer 1870, de begintijd 
van de Nederlandse Spoorwegen

41

Dat werd een zogenaamd 
kruisstation, waar de treinen in 
tegengestelde richting elkaar konden 
passeren. Altijd beter dan een 
frontale botsing….
Zo kon, afgezien van seinpalen en 
lichten de feesttrein op 30 mei 1866 
van de spoorweg gebruik maken. Het 
ging nog niet zo snel. De reizigers 
moesten er rekening mee houden, 
dat ze één uur en (meestal….) 20 
minuten onderweg waren.
Per dag was het mogelijk uit 5 treinen 
te kiezen en op vrijdag nog één extra, 
ik vermoed vanwege de 
“beestemarckt”, die al 2x per week 
vanaf de 16e eeuw in Leeuwarden 
bestond. Kortom, de trein werd een 
enorm succes! Dat ervaren we nu nog 
steeds.

06-36046497
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DEADLINE 
HOLLANDERWIJKKRANT:

18 januari

OUD PAPIER
Maandag 19 december

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

Bestuur
Wietse Rinsma, voorzitter 

Nieuwe Hollanderdijk 61, 06-41968754
Doeke Brouwer, penningmeester

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

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

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

Hollanderstraat 20 06-15121417
Bingo-commissie
Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272
Kinderclub
Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272
Klaverjasclub
Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272
Ouderenactiviteit
Liesbeth Langendijk

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

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

CONTACTPERSONEN
Vogelwerkgroep
Antoon Groenewoud

Waling Dijkstrastraat 5, 2165771

Redactie Hollanderwijkkrant
Paul Pasveer

Nieuwe Hollanderdijk 9, 2130823

Huurdersvereniging Hollanderwijk
Marga Garms 

Van Harenstraat 16 06-52635432
Fokje Steen
Martien Plaatsman

Wijkagent
Aksel van der Honing 0900-8844




