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'Stadswandeling ANWB 1971'
In 1971 bracht de ANWB een handig en informatief boekje uit met stadswandelingen in heel Nederland.
Tijdens één van zijn lezingen kreeg Jaap de Groot zo'n boekje cadeau van een oude dame die er, samen met
haar man, een sport van had gemaakt om veel van die wandelingen te lopen. Ze was nu oud, haar man leefde
niet meer en 'mien kienders doe ik gien plesier met dit boekje'. Jaap was erg blij met het boekje en als
hommage aan de gulle geefster heeft hij van de wandeling door Leeuwarden een mooie lezing gemaakt met
prachtige, passende foto's en leuke verhalen.
Die stadswandeling wil hij graag vanmiddag graag met u gaan maken.
Zaterdag 24 april in de Kurioskerk
Julianalaan 38
8933 AA Leeuwarden

Luilekkerland voor de renovatie 1960

We beginnen om 14.30 en het einde zal ca. 16.30
uur.
De kosten voor deze middag bedragen € 5,--.
Dit is inclusief de consumpties.
In verband met de RIVM- richtlijnen kunnen er een
beperkt aantal leden aan deze middag deelnemen.
U kunt zich opgeven na 12 april bij:
Grietje Tanahatoe telefoon 058-2135043
Graag uw lidmaatschapsnummer bij de hand
houden.
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Oldehoofsterkerkhof-HCL
Voorstreek 9 - Apotheek TrompVisser

Oproep aan onze leden
Bent U in het bezit van een voorwerp, groot of klein, waar u erg aan gehecht
bent en waar U bijzondere herinneringen aan heeft?
Laat het de redactie dan weten.
Met een korte beschrijving van het voorwerp en waarom U het nooit zult wegdoen.
Het liefst met een afbeelding erbij!
Mail Uw verhaaltje naar redactie@losleeuwarden.nl
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Mededelingen van het bestuur

Colofon
Internet: www.losleeuwarden.nl
E-mailadres: info@losleeuwarden.nl
Secretariaat:
Sassingastins 50
8925 JN Leeuwarden
Bank: NL54 RABO 0306 3169 35
Ledenadministratie:
Gerard van Steijn
Tel: 058 2668131
leden@losleeuwarden.nl
Interim-voorzitter:
Jan van Olffen
Tel: 058 2886257
janvolffen@gmail.com
Secretaris:
Gerard van Steijn
Tel: 058 2668131
secretaris@losleeuwarden.nl
Penningmeester:
Froukje Bruining
Tel: 058 2671139
appie-froukje@hetnet.nl
Belastingservice:
Willem de Boer
Tel: 058 2124005 of 06 53636700
w.de.boer@losleeuwarden.nl
Redactie LosVast:
redactie@losleeuwarden.nl
Janny, Jaap, diverse leden.
Vormgeving: Paul Pasveer
Fotografie: Johan Eisma
Druk: Drukkerij STIP
Stukken mogen worden overgenomen
mits daarvoor toestemming van de
redactie is verkregen. De redactie houdt
zich het recht voor stukken in te korten,
redigerenof niet op te nemen.

Corona
Het is alweer ruim een jaar geleden toen de corona-crisis is begonnen.
Ondanks de genomen maatregelen is het einde nog niet in zicht.
Nog steeds nieuwe besmettingen die er voor zorgen dat er van
versoepeling nog geen sprake kan zijn. En dus kunnen er nog geen
vergaderingen, activiteiten e.d. worden georganiseerd.
Dat spijt ons als bestuur zeer maar het is niet anders, gewoon
afwachten op betere tijden.
Gelukkig zijn de vaccinaties in volle gang en volgens minister de Jonge
zal iedereen voor de zomervakantie zijn gevaccineerd. Maar hij heeft
wel vaker te optimistische voorspellingen gedaan, eerst zien en dan
geloven.
En ondanks de vele besmettingen, het grote aantal doden in de gehele
wereld, zijn er nog steeds mensen die de coronapandemie ontkennen.
Ongelofelijk en zeer onverantwoordelijk. Want zij zorgen er mede voor
dat de pandemie nog steeds voortduurt.
De verkiezingen zijn inmiddels achter de rug. Zoals het er nu uitziet
zullen er niet veel veranderingen plaatsvinden. Het afgetreden kabinet
kan zo weer worden geactiveerd en dus trekt de politieke karavaan
weer verder.
Na de vele ruzietjes bij 50Plus, verscheen er opeens een oude bekende
op het politieke toneel.
Mevr. Lianne den Haan werd plotsklaps tot lijstrekker van 50Plus
gekozen. Dezelfde mevr. Den Haan die de Anbo 5 jaar geleden in grote
problemen bracht. Die gelden van afdelingen w.o. die van de afd.
Leeuwarden, zijnde € 20.000,-- gewoon annexeerde. Gelden die de
verenigingen met eigen extra acties hadden opgehaald t.b.v. het
verenigingsleven.
Die mevr. gaat nu “de belangen van de ouderen behartigen”. Ja, ja.
Aan de andere kant is hierdoor wel LOS uit voortgekomen. En daar zijn
wij best trots op.
Tot slot
Na een korte onderbreking is onze website met veel informatie weer
online en daar zijn wij als bestuur erg blij mee. Want juist in deze tijd,
is communicatie met onze leden e.a. van groot belang.
Jan van Olffen
Interim-voorzitter LOS
Omdat we niet bij elkaar kunnen komen op de geplande algemene
ledenvergadering van 22 april wordt deze uitgesteld tot na de
coronacrisis. Dus totdat we weer veilig kunnen vergaderen. Dan komt
er alsnog een uitnodiging. Het jaarverslag van 2020 is in dit nummer
opgenomen.
Het bestuur.
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Jaap’s Hoekje

Voorstreek 60 - 1905

Een ommetje door het
oude Hoek - 1

kunnen we niet van
veel panden in de stad
zeggen….
Op de andere hoek
van de Amelandsstraat vonden we ooit
de ‘Elecr. Vleeschwarenfabriek’ van J.
van der Weide, terwijl
in de panden oostelijk van het Amelandhuis
bekende winkeliers als Dirk de Vries (herenmode),
Braams (radio/t.v.) en Willy Bleeker (de fotograaf)
hun dagelijks brood verdienden.

In de vorige LosVast vertelde
ik u over hoe de buurt Hoek
aan zijn naam is gekomen. Ik
neem u nu even mee door de
oude buurt en start dan op de hoek van de
Voorstreek en Amelandsstraat bij -wat architectuur
betreft- een van de mooiste gebouwen van
Leeuwarden: de Centraal Apotheek, in Art
Nouveau/Jugendstil gebouwd in 1905 en afkomstig
van de tekentafel van architect Broekema uit
Kampen.
Sta er eens bij stil en bewonder dan ook het
bijzondere houtsnijwerk van de raamkozijnen, de
natuurstenen ornamenten en de gietijzeren balkonnetjes. Allemaal in dezelfde herkenbare sierlijke
stijl. Kijk ook eens omhoog, naar het imposante
tegeltableau met daarop de Griekse godin van de
gezondheid Hygieia,
met in de rechterhand
de medicijnbeker.
Rond haar linkerhand
kronkelt de slang van
Ascepius. De
opdrachtgever voor
de bouw was een
apotheker; sindsdien
is het pand altijd in
gebruik geweest als
apotheek, tot op de
dag van vandaag. Dat

Even voorbij de ‘Roomse toren’,
zoals de Sint Bonifatiustoren vaak
werd genoemd zaten o.a. de kleintextielwinkel van Keyzer en de
winkel van Piet Pruis, de fietshandelaar met zijn eigen merk PVL.
Volgens het ‘fietsembleem’
betekende die afkorting ‘Parel van
Leeuwarden, maar velen kenden het ook als PruisVoorstreek-Leeuwarden.
Zo nu en dan passeren we smalle steegjes, die
vroeger gebruikt werden om de achterliggende
schamele woninkjes -in de zogenaamde ‘achterbuurten’- te bereiken, maar die tegenwoordig
nauwelijks nog een functie hebben. De steeg naast
de vroegere toonzaal van grafstenen en -monumenten van Dirk Arends heet de Loodgieterssteeg.
Drie keer raden wie daar vroeger woonde.
Tussen de vroegere bakker Smits en Spar-kruidenier
Jaarsma (ook in 'vleeschwaren') bevindt zich de
Wijdesteeg (nou, wijd?). In de oude bakkerij zit al
jaren Ely’s Snackservice, ooit beroemd als snackbar
‘De Goudster’. In de Wijdesteeg van nu valt weinig

Voorstreek 58 - Centraal apotheek

Voorstreek 98-100
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meer te beleven. Links achter een hekwerk
ontdekken we de ‘onzalige achtertuin’ van de oude
Sint Catharinakerk. Later was dat de plek van 'De
Stins', waar we ons als kinderen op vrije middagen
konden vermaken met spelletjes en tafeltennis.
Vroeger zat er in de Wijdesteeg ook een heuse
vuurwerkfabriek. Ene heer Schuurmans zag daar
brood in en hoefde zich voor de vervaardiging ervan
nauwelijks aan enige wet te houden. Een zware
ontploffing in 1913 en nieuwe wetgeving zorgden
ervoor dat de fabricage van deze gevaarlijke
‘handel’ werd verplaatst naar een braakliggend
terrein aan het eind van de Harlingertrekweg, aan
buitenkant van het Leeuwarden-van-toen.

Hoeksterpad - Trapjeswoningen - Fietsmaker Faber

Hoeksterpad had ook nog bebouwing aan de
achterkant en dat heette dus simpelweg Hoeksterachterom. Het grote verschil in straatniveau zorgde
ervoor dat er in twee woonlagen gebouwd werd. De
onderste woningen stonden aan het Hoeksterachterom, de bovenste aan het Hoeksterpad. Na de

In de Wijdesteeg zat ook de bekende firma Adema,
later Okkema, die handkarren en bakfietsen
verhuurde. Later werd die ruimte gebruikt voor de
stalling van het Leeuwarder draaiorgel de Gouwe.
Op het iets bredere deel van de steeg veranderde
de naam in Hoeksterkerkhof (naar de begraafplaats
die achter de Catharinakerk lag). Daar vonden we
ook het Rusthuis der Gereformeerde Kerk, de
voorloper van het Nieuwe Hoek. Het adresboek van
1948 vermeldt op nummer 16 de naam van de heer
D. Kasse, als vader van het Rusthuis. Tweeëndertig
bewoners bevolkten het rusthuis, dat zijdelings voor
een deel grensde aan het Hoeksterachterom, een
straat met een wel heel bijzondere naam, maar een
naam die ook verklaarbaar is.
Daarvoor moeten we eerst naar het Hoeksterpad,
dat ontstond na het dempen van het water van de
Hoeksterpoortsdwinger en de afgraving van de
vestingwal rond 1845. Dat gebied heette ook wel
'Achter de Gasfabriek'. Een deel van het

Hoeksterkerkhof hoek Kogelschans - Op de achtergrond
gebouwen van de gasfabriek - 1957

afgraving van de vestingwal konden die bewoners
van het Hoeksterpad hun huizen niet meer binnenkomen. Vandaar dat ze er aan de buitenkant
trappen voor hebben aangebracht. Zo konden de
bewoners toch naar binnen. De hoge woningen met
de trappen gaven hier wel een hele mooie en
schilderachtige aanblik. En uniek in Leeuwarden.
Echte Liwwadders praten -als ze over het Hoeksterpad hebben- nog steeds over de ‘trapkeswoninkjes’.
Bijgaande foto’s herinneren nog steeds aan de tijd
van weleer.

Hoeksterpad - Oude trapjeswoningen

Volgende maand vervolgen we ons ommetje door
Hoek.
Jaap de Groot
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Een LOS-lid om utens
In LosVast van nummer 3 –
maart 2021, staat op pagina
6 een gedicht met als titel
‘Afscheid Jeanne’. Ik ben er
een beetje door
overrompeld want ik was
binnen de kring van de
activiteitencommissie al
uitgebreid bedankt met
bloemen en attenties van
hen en het bestuur. Dus ook
voor deze lieve woorden mijn hartelijke dank! Ik heb
aan heel wat leuke activiteiten voor onze leden
mogen meewerken. Helaas was er niet veel meer
mogelijk nadat Covid-19 ons overviel.

kwam met de mededeling dat ze gingen verhuizen
naar Oosterbeek. Een mooie omgeving weliswaar
maar zou het ook iets voor ons zijn? Zij ging op
onderzoek uit en werd enthousiast over de
mogelijkheden, die er voor ons zouden zijn. Daarna
was het een wikken en wegen en uiteindelijk werd
het verhuistraject in gang gezet met als resultaat dat
we begin januari j.l. zijn verhuisd naar een
appartement in Oosterbeek. Wij zijn tijdens ons
leven vaker verhuisd en het gezegde: ‘Oude bomen
moet je niet verplanten’ is zeker nog niet op ons van
toepassing want ook hier voelen we ons ‘thuis.’ Het
vlakke Friesland, waar we 15 jaar mochten wonen,
is nu verruild voor het heuvelachtige Oosterbeek.
Wat is er verder zo anders? Wanneer u het leuk
vindt dan kom ik daar een volgende keer op terug.
Dus met hartelijke groet en oant sjen!

Waarschijnlijk was het ook wel deze periode dat
Guus, mijn man, en ik het gevoel kregen dat we te
ver van onze dierbaren woonden. Onze dochter

Jeanne van Barneveld.

Even terugblikken…
Februari was een bijzondere maand.
Voor het eerst sinds januari 2013 vroor het meer
dan 10 graden en er kon een aantal dagen volop
geschaatst worden met een heerlijk winters
zonnetje erbij.
De vorst hield het niet zo lang vol en vanaf
halverwege de maand dooide het hard.
Stond je het ene weekend nog op de schaats, het
weekend erop was het 15 graden met een heerlijke
zon! Fijn voor de zonliefhebbers, maar voor de
schaatsfanaten duurde de vorst veel te kort en
konden de schaatsen alweer in het vet.

1 maart zijn de scholen weer begonnen en eindelijk
konden op 3 maart de kappers hun kam en schaar
weer ter hand nemen om ons weer netjes gekapt
over straat te laten gaan. Dat gold ook voor meer
contactberoepen.
Waarom de sportscholen nog steeds gesloten
blijven is vreemd, vorig jaar ging alles prima met die
gepaste afstand en op afspraak. Komen en gaan in je
sportkleding en niet douchen. Velen waren erg
tevreden over deze regels. De spieren worden nu
toch wel wat strammer en dat geldt helemaal voor
de ouderen.

Ook was de avondklok nog van kracht en bleven de
(niet essentiële) winkels nog gesloten net als de
restaurants en terrassen. Het kabinet wilde nog
geen risico’s nemen door de lockdown te snel te
versoepelen. Ook nog steeds geen kapper open en
we hadden zo genoeg van die coronakapsel die voor
geen meter meer in model te krijgen was. Het virus
tierde nog welig door ons landje en iedere dag
kwamen er nog enkele duizenden besmette
personen bij.
De teller van overleden personen sinds de uitbraak
in ons land staat inmiddels op ruim 15.000.

8 maart kregen we de laatste veranderingen te
horen van premier Rutte en minister de Jonge.
Na 16 maart mogen er meer personen een winkel
bezoeken. Sporten mag dan weer, maar met slechts
4 personen in de buitenlucht.
Helaas blijven de terrassen nog even dicht. Heel
misschien met Pasen…?
Maar weer een volgende persconferentie afwachten
en hopen, dat wanneer de coronacijfers naar
beneden gaan, we dan nog wat meer vrijheid
krijgen.
6

Inentingsbewijs
Onlangs zag ik iemand in de krant staan met zo’n geel inentingsbewijs.
Misschien ligt het aan mij, maar ik wist het bestaan niet van dit gele
boekje.
Ik heb nog een inentingskaart uit de jaren’50 waarop alle belangrijke
inentingen met kroontjespen werden genoteerd. Dat waren de
besmettelijke en gevaarlijke kinderziekten waar nog geen medicatie
voor was, denk aan polio. Maar misschien zijn er leden die verre reizen
gemaakt hebben en in het bezit van zo’n geel boekje zijn?
Het kabinet werkt aan het technisch mogelijk maken van een bewijs
van niet-besmettelijkheid om mensen meer vrijheid te geven. Zo’n
coronapaspoort biedt meer vrijheden voor revaccineerden, mensen
die zich hebben laten testen of mensen die onlangs corona hebben
gehad en daardoor immuun zijn. Met zo’n bewijs in de hand kunnen
mensen bijvoorbeeld naar een concert, festival of bioscoop. In dat
geval zou de datum van de coronaprik erin genoteerd worden.
Wat men niet wil is een vaccinatieplicht, ook niet indirect.
‘Mensen moeten zich niet gedwongen voelen om zich te laten inenten’, aldus minister de Jonge.
En een ‘coronastempel’ in het paspoort, zou dat ook een oplossing zijn?
Of het inentingsbewijs opslaan in je telefoon?
Veel Zuid-Europese landen en ook Frankrijk hebben wel belang bij een prikbewijs.

1 jaar corona in Nederland

Helaas hebben ze dat onderschat en raken er
iedere dag nog honderden mensen besmet.

Het zou zo’n vaart niet lopen met dat rare virus uit
China dachten we ruim een jaar geleden.

Gelukkig overlijden vandaag de dag niet zoveel
meer als een jaar geleden, ook omdat er steeds
meer gevaccineerd wordt. Ongeduldig worden
degenen die graag over een paar maanden met
vakantie willen en dan nog niet ingeënt zijn.

Virologen en microbiologen vonden het wat op het
SARS-virus lijken. ‘Kans op een flinke longontsteking
maar het zou goed komen. Waarschijnlijk zouden er
een handjevol patiënten in het ziekenhuis belanden
en in mei als het seizoen van de verkoudheidsvirussen over is, komt het wel weer goed….’

Nooit werd het hele proces van een
luchtwegeninfectie zo nauwkeurig onderzocht als
nu bij corona. Bacteriële longontsteking is al sinds
jaar en dag de grootste killer binnen de ernstige
infectieziekten. Corona is een van de best
onderzochte ziekten geworden die er bestaat.
Laten we hopen dat we het woord over een jaar
niet zo vaak meer hoeven lezen of horen, dan kan
de wereld weer een beetje mooier worden.
Helaas zijn er nu nog allerlei maatregelen van
kracht die ons nog geen volledige vrijheid geven
om het oude leventje weer op te pakken. Nog even
geduld dus.
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Lezenswaardig
Robert Harris: ‘V2’
Een paperback uitgave van Cargo en kost € 20,99
Aan het einde van de oorlog geloofde Hitler nog stellig in een overwinning door
middel van zijn nieuwste V2 raketten. Deze konden een explosieve lading van meer
dan 1000 kilo met drie keer de snelheid van het geluid vervoeren. Met een enorm
bereik om vanuit de bossen bij Den Haag de Engelse hoofdstad te bereiken.
De Duitse wetenschapper Rudi Graf wordt naar de Hollandse kust gestuurd. Graf
werkte ooit samen met Werner von Braun. Zijn afkeer van de oorlog zorgt er
echter voor dat hij in Scheveningen al snel verdacht wordt van sabotage. Ook de
WAAF speelt een grote rol in dit verhaal. Wederom een spannende thriller van
Robert Harris

Christel Don: ‘Afstandsmoeders’
Een paperback uitgave (verschenen in januari 2021) van Thomas Rap en kost
€ 19,99
Ze werden vernederd en weggestopt, ze kregen hun kind vaak niet te zien na de
bevalling en werden geïnstrueerd om er nooit meer over te spreken.
Tussen 1956 en 1984 stonden vele duizenden vrouwen hun kind af ter adoptie.
Na tientallen jaren hebben deze vrouwen besloten het stilzwijgen te doorbreken.
In ‘Afstandsmoeders’ belicht journalist Christel Don dit verontrustende en vergeten
hoofdstuk uit de Nederlandse geschiedenis.

*** APRIL ***
Geef april veel mooie dagen,
Dan pleegt mei de last te dragen.
Valt er in april veel nat,
Dan zwemmen de druiven in het vat.

Edith Holden
uit “Vreugde van het landleven”
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Recept van de maand

(van Eatertainment)

Deze maand gaan we ook iets bakken, geen zoete, maar pittige.

PITTIGE OMELET MET REEPJES KNAPPERIGE SPITSKOOL
Ingrediënten voor 1 portie:
-

2 lente-uitjes
1 teentje knoflook
80 gram gepelde garnalen
3 eieren
1 eetlepel sambal ( of naar smaak wat meer)
peper en zout
1 eetlepel plantaardige olie
100 gram spitskool

Bereidingswijze:
-

-

Snijd de lente-ui in ringen en de knoflook en
gepelde garnalen fijn.
Kluts de eieren en breng op smaak met
sambal,peper en zout en voeg de lente-ui,
garnalen en knoflook toe.
Verwarm de olie in een koekenpan, giet het
mengsel in de pan en bak de omelet aan één
kant op middelhoog vuur in 4 á 5 minuten
goudbruin.

-

-

Foto: Johan Eisma

Bak vervolgens de andere kant in 3 min.
goudbruin
Snij de spitskool in dunne reepjes.
Leg de warme omelet op een bord en top af met
de reepjes spitskool.
Eet er eventueel een portie frietjes bij.

Foto: Johan Eisma
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Vreemde oproepen op Uw telefoon
In de LosVast van januari j.l. informeerde ik U al
over gemiste oproepen van Marokkaanse
( +212), Algerijnse ( +213) en Tunesische (+216)
telefoonnummers.

Maar waarschijnlijk zijn er nog meer nummers
actief.
Hoe het kan dat u zomaar gebeld kan worden?
Oplichters kunnen op verschillende manieren aan
uw nummer zijn gekomen. Het kan b.v. dat het door
een datalek op straat is komen te liggen, of dat het
ergens online staat (bijvoorbeeld op een LinkedInaccount). Ook verhandelen criminelen dit soort
gegevens onderling.
Overigens is het ook mogelijk dat de oplichters U op
goed geluk bereiken. Ze maken dan gebruik van een
geautomatiseerd systeem om een hoop nummers
achter elkaar te bellen. Ze hopen dan er een
werkend telefoonnummers tussen staat.

Op dit moment zijn oplichters uit Sri Lanka actief. Ja
ze zitten overal!
Bent u gebeld door een onbekend nummer uit dat
land dat begint met +94 dan heeft U waarschijnlijk
te maken met oplichters. Ze bellen en hangen gelijk
weer op, in de hoop dat je terugbelt. Als u dat doet
wordt U doorverbonden met een duur
servicenummer, waardoor Uw telefoonrekening
flink kan oplopen. Bel dus vooral niet terug!
De volgende nummers die hoogstwaarschijnlijk
worden gebruikt voor deze vorm van oplichting
zijn:
*
*
*
*

Het advies is dus simpel: niet terugbellen!
Als u dit wel doet krijgt u waarschijnlijk een bandje
te horen, of u hoort helemaal niets. De oplichters
proberen u zo lang mogelijk aan de lijn te houden
om zo de kosten op te drijven. De rekening kan
oplopen tot enkele tientallen euro’s, al zijn er ook
gevallen bekend waarin iemand binnen enkele
minuten honderden euro’s kwijt was.
U kunt de telefoonnummers blokkeren, zodat U
door die nummers niet meer gebeld kunt worden.

+94 3225 28612
+94 3532 66786
+94 3534 01174
+94 3221 76371

Nieuws: Bevrijdingsontbijt 5 mei a.s.
Vanuit LOS zijn er een 40 leden die zich hiervoor
hebben opgegeven.
Via de overkoepelende organisatie OSIF zijn er ruim
1000 aanmeldingen binnengekomen.
De Bevrijdingsontbijten worden gebracht door
militairen van de Vliegbasis Leeuwarden en de
Kazerne in Havelte. Oude militaire voertuigen uit de
2e Wereldoorlog van “Keep them Rolling”.
Het tijdstip is niet bekend.
Foto: Keep them rolling
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Voorjaarsschoonmaak

voor een nieuw permanentje. Huis
schoon, moeder in de krullen.

‘De grote voorjaarsschoonmaak’ zoals moeder het
vroeger deed was bekend voor en kort na de
Tweede Wereldoorlog, maar dat is nu wel wat
achterhaald.. toch?
Is de grote schoonmaak dan nog geen folklore?
Of beledig ik nu de huisvrouwen die nu nog ieder
voorjaar het hele huis van boven tot onderen
grondig schoonmaken….?
Dan zeg ik: sorry dames.

Nu:
Als je in een
modern en goed
geïsoleerd huis
woont en de
kamers regelmatig
schoonmaakt, heeft
het weinig zin om
eens per jaar het
hele huisraad
naar buiten te
slepen.

Toen:
Er is toch wel veel veranderd de afgelopen 60 á 70
jaar wat schoonmaak betreft.
Wanneer de dagen begonnen te lengen en alles
begon te groeien, werd alles in het huis schoongemaakt en werd er geen vertrek ontzien. Het
begon met de bovenverdieping.
Ik kan het me nog zo goed herinneren van mijn
moeder. Vroeg in de ochtend werden de dekens
naar buiten gesleept en uitgeklopt, matrassen (vaak
van die 3-delige kapokmatrassen) omgekeerd en
werd het ledikant aan alle kanten gesopt.
's Avonds sliep je dan in een heerlijk fris bed. En
vooral niet vergeten moeder een complimentje te
geven voor het lentefrisse bed… al was het wel even
wennen, want de flanellen lakens werden gelijk ook
vervangen door katoenen.

Schoonmaken en goed schoonmaken is een groot
verschil. Met de Franse slag met de stofzuiger door
het huis vliegen, dan is het niet stofvrij. Vergeet niet
achter en onder de bank en de hoeken mee te
nemen. Helaas blijft er in veel huizen veel stof op
verborgen plekken liggen, zoals onder het bed en
onder en achter de kasten. We praten dan over
huisstof en dit vuil veroorzaakt heel veel allergieën
en dat is anno nu de grootste huishoudvijand.
Huisstof zweeft continue door de lucht en daalt
neer. Als je het stof regelmatig met stofzuiger en
andere middelen te lijf gaat, zal de luchtkwaliteit
aanmerkelijk verbeteren. Zeker als je dagelijks
ventileert.

Traplopers werden er afgehaald, buiten gehangen
en geklopt en de koperen roeden werden met
Brasso gepoetst. Daarna kreeg de gang een beurt en
de wc werd gewit.
De grootste klus was de woonkamer, want ook de
kasten en kastjes werden grondig van binnen
schoongemaakt. Vitrage werden gewassen na een
winter met kolen gestookt te hebben.
‘Het roet zit erin’ zei ma dan.
Tot slot de keuken, dat was wel echt nodig na een
winterlang koken en stoven op toen nog veel
gebruikte petroleumstellen, die nog weleens
konden walmen.
Oh, de kelder vergat ma ook niet, schone kranten op
de planken waar de weck- en inmaakpotten stonden
en vooruit ook even dat muurtje witten…pffff….
En zo ging er een week voorbij van kloppen,
luchten, poetsen, soppen, witten én een vermoeide
moeder. Maar geen nood want daarna stapte ze op
de fiets naar de kapper om een afspraak te maken

In de nieuwbouwwoningen zit in iedere ruime
speciale ventilatieroosters. Hou deze vooral open!
Ook slapen met een raam open is gezond.
Doe je dat niet dan kun je last krijgen van een
verstopte neus of niesbuien.
Dat wordt veroorzaakt door ‘vriend’ de huisstofmijt.
Je schrikt van het plaatje op internet wat voor
griezel het is!
Ook als het vriest moet je eigenlijk alle ramen
beneden even lekker openzetten. Kost misschien
wat energie, maar de meeste stofgriezels gaan wel
dood. Wekelijks de boel even lekker soppen dan
blijft het een gezond huis. Af en toe een
keukenkastje opruimen en schoonmaken is geen
grote klus, net zoals het zeepbakje van de
wasmachine een verzamelplek van viezigheid is.
Wat te denken van een vette ventilatierooster of
een vieze oven.
Ik hou op, want straks breng ik u in verleiding om
direct aan de slag te gaan.
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BINGO
Omdat ik als vrijwilliger van Veilig Verkeer
Nederland vorig jaar bijna niet gewerkt heb en met
mij ook de vele andere vrijwilligers van afdeling
Noord, had men op het Hoofdkantoor in
Amersfoort iets voor ons bedacht als motivatie om
toch maar bij de instantie te blijven als vrijwilliger.
We kregen een thuis Bingo aangeboden.
Nu heb ik niet veel met Bingo maar in het kader van
anders zit je in deze Avondklok ook maar voor de tv:
ik doe mee. Meteen opgegeven en op donderdagavond half acht zou het spektakel plaatsvinden.
Aangeraden werd om een half uur van te voren in te
loggen. Zo gezegd zo gedaan.
Uiteindelijk begon de Bingo. Ook dat verliep niet
soepel. Want als je het goede nummer hebt hoe
kras je dat dan door? Niet op het scherm!! Helaas
waren er een paar personen die dat probeerden.
Lukt niet. Na een pauze van een kwartier hadden de
bewuste personen het toch op een papier
overgenomen en konden we beginnen. De vaste
medewerker van VVN had duidelijk instructies
gekregen van de Directeur. Doe alles maar heel
langzaam. Ontzettend traag werden de nummers
getrokken. Inmiddels kon ik best wel een kopje thee
zetten. Ik miste toch geen nummer. Dat we bij
iemand mee konden luisteren die met een familielid
aan het bellen was mocht de pret niet drukken.
In een uur tijd ging bij deze familie de vaste telefoon
verschillende malen over en elke keer was het voor
iedereen weer meegenieten. Hij zat namelijk voor
het scherm.
In Amersfoort heeft een collega wel heel lang onder
de tafel gezocht naar iets…Je vrijwilligers uitlachen
is ook wel heel ongemakkelijk. Dat het komisch was
hoeft geen betoog.

Het lukte mij als bijna leek bijna onmiddellijk dus
vertrok ik met de krant in de stoel. Maar wat een
lawaai!! Verschrikkelijk alsof er met pannen en
potten werd gesmeten. Waar kwam dit vandaan?
Ik ontdekte onmiddellijk dat er verschillende
mensen waren ingelogd met de microfoon aan.
Omdat de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers
ongeveer 75 jaar is en zij niet echt computervaardig
zijn, was dit niet verwonderlijk. De vrijwilligers van
VVN werken meestal op school of op straat dus
hebben weinig of geen digitale vaardigheid. Ook
waren er vrij veel kleinkinderen aanwezig die hun
grootouders moesten ondersteunen. Daar verliep
alles soepel maar waar dat niet het geval was lag
het duidelijk anders….
Verschillende malen werd er verkondigd: de
microfoon moet uit….Maar ja waar zit zoiets?
Onder in beeld ja maar waar is dat? Voor de
volledigheid werd er nog wat later nog “verteld” kan
ook in het midden van het beeld zitten. Hielp helaas
niet veel. Ik heb toen direct al het gevoel gekregen
van: dit kan wel eens een grappige avond worden.
En ja hoor: ik kreeg gelijk. Nadat we bijna een half
uur later dan de bedoeling was begonnen ging het
al mis. De kaarten met nummers hadden wel al
digitaal gekregen maar hoe kom je daar aan? Uiterst
geduldig werd er vanuit het Hoofdkantoor ons van
alles verteld. Soms twee of drie keer. Je zou toch
kunnen denken een kind kan de was doen. Maar
helaas.

Oh ja de prijzen?
We konden een “Alles was vroeger beter pakket”
winnen (met veel koekjes) en een “Oud Hollands
Paas pakket” uiteraard met veel chocola.
Waarschijnlijk gedacht: bij de wat oudere vrijwilliger
komt dit prima uit.
Conclusie: Je komt er achter dat digitaal werken niet
voor iedereen geschikt is maar wel heel
humoristisch kan zijn.
Klaasje Jonker
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Concept Jaarverslag 2020 van de Leeuwarder
Onafhankelijke Seniorenvereniging (LOS)
De visie van LOS stoelt op de drie belangrijkste
pijlers van de vereniging: Ontspanning,
Informatieverstrekking en Belangenbehartiging.

maand, behalve in de vakantie.
Er is twee keer per jaar een vergadering van de
adviesraad en twee keer per jaar een Algemene
ledenvergadering. De adviesraad dient als klankbord
voor het bestuur en is een voorbereiding op de
Algemene ledenvergadering. Het beleid wordt eerst
voorgelegd aan de adviesraad voordat de leden zich
daar over gaan buigen en stemmen.

Ontspanning: Door de coronacrisis waren er dit jaar
minder activiteiten. De activiteiten die er wel waren
staan in het verslag van de activiteitencommissie.
We hebben er op geanticipeerd door de
communicatie helder te houden door per e-mail of
post de leden op de hoogte te houden.

Bestuurssamenstelling tot juni 2020
- Leendert Plaisier, voorzitter
- Gerard van Steijn, secretaris
- Froukje Bruinig, penningmeester
- Margré Hasz, algemeen bestuurslid
- Willem de Boer, algemeen bestuurslid, coördinator
belastinghulp.
- Keimp Pijpstra, algemeen bestuurslid, redacteur
LosVast, websitebeheerder
An Jaspers was dit jaar onze adviseur.

Informatieverstrekking: Er is een nieuwe website
gebouwd waarin de laatste ontwikkelingen en
mededelingen worden verwerkt. Regelmatig
worden er e-mails gestuurd naar de leden voor
mededelingen over activiteiten. Ook is facebook en
twitter actief bezig om de leden te voorzien van
informatie.
Het informatieblad LosVast verschijnt 11 keer per
jaar. Door de corona is er één weggevallen. De
redacteur Leendert Plaisier is er aan het eind van
het jaar 2020 mee gestopt. Er wordt gezocht naar
een nieuwe redacteur. Dit blad wordt door veel
leden zeer gewaardeerd.

Na 8 juni 2020 werd de bestuurssamenstelling in
overleg met de adviesraad gewijzigd.
We zijn vanaf dat moment verder gegaan met een
driekoppig bestuur.
Leendert, Willem, Margré zijn uit het bestuur
gestapt, en Keimp al eerder.
We zoeken nog een nieuwe voorzitter. Dat is na een
schriftelijke verkiezing, waar veel leden op hebben
gereageerd, mevrouw Anneke Oosterman. De vele
reacties geeft de betrokkenheid van onze leden
goed weer. In september en oktober heeft zij de
vergadering voorgezeten, maar daarna heeft zij zich
teruggetrokken.
Vanaf december 2020 is de bestuurssamenstelling:
- Jan van Olffen, interim-voorzitter
- Gerard van Steijn, secretaris
- Froukje Bruinig, penningmeester
Leendert Plaisier blijft onze financieel adviseur.
An Jaspers stopt met het adviseren van het bestuur.
Willem de Boer blijft coördinator belastinghulp en
treedt toe tot de activiteitencommissie.

Belangenbehartiging: Wyb Feddema is de
Ombudsman van LOS. Hij behandelt problemen
voor de LOS-leden vaak gerelateerd aan de WMO.
Minder ingewikkelde zaken worden meteen
opgelost. De wat gecompliceerde zaken worden of
in samenwerking met derden opgelost of geheel uit
handen gegeven.
We kunnen voor de leden de aangifte inkomstenbelasting verzorgen.
Adressen voor de verlenging van het rijbewijs staan
maandelijks in de LosVast.
LOS is op 17 september 2015 opgericht uit onvrede
met het beleid van de ANBO. Op 17 september
2020 bestond LOS dus vijf jaar en wilden we een
lustrumfeest houden. Corona dwarsboomde dat.
We hebben het echter niet zomaar voorbij laten
gaan: We hebben een bon van de Jumbo aan de
leden uitgereikt. Ook het jaarlijkse presentje, nu een
tasje, is aan de leden uitgereikt.

We blijven zoeken naar een voorzitter.
Adviesraad:
In de adviesraad zitten naast de bestuursleden: de
voorzitters, coördinatoren en projectleiders van de
verschillende sectoren van LOS.

Bestuur:
Het bestuur vergadert elke tweede maandag van de
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Dus daarin zitten: Voorzitter en secretaris van de
Activiteitencommissie, Coördinator belastingservice,
Coördinator bezorgers bulletin en de projectleiders
van de diverse activiteiten.
In de vergaderingen van de adviesraad, die twee
keer per jaar voor de Algemene ledenvergaderingen
plaatsvinden, worden de beleidsvoornemens
voorgelegd.
Tevens worden de zaken van de afgelopen periode
geëvalueerd.

verloting
25 januari lezing flaneren door Amsterdam
22 februari orkest voor zieken en zeevarenden
19 maart adviesraad
29 juli stadswandeling onder begeleiding
5 augustus jeu de boules
2 september jeu de boules
17 september reisje Broekerveiling
21 september adviesraad, alleen met
contactpersonen
26 september lezing over Engeland + verkoop
7 oktober jeu de boules
17 oktober lezing over Vlieland

Bezorgers:
Coordinator: Ype van der Haag
Het bulletin van LOS, de LosVast wordt elke maand,
behalve in de vakantie door de bezorgers verspreid.
Soms worden er ook andere zaken bezorgd, zoals
brieven, lidmaatschapskaarten, presentjes of
cadeautjes. Leeuwarden is verdeeld in wijken. Zo
zijn er 30 bezorgers, die samen bij 830 adressen de
LosVast bezorgen.

Verder wekelijks wandelen en in de zomermaanden
fietsen. Voor zover dat mogelijk was instuif op
zondagmiddag en koersbal in Nylân en in het
mozaïek.
In het eerste kwartaal bridge en films in Slieker en
middagen met klassieke muziek

Belastingservice:
Coördinator: Willem de Boer
LOS-leden kunnen zich opgeven om tegen een
geringe vergoeding de aangifte inkomstenbelasting
te laten invullen door een vrijwilliger. De vrijwilligers
komen bij de leden thuis om dat te doen. Zo zijn er
6 invullers, die samen bij 237 adressen de aangifte
inkomstenbelasting en toeslagen verzorgen.

Er waren meerdere middagen en reisjes gepland,
maar die konden helaas niet doorgaan vanwege
corona.
Algemene Leden Vergadering
In 2020 zijn twee algemene ledenvergaderingen
gepland, die beide keren niet zijn doorgegaan
wegens de coronacrisis. De eerste zou plaatsvinden
op23 april en de tweede op 19 november.
Dit jaar is de ledenadministratie overgegaan van
Addy Stoker naar Willem de Boer en daarna weer
naar Gerard van Steijn.
De contributie betalingen lopen nu weer op tijd en
gaan gestroomlijnd.
Er is een brief met een ledenpasje ingevoerd.

Activiteitencommissie:
Voorzitter: Jeanne van Barneveld.
Secretaris: Marja van Oers
Penningmeester: Froukje Bruining
Leiding fietsen: Klaasje Jonker
Leiding wandelen: Dorien Schat
Leiding instuif: Rika Houwing en Tiny Boersma
Leiding Koersbal Nylan: Dirkje Santhuizen
Leiding Koersbal Mozaïek: Rika Houwing
Leden: Afke Lemstra, Grietje Tanahatoe het hele
jaar en Willem de Boer vanaf juli 2020

Aantal leden in 2020
Op 1 januari 2020 had LOS 1030 leden.
Gedurende het jaar zijn er 89 mensen uitgeschreven
met als redenen:
Verhuizing, wanbetaling, niet meer lid willen zijn,
naar verzorgingstehuis, dementie, niet meer in staat
deel te nemen aan de activiteiten, overleden.
Van dit aantal is een vrij grote groep overleden nl.
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Er zijn 76 nieuwe leden bijgekomen.
Dus op 31-12-2020 is het ledenaantal met 13
afgenomen tot 1017 leden.

De activiteitencommissie vergadert elke eerste
donderdag van de maand. Daarin worden
activiteiten besproken en gepland. Elk lid heeft de
verantwoordelijkheid voor een onderdeel.
Er waren voorheen twee activiteitencommissies, die
nu zijn verenigd tot één.
Activiteiten L.O.S 2020
15 januari traditioneel nieuwjaarsconcert +
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Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021
Omschrijving

Bedrag

Beginsaldo 01.01.2020

Bedrag

Begr. 2021

€ 12.218,99

Inkomsten
Contributies € 26.255,00
Advertenties €
400,00
Betalingen LosVast-boek €
Donaties
Diversen €

€ 25.000,00
€
500,00

145,00
500,00

Bijdrage porto Los-Vast €
260,00
€ 27.560,00

€ 27.560,00

€
250,00
€ 25.750,00

Uitgaven
Bestuurskosten
Bijdrage aan activiteiten
Bulletin
Bankkosten
Publiciteit
Website
Reiskosten
Ledenbijeenkomsten/activiteiten

€ 4.732,54
€ 5.000,00
€ 10.304,13
€
273,88
€ 1.179,75
€ 2.021,89

€
€
€
€
€
€

4.500,00
5.000,00
7.500,00
275,00
1.500,00
750,00

€

€

7.500,00

8.969,95

€ 32.482,14

Bank per heden

€ 32.482,14
€
€

7.296,85
7.296,85

€

-0,00

€ 27.025,00

LOS heeft een eigen Facebookpagina:
www.facebook.com/los.leeuwarden.3
Neem ’s een kijkje!

Dan zijn we alweer bijna aan de vierde
maand van 2021 toe, wat gaat het toch
snel….
APRIL komt van het Latijnse woord aprilis.
De naam van de tweede maand van de Romeinse kalender [Mensis] aprilis betekent zonnige maand.
Volgens onze tijdrekening is het de vierde maand van het jaar, die ook wel grasmaand of paasmaand
wordt genoemd.
Ook de maand waarin Pasen valt, dit jaar op 4 en 5 april.
Uiteraard hopen we op mooi weer en een (extra) eitje bij het ontbijt!
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A: 1* Ze zeggen dat wij hiervan afstammen [enkelvoud]. 2* Schoen met hoge hak. 3* Italiaanse deegwaar. 4* Berglama/kleine schaapkameel. 5* Minima/
behoeftigen.
B: 1* Uitroep van pijn. 2* Er zitten 7 dagen in. 3* Leesteken tussen woorden. 4* Plaats waar Burgers Zoo gevestigd is. 5* Zeer krachtige pijnstiller.
C: 1* Oehoe. 2* Hardop/lawaaierig. 3* Studentenstad in Z-Holland. 4* Inwoner van Tsjechië. 5* Stamppot met wortelen.
D: 1* Woonboot. 2* Rode zomervrucht. 3* Windkracht 9. 4* Voordeel/gelukje. 5* A,b,c zijn ?
E: 1* Geel toetje. 2* Levenslucht. 3* Zijn er 12 van in een jaar. 4* Niet enkel maar ? 5* Romp/body.
F: 1* Sluit een fles mee af. 2* Hockey speel je met een stick en een ? 3* Herkomst/Origine. 4* Adellijke jonkvrouw. 5* Elektrische stroom/fut.
G: 1* Wat vies/ jakkes. 2* Trouwe viervoeter. 3* Vrucht die wordt gebruikt voor wijn. 4* Conditie/lichamelijk. 5* Gezamenlijke ministers.
H: 1* Huisdier/valse vrouw. 2* Groep die samenwerkt. 3* Middelgrote zeevogel grijs met wit. 4* Indianentent. 5* Inkt voor wimpers.
I: 1* Gang. 2* Enigszins warm. 3* Meedogenloos/hard. 4* Dondersteen/vaartuig. 5* Klein kind.
J: 1* Spinrag. 2* Inham van een zee. 3* Bijenhouder. 4* Topprestatie/hoogtepunt. 5* Verdrietig/aangedaan.
K: 1* Hij of zij die rijdt zonder alcohol. 2* Inwoner van België. 3* Taart/banket. 4* Sojasaus. 5* Stoffer van veren.
L: 1* Vruchtennat. 2* Trotsdier/siervogel. 3* H2O. 4* Vermalen/fijn maken. 5* Je toetst ? in om te kunnen bellen.
M: 1* Wacht -w-t. 2* Groene afscheiding van het erf. 3* Bekende bouwmarkt met blauwe letters. 4* Raad/tip. 5* Hier was je het haar mee.
N: 1* Route/pad. 2* Iemand die je de weg wijst. 3* Actieve bezigheid/trede. 4* Klein hondenras. 5* Strak zittende ‘broek’.
O: 1* Afkorting van december. 2* Deftig/elegant. 3* Slang met uitzetbare hals ribben. 4* Nederlaag/flop. 5* Dier met langste nek.
P: 1* Doe je een voet in. 2* m3. 3* Hier kan je beleg op. 4* Rennen/hollen. 5* Geen voordelen maar?
Q: 1* Pensioen. 2* Handigheid/list. 3* Grote viool. 4* Toonladder/muziekterm. 5* Groep aanhangers van b.v. popgroep.
R: 1* Er zitten 60 min in. 2* Houd je broek op zijn plaats. 3* De koe heeft hier 4 van. 4* Nep / niet echt. 5* Meezingen met tekst in beeld.
S: 1* Hard plastic. 2* Contant geld. 3* Eenheid van frequentie/Hz. 4* Bevaren zeeman/zoogdier. 5* Stoel bij een bar.
T: 1* Soort auto met veel mensen er in. 2* Span/duo. 3* Windvrij. 4* Zwart witte blingbling vogel. 5* Drift/woestheid.
U: 1* Rond/deel van een hoed. 2* Haarloos. 3* Eten wat volgt op ontbijt. 4* Rond houten verwarmd bad. 5* Divan.
V: 1* Niet droog. 2* Voertuig met boven geleiding. 3* Moeder. 4* Boek voor afspraken. 5* Filmspeelster.
W: 1* Waswater. 2* Een fruit. 3* Niet krom maar? 4* Leidsel/toom. 5* Meervoud van de koning der dieren.

Veel plezier met het maken van de puzzel en wij zien uw oplossing graag tegemoet via mail: tamaskan90@gmail.com, of post: Puzzel Los p/a Hegedyk 48,
9026BB Jellum.
Oplossing insturen vóór 16 april!

De volgende legpuzzel is er eentje waarvan de laatste letter van het woord dezelfde is als de eerste letter van het volgende woord. Zoals u kunt zien zijn alle
oplossingen van de eerste woorden met 3 letters, alle oplossingen van de tweede woorden met 4 letters, enz. U eindigt alle laatste woorden met 7 letters.
De oplossing bestaat uit alle laatste letters van deze woorden en bevinden zich in het lichtgekleurde balkje. U leest de oplossing van boven naar beneden.

Puzzel
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Negen keer gezonde gewrichten
Bescherm ze tegen stijfheid en pijn
Beeld: Getty Images | Annemieke Hoogland |
Gepubliceerd: 02-04-2014 | Gewijzigd op: 05-082020
Een gewricht is het punt waar twee of meer botten
met elkaar verbonden zijn. Ze zorgen ervoor dat je
soepele bewegingen kunt maken. Gezonde mensen
beschouwen goed werkende gewrichten meestal als
vanzelfsprekend, maar door ziekte of ouderdom
kunnen ze worden aangetast. Lief zijn voor je
gewrichten is altijd belangrijk, maar dat geldt zeker
als ze pijnlijk zijn.
1. Blijf bewegen
Hoe meer je beweegt, des te minder stijf zullen je
gewrichten zijn. Zorg tijdens het lezen, televisie
kijken en werken dat je vaak van positie verandert.
Neem korte pauzes en beweeg! Voor je gewrichten
geldt heel sterk ‘use it or lose it’: als je ze weinig
gebruikt zullen eventuele klachten erger worden.

gevolg van een val. Het is dus belangrijk om coretraining toe te voegen aan je wekelijkse work out.

2. Bescherm je gewrichten
Een val of blessure kan flinke schade aan je
gewrichten veroorzaken. Draag dus elleboog- en
kniebeschermers bij sporten als skaten. Heb je al
last van je gewrichten? Kies dan tijdens het sporten
voor een brace.

6. Eet vis
Omega-3-vetzuren uit vette vis zoals zalm en
makreel kunnen helpen om je gewrichten gezond te
houden. Daarbij vermindert het ontstekingen die
gewrichtspijn en gevoeligheid kunnen veroorzaken.
Als je niet van vis houdt kun je ook visoliecapsules
slikken. Sommige mensen hebben ook baat
bij glucosamine.

3. Ga voor een gezond gewicht
Als je te zwaar bent, moeten je gewrichten harder
werken. Bij pijnlijke gewrichten kan het dus zeker
helpen om een paar kilo af te vallen. Alle beetjes
helpen: de belasting van je knieën, heupen en rug
neemt al snel af.

7. Zorg voor een goede houding
Rechtop staan, netjes zitten, een goede houding
beschermt al je gewrichten. Van de nek tot je
knieën. Zorg dus dat je werkplek goed is afgesteld.
Met wandelen en zwemmen kun je je houding
verbeteren. Bij snelwandelen moeten je spieren
harder werken om goed rechtop te blijven.

4. Sport op lage intensiteit
Wandelen, fietsen, zwemmen. Het zijn allemaal
sporten die goed zijn voor de gewrichten. Als je op
hoge intensiteit of schokkend beweegt, neemt de
kans op gewrichtsblessures toe. Lichte krachttraining is ook belangrijk: hiermee kun je de spieren
rondom je gewrichten versterken. Heb je al artritis?
Overleg dan eerst met een arts of fysiotherapeut.
5. Versterk je core
Sterke buik- en rugspieren zijn belangrijk voor een
goede stabiliteit. Hoe meer stabiliteit je hebt, des te
kleiner is de kans op schade aan je gewrichten als
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Denk als je staat aan een denkbeeldig touwtje dat je
vanaf je kruin rechtop trekt. Oren, schouders,
heupen, knieën en enkels moeten in een rechte lijn
zijn. Op die manier zorgen je spieren en botten
ervoor dat er zo min mogelijk spanning staat op je
gewrichten.

maar koel zeker niet langer dan 15 tot 30 minuten
na elkaar. Heb je geen coldpack of ijs, houd je
gewrichten dan onder de koude kraan of gebruik
een pak groenten uit de vriezer.
9. Ontspan regelmatig
Een lekker warm bad of een douche kunnen
wonderen doen voor je gewrichten. Datzelfde geldt
voor een massage. Je laten masseren is natuurlijk
het lekkerst, maar ook zelf kun je je gewrichten

8. Koel pijnlijke gewrichten
IJs is een natuurlijke pijnstiller. Zeker bij gewrichtsklachten en warme gezwollen gewrichten kan ijs
uitkomst bieden. Het vermindert eventuele zwelling
als je er zo snel mogelijk mee begint. Je kunt het
koelen met ijs eventueel ieder half uur herhalen,

Fietsen April
Eindelijk het is weer zover. We gaan los.
De winter is bijna voorbij en we kunnen weer
uitzien naar een fietsseizoen.

Wanneer: zaterdag 17 april
Opstappen: bij Mc. Donalds te Goutum
Opgave:
uiterlijk donderdag 15 april bij Klaasje
Jonker, telefoon: 06 8007 8387

Omdat we 15 personen wat veel vonden en
gevaarlijk hebben we besloten om in het vervolg
met maximaal 12 personen te gaan fietsen.
We hopen dan ook weer te starten op zaterdag 17
april aanstaande.
We zijn dan twee persconferenties verder en
misschien zijn dan de terrassen weer open
Onze eerste tochtje gaat via Goutum , Weidum,
Mantgum en Reduzum en terug.
Wij fietsen ongeveer 15 kilometer per uur en
hebben bijna allemaal een e-bike.
Vanaf de maand mei proberen we twee maal in de
week te fietsen namelijk op woensdag en zaterdag.
We hopen op een fijn , zonnig en ongeluk
vrije zomer.
Hilly Wijnstra en Klaasje Jonker

Bovenstaande is ondervoorbehoud van de dan
geldende coranamaatregelen.
Fietsen zonder E-bike?
We gaan in april (onder voorbehoud van de dan
geldende coronamaatregelen) weer fietsen.
Omdat mij al verschillende keren is gevraagd of het
ook mogelijk is om een clubje te gaan starten met
mensen zonder e-bike probeer ik nogmaals een
oproep te doen.
Omdat wij allebei (Hilly en ik) een e-bike hebben en
al twee keer in de maand met een groep gaan
fietsen willen wij dit graag in handen van iemand
anders geven.
Wie o wie voelt zich geroepen?
Routes zijn aanwezig en voor jullie beschikbaar.
Inlichtingen: Bij Klaasje Jonker (06 8007 8387)
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SCHAAKSPELLEN UIT VELE LANDEN VAN DE WERELD
Schaken is een eeuwenoud spel. Reizigers en
veroveraars hebben het spel in de loop der
eeuwen van het Nabije Oosten naar Europa
gebracht. De spelregels waren niet altijd dezelfde
en veranderden geleidelijk. Voor het huidige
schaakspel zijn internationaal geldende regels
ingesteld.
Tegenwoordig staat het spel extra in de belangstelling. Dit heeft te maken met de populariteit van
de Netflix serie The Queens Gambit. Daarnaast is er
recent sinds 1985 weer eens een Nederlandse
winnaar van het internationaal gerenommeerde
Tata Steel Chess toernooi (het vroegere Hoogovens
Schaaktoernooi) in Wijk aan Zee in de persoon van
de 21 jarige Jordan van Foreest. Hij versloeg Anish
Giri, ook een Nederlander, in de finale door een tie
break in de vorm van snelschaakpartijtjes.

Schaakspel Roemenië

toernooien en wedstrijden. Het spel leent zich
echter bij uitstek voor allerlei verschijningsvormen.
In de loop der jaren ben ik mij toe gaan leggen op
het verzamelen van schaakspellen uit diverse
landen en culturen met een verscheidenheid aan
materiaal, kleur en vormgeving.

Het schaakbord is vierkant en bestaat uit acht rijen
van acht vakken, om en om wit en zwart, die velden
worden genoemd. Het spel wordt door twee
personen gespeeld. Ieder spel bestaat uit twee
‘legers’ van 16 stukken. Het ene is zwart of donker
gekleurd, het andere is wit of licht gekleurd. Iedere
speler heeft een koning, een koningin (ook wel
dame genoemd), twee torens, twee lopers, twee
paarden en acht pionnen. Alle stukken hebben een
eigen bewegingsmogelijkheid en een eigen waarde.

Zo heb ik uiteraard stukken van hout, maar ook van
metaal (o.a. een spel door mijzelf gemaakt van
schroeven en moeren), karton, papier, glas, perspex,
gips, marmer, jade en zeep. Ook heb ik mini spellen,
waarvan de kleinste 4 X 4 centimeter is en waar
uiteraard niet mee te spelen is, maar bedoeld zijn
als gadget. Ook borden heb ik in verschillende
soorten en maten, vierkant en rond. Zelf heb ik er
jaren geleden één geborduurd.
Verder heb ik goed te gebruiken reisspellen,
waarvan sommige twee dimensionaal zijn. Een spel
met Laaffiguren kreeg ik jaren geleden van een
vriendin op mijn verjaardag.

Als norm voor de te gebruiken stukken is Internationaal gekozen voor het Staunton model bij

Expositie schaakspellen Museum De Grutterswinkel

Als ik naar mijn spellen kijk, kan ik in mijn
verbeelding gaan naar de landen waar ze vandaan
komen. Om er enkele te noemen: Oostenrijk
(Weens koffiehuisspel), Griekenland, Marokko,
Egypte, Nigeria, Kenia, China, Vietnam, Peru en
Rusland. In sommige landen ben ik zelf geweest en
struinde dan de plaatselijke markten af om een
mooi schaakspel op de kop te tikken.
Ik heb zo’n 60 spellen in mijn bezit, deels door mij
zelf aangeschaft en deels cadeau gekregen van
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Schaakspel China

vrienden en familieleden die een verre reis hadden
gemaakt.
In de expositieruimte van Museum De Grutterswinkel waren enkele jaren geleden mijn schaakspellen tentoongesteld. Een mevrouw uit Sneek die
hierover een artikel in de krant las, heeft mij
benaderd en gevraagd of ik belang had bij een mooi
spel, dat zij al jaren in haar bezit had. Ze had niet
lang meer te leven en wilde graag dat het een goeie
bestemming zou krijgen. Dit spel is nu één van de
pronkstukken van mijn collectie.
In onze huiskamer heb ik in een open vitrine op
glazen planken circa 20 schaakspellen opgesteld,
waarin ik van tijd tot tijd afwisseling aanbreng. En
ook in open vakken van kasten staan spellen.

Hoewel het niet een ‘afstof vriendelijke’ hobby is, is
het er wel één die voor mij nooit eindig zal zijn.
Siep Prakken

Bewegen - vervolg

Dit is best een zware oefening, dus niet forceren en
eerst gewoon genoegen nemen met het feit dat je
schouders misschien maar een klein stukje van de
matras omhoog komen.
Ben je nu al zover dat je redelijk gemakkelijk tot zit
komt dan kun je de oefening zwaarder maken door
je armen gekruist voor je borst te houden met de
vingers aan je sleutelbeen gehaakt.
Met deze oefening versterk je de buikspieren en
zoals je zult merken ook de rugspieren, want die
worden ook moe van deze oefening.

Oefening 3
Je ligt nog steeds op de rug op bed. Trek nu de
beide knieën een beetje omhoog.
Houd de hak van je voet op de matras en trek je
tenen zover als mogelijk is omhoog.
Druk daarna de tenen zover als mogelijk is weer
naar voren drukken.
Je knie gaat hierdoor ook een beetje bewegen maar
dat hoort zo.
Doe dit met iedere voet zo’n 10 tot 20 keer. Door
deze beweging houd je je enkel een beetje soepel.
Hierdoor kan het gebeuren dat je iets gemakkelijker
gaat lopen.

MAAAAR denk eraan dat je nooit forceert, als je van
plan was om dit 5 keer te doen en je bent al erg
moe na 3 keer dan gewoon stoppen en morgen
opnieuw proberen.
Het uiteindelijke doel moet zo in de buurt liggen van
20 keer tot zit komen (met warme voeten).
Dus niet te fanatiek en gewoon je eigen tempo
aanhouden.

Oefening 4
Je ligt nog steeds op je rug op de matras met de
armen naast je lichaam.
Als je eerst even een kleine rol maakt van de
dekens die je eerst aan de kant hebt gelegd dan kun
je daar nu je voeten onder doen,(blijven ze ook nog
lekker warm).
Je gaat nu proberen om een beetje omhoog te
komen naar een zithouding.
Met de armen die naast het lichaam op de matras
liggen kun je deze beweging ondersteunen, maar
ook met de voeten die onder de dekenrol liggen.

VEEL PLEZIER MET BEWEGEN
Willem de Boer

21

Adressen en telefoonnummers
Wandelen:
Dorien Schat, 058 213 04 97,
d.schat.lwd@gmail.com
Instuif:
Rika Houwing, tel. 058 2665920
en Tiny Boersma, tel. 058 2674155
Slieker tijdens kantooruren: 058-2050300,
's avonds tel. 058 2050320
Paulusma reizen: tel. 0512 514174
Contactgroep COC Friesland: tel. 058 2124908

Activiteitencommissie:
Vacant
Secretaris activiteitencommissie:
Marja van Oers, 058 266 21 94
E-mail: marjolisa@gmail.com
Coördinator bezorgers bulletin:
Ype van der Haag, Tel.0582887480
E-mail: yvanderhaag@gmail.com

Algemene telefoonnummers

Bulletin LosVast:
Janny de Haan, Jaap de Groot, e.a.
Redactie: redactie@losleeuwarden.nl
LOS Belasting- en formulierenhulp:
W. de Boer
Tel: 058 21 24 005 of 0653 636700
E-mail: w.de.boer@losleeuwarden.nl
Internet en e-mail
Website van LOS: www.losleeuwarden.nl
E-mailadres van LOS: info@losleeuwarden.nl
WMO-OMBUDSWERK
Wyb Feddema
Telefoon 058-2880705
E-mail: wybfeddema@icloud.com
Rijbewijskeuringen voor leden vanaf 75 jaar
Drs. J.de Groot Jacobs Catsplein 1,
Leeuwarden Telefoon: 058 820 00 40
De Rijbewijskeuringsarts
Thuiszorg Het Friese Land, 0900-8864
Tesselschadestraat 29, Leeuwarden
of (als u geen lid bent): 036-7200911.
Via internet kunt u zelf een afspraak
maken: www.rijbewijskeuringsarts.nl.
Regelzorg (www.regelzorg.nl)
MFC Camminghastins, Lieuwenburg 2,
Leeuwarden, tel. 088 2323300
Projectleiders Activiteiten:
Koersbal Nijlân:
Dirkje Santhuizen, tel. 058 2665481
Koersbal Mozaïek:
Rika Houwing, tel. 058 2665920
Fietsen:
Klaasje Jonker, tel. 06 8007 8387

Alarmnummer (Brandweer, ambulance, politie)
112 (gratis)
Alarmnummer politie (geen haast) 0900-8844
Buurtzorg
(informatie): 06-57889933
Dokterswacht
(in MCL) voor spoedeisende huisartsenzorg
buiten de gewone praktijktijden
0900-1127112
Spoedapotheek
(in MCL) voor mensen die spoedeisende
medicijnen op recept nodig hebben tijdens
avond-, nacht- of weekenddienst.
058-2882338
Juridisch loket,
Zuidersingel 2, Leeuwarden. 0900-8020
Meldpunt gemeente
i.v.m. klachten over uw leefomgeving en
overlast: 14058
Stichting ZVCL Zonzoekersreizen
(vakantie met begeleiding): 058-2139317/0611839336 mail info@zvcl.nl; web
www.zvcl.nl
Amaryllis:
Wijkteams, mantelzorgondersteuning,
vrijwilligerswerk: 058-3030400
Zorgverzekering:
Het contractnummer van LOS bij "De Friesland"
is: 204420700.
Banknummer:
Het IBAN nummer van LOS bij de Rabobank is:
NL54 RABO 0306 316 935
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- DATA ACTIVITEITEN APRIL 2021Do. 1 apr.

9.30 uur

wordt per mail geregeld

vergadering activiteitencommissie

Ma. 12 apr.
Vr. 16 apr.
Za. 17 apr.

10.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

onbekend
redactie@losleeuwarden.nl
start Mac Donald's Goutum

bestuursvergadering
inleveren copij
fietsen

Za. 24 apr.

14.30 uur

Kurioskerk, Julianalaan

over Leeuwarden

Ma. 26 apr

9.30 uur

Westenkwartier, Verdistraat 1

verdelen/bezorgen LOS-VAST

ROZEE
ROZEE Leeuwarden is de ontmoetingsgroep
van COC Friesland voor lesbische, homo- en
biseksuele ouderen (50+) uit Friesland. De
bijeenkomsten zijn voor ieder die zich
betrokken voelt bij deze doelgroep.
Vanwege de coronamaatregelen is in april
geen bijeenkomst gepland.
Nieuw adres: COC Friesland,
mr. P.J. Troelstraweg 149,
8919 AA Leeuwarden, 058 2124908.
Aanbellen bij de benedeningang.
Nadere informatie www.cocfriesland.nl

Foto: Johan Eisma

Voorletters en naam: ………………………………………………………………………M/V
Vrl. en naam partner: ……………………………………………………………….……..M/V
Adres: ………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………….
Telefoonnummer: ……………………………………of:……………………………………….
Tel.num. partner: …………………………………….of: ……………………………………….
E-mailadres: …………………………………………….…Geb. dat.:…………………………..
E-mailadres partner:…………………………………...Geb. dat.: …………………………

23

Advertentie TaxiXtra
Inmiddels is er voor de tweede keer in het WTC
gevaccineerd tegen COVID-19 bij de 80 en 90plussers.
Vele klanten heb ik gebracht en gehaald of ik ben
met de klant mee geweest voor de volledige
begeleiding naar de prik locatie.
Heeft u binnenkort een afspraak bij het WTC voor
een vaccinatie en heeft u vervoer nodig? Vergeet
dan niet dat leden van LOS korting krijgen op
vertoon van de ledenpas bij TaxiXtra op een taxirit
of begeleiding.
Elke werkdag van 8:00 tot en met 17:00 uur kost
een enkele rit € 12,50 en LOS leden krijgen € 1,00
korting. Op overige tijden, weekenden en
feestdagen wordt er gereden op de taximeter.
Met hartelijke groet,
Inge Robben
06 41 96 08 03
www.taxixtra.nl

Foto: Johan Eisma

Foto: Johan Eisma
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