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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:
Mariet Wit
Tel: 058 2157805
mar.wit@kpnmail.nl

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.

Contributie € 25,-- per persoon per jaar.
Twee personen op één adres € 40,--

o.a. 
(kantoor)onderhoud, 

glasbewassing, 
reinigen houtwerk, 
tapijtreiniging en 

opleveringen

Telefoon 058 - 2660401
www.barendsma.nl

schoonmaak@barendsma.nl

Foto: Johan Eisma Foto: Johan Eisma
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Voor de tweede keer ben ik aangeschoven aan de bestuurstafel; het is 
eerst wel even wennen om als interim voorzitter het voortouw te 
nemen. Bij de beide doorgewinterde collega’s, die alles weten van de 
hoed en de rand heb ik me prima op mijn gemak gevoeld. 
Het koude voorjaar hebben we achter de rug, het mooie weer is nu in 
aantocht, met de versoepelingen van de corona maatregelen kunnen 
we weer beginnen te genieten. De activiteiten gaan spoedig weer los, 
eerst wel de sportieve buitenevenementen, daarna hopen we met 
velen van het culturele binnen-gebeuren te kunnen genieten.

Vanaf deze plaats wil ik iedereen die in de activiteitencommissie zit 
een pluim geven voor alles wat ze organiseren, dat is heel veel op zeer 
uiteenlopend gebied; met veel enthousiasme weten ze de leden iedere 
keer weer leuke evenementen aan te reiken.

Ook de bezorgers van LosVast: die zorgen toch maar weer iedere 
maand dat u het blad door de brievenbus krijgt, ook jullie een dikke 
pluim.

Als senioren zijn we nu allemaal wel gevaccineerd, kunnen we Covid 
19 de baas, al zal de 1,5 meter maatregel ook voor ons niet snel 
opgeheven zijn. Dat is voor de binnen-evenementen wel jammer: 
wanneer je zover uit elkaar moet zitten is een gezellig gesprek met 
elkaar toch wel moeilijk.

Diegene die in de Tweede Kamer ons als senioren moet 
vertegenwoordigen heeft er de brui al aan gegeven, misschien wel 
beter want deze mevr. Den Haan zou voor ons niet de juiste persoon 
geweest zijn.

Als nieuwe interim voorzitter wil ik U een voorstel doen om persoonlijk 
met (een aantal) leden (mag ook meerdere gelijk) kennis te maken 
onder het genot van een ”koppie“ en een praatje bij u thuis, om zoal te 
horen wat er onder de leden leeft, ik hoor graag wie zich daarin kan 
vinden. Niets moet, alles mag. Ik hoor het graag !!

Mariet Wit
Interim voorzitter

Oproep
Er kwam een verzoek bij ons binnen of er mogelijk LOS-leden zijn, die 
penningmeester willen worden van één van de wijkrestaurants in de 
Multi Functionele Wijkcentra in de wijken Heechterp-Schieringen en 
Camminghaburen.
Heeft u belangstelling neem dan contact op met opbouwwerker 
Menno Schotanus, Telefoonnummer: 06 12905534 (ma t/m do) 

Van de Bestuurstafel

Foto: Johan Eisma
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Zorg- en huurtoeslag

Zorg- en huurtoeslag zijn bedoeld om de 
zorgverzekering en de huur gemakkelijker te 
kunnen betalen. Het is bedoeld voor mensen met 
de allerlaagste inkomens.
Maar ook wie iets meer verdiend, kan toeslag 
krijgen.

Veel mensen weten niet dat ze recht hebben op een 
toeslag of ze denken dat het lastig is om een toeslag 
aan te vragen.
Anderen laten zich afschrikken door verhalen van 
mensen die toeslag terug moeten betalen.
Onlangs heeft de Belastingdienst ook weer een 
groot aantal brieven aan mensen gestuurd dat het 
door hen ontvangen toeslag niet klopt.
Het betreft heel vaak mensen met een wat on-
Hollandse  achternaam of ze hebben een 
echtgenote van buitenlandse afkomst.

Wat de reden ook is: er blijft veel geld liggen dat als 
inkomstenondersteuning bedoeld is. Vorig jaar zijn 
de regels voor de huurtoeslag verruimd, waardoor 
meer mensen er recht op hebben.
Iedereen kan dat nagaan met een online 
proefberekening.
En wie belangrijke wijzigingen doorgeeft hoeft niet 
bang te zijn voor onverwachte brieven dat je geld 
terug moet betalen.

U krijgt niet automatische een toeslag, je moet het 
zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Daarvoor is 
een DiGiD nodig, het digitale identiteitsbewijs voor 
de overheid. Je kunt ook eerst een proefberekening 
maken; daarvoor is inloggen niet nodig en je weet 
dan of het zin heeft om een aanvraag daadwerkelijk 
te doen.

Zorg dat je inkomensgegevens bij de hand hebt, 
bijvoorbeeld de meest recente (voorlopige) aanslag 
inkomstenbelasting of jaaropgave(n) van een 
werkgever, uitkeringsinstantie en/of pensioenfonds. 
Ligt het in de verwachting dat je inkomen in 2021 
hoger ligt, geef dan een schatting van het werkelijke 
inkomen.
De toeslag wordt dan op de huidige situatie 
berekend, zodat je later niet terug hoeft te betalen.
Is het inkomen in 2021 vast en zeker lager dan in 
2020, geeft dan een schatting van dit lagere 
inkomen.

Dan krijg je meer toeslag en kun je gemakkelijk alle 
kosten betalen.

Het is echt de moeite waard om even een 
proefberekening te maken, niet geschoten is altijd 
mis.

Onbekende 
telefoonnummers
In de laatste LosVast waarschuwde Willem de Boer 
U voor DiGi-D fraude, 
ik wil u er graag  opwijzen dat oplichters uit Sri 
Lanka nu bezig zijn!

Het gaat om een onbekend nummer dat begint met 
+94. 
Ze bellen je en hangen gelijk op, in de hoop dat je 
terugbelt.
Als je dit doet word je verbonden met een duur 
servicenummer, waardoor je telefoonrekening flink 
op kan lopen.
Hou de volgende nummers in de gaten:

+ 94 322528 612
+ 94 353266 786
+ 94 353401 174
+ 94 322176 371

Bel deze nummers s.v.p. 
NIET terug!! 
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In 2020 vielen er 32 doden door een woningbrand. 
Meer dan 56% van de slachtoffers was ouder dan 
50 jaar.

Daar schrik je toch wel van, dat het juist de oudere 
is die zoiets overkomt.
Maar wat zijn de belangrijkste redenen dat er brand 
uitbreekt?

Roken blijkt de voornaamste oorzaak te zijn, het 
gaat om 33% van alle woningbranden. Ook 
zelfdovende sigaretten werken niet goed genoeg. 
Doof het liefst in een asbakje met een beetje water.

Een groot aantal branden ontstaan in de keuken. 
Houdt de aandacht er bij en loop nooit weg. Als U 
even uit de keuken moet, zet dan een kookwekker 
zodat u de pan op het vuur niet vergeet.
Toch vlam in de pan? Blus nooit met water!! Dat 
leidt tot een explosie.
Doe de deksel op de pan, zeg het gas en afzuigkap 
uit en laat het een uur zo staan.

Stook je de open haard verkeerd, dan heb je kans op 
een schoorsteenbrand, door opgehoopte roet. 
Rookgassen kunnen zich ook door de woning 
verspreiden en dat is gevaarlijk! Laat daarom de 

Wat duurt het toch lang voor het nieuwe 
pensioenstelsel er is.

De verantwoordelijke minister liet half mei weten 
dat het schrijven van de nieuwe pensioenwet 
vertraging heeft opgelopen.

Er wordt al jaren over gediscussieerd en het schiet 
maar niet op.
In het huidige stelsel  is de rente leidend voor de 
hoogte van de pensioenen.
Die is momenteel erg laag, waardoor veel 
gepensioneerden hun inkomen zien dalen. Het geld 
klotste  bij de pensioenfondsen tegen de plinten, 
maar uitkeren, nee! In het nieuwe stelsel zouden 
pensionado’s een uitkering ontvangen die 
gebaseerd is op het rendement van de beleggingen.
In ruim tien jaar is er geen cent geïndexeerd 

Gepensioneerden willen weleens zekerheid.

ondanks dat pensioenfondsen grote beleggers zijn. 
ABP heeft wel 1,5 miljard aan prestatiebonussen 
voor beleggingsspecialisten uitgegeven. Belonen 
mag, maar zoveel? Aangenomen mag worden dat ze 
toch een goed salaris voor hun werkzaamheden 
ontvangen.

De rente loopt nu weer op en dat zou goed nieuws 
kunnen betekenen voor de gepensioneerden en 
spaarders.
Zullen de gepensioneerden de oplopende rente 
terugzien in hun inkomen?
Velen denken dat de rente bewust laag is gehouden 
ten behoeve van de zuidelijke EU-landen.
We zullen zien of het nieuwe stelsel er dit jaar nog 
komt.

Veel woningbranden in 2020

schoorsteen één keer per jaar vegen. Stoken doe je 
met schoon en droog hout.

Elektrische apparaten zoals fietsaccu’s en telefoons 
kunt U het beste met de originele kabels opladen en 
doe dit altijd als u in de buurt bent.
Maar ook altijd na elke droogbeurt de filter van de 
droger schoon, gebeurt dit niet dan kan hij vlam 
vatten.

Stekkerdozen en elektrische installaties zijn een 
risico. Het belangrijkste is dat u stekkerdozen niet 
met elkaar verbindt en dat u één stekkerdoos per 
stopcontact gebruikt. 
Als we het over snoeren hebben, let er dan op dat u 
ze  helemaal uitrolt en dan ze onbeschadigd zijn en 
hetzelfde geldt voor stekkers.

Deze tips kwamen van de Nederlandse Brandweer
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Jaap’s Hoekje

Een rondje over het Vliet 
(‘Ut Fliët’) - 1
In de vorige edities van LosVast 
hebben we een ommetje gemaakt 
door de buurtschap Hoek. Van meerdere kanten 
kreeg ik de vraag om ook langs het Vliet eens aan 
zo’n rondgang te maken. Et voilà, u wordt op uw 
wenken bediend. Zelfs in meerdere delen!

Als we oude plattegronden van Leeuwarden 
bekijken dan valt het op dat het Vliet, een van de 
drie Leeuwarder riviertjes, aan beide kanten be-
bouwd was. De opstallen, werkplaatsen, fabriekjes 
en een groot aantal kleine woninkjes vormde een 
heel smal lint in noordelijke richting. Dat lint 
ontstond nadat een groot aantal Liwwadders met 
kleinschalige ‘nering’, de Leeuwarder binnenstad 
had verlaten. Nieuwe maatregelen op het gebied 
van gezondheid en milieu (toen al) waren er in de 
17e en 18e eeuw de oorzaak van dat sommige van 
die min of meer vervuilende kleine industriële 
bedrijfjes de stad werden uitgedreven. Te denken 
valt aan kalkbranderijen, steenfabriekjes, scheeps-
werfjes en oliemolens.
Buiten de stadsgrenzen, zoals langs het Vliet, 
bestonden die regels er nauwelijks en als ze er al 
wel waren, dan werden ze soepel, doch krimpvrij, 
overtreden. Daarom kregen de Vlietsters ook wel 
het imago van cowboys of vrijbuiters opgeplakt. 
Veel van die kleine ‘baaskes’ -tegenwoordig noemen 
we het zzp’ers- hadden het daar best naar de zin. 
Sommige bedrijfjes groeiden er zelfs uit tot ‘grote 
jongens’ en moesten op enig moment toch verkas-
sen naar een echt (en groter) industrieterrein. 
In de loop van de jaren is er veel veranderd in dit 
deel van de stad. Dat is niet in het minst te danken 
aan de demping in 1971 van het grootste deel van 
deze aloude waterweg. En met de demping 
verdween ook een aantal bruggen. Want waar 
water is, daar zijn bruggen.
Ooit lagen er op een postzegel grond aan het begin 
van ‘Ut Fliët’ maar liefst drie bruggen: de Tuinster-
brug, de Vlietsterbrug en de Boomsbrug. Op één 
van de foto’s (nr. 1) zien we de eerste twee als wel 
heel smalle bruggetjes, die in het geheel niet meer 
herkenbaar zijn voor de huidige generatie.
Na de afbraak van de Tuinsterbrug in 1910 werd 
tussen de Oosterkade en Nieuwekade een vaste 
stenen ‘piep’ aangelegd. Maar omdat de schepen 

steeds groter werden en 
de draai bij de Vlietster-
brug te krap werd moest 
ook deze brug van het 
toneel verdwijnen. Zo’n 
veertig meter oostwaarts 
verrees daarvoor een 
nieuwe ophaalbrug. De 
demping van het Vliet in 
1971 zorgde ervoor dat 
ook de Boomsbrug (foto 2) 

het loodje moest leggen. Mijn vader kon nog net 
voor de demping, staande op deze brug deze foto 
(nr. 3) maken van een doods en doodstil Vliet.
In de vijftiger jaren van de vorige eeuw zat ik op 
school 6 in de Menno van Coehoornstraat. Vanaf 

ons huis in de 
Nieuwe 
Oosterstraat 
gebruikte ik 
-voor de 
broodnodige 
verandering- 
verschillende 

routes. Op één van die tochten liep ik langs de 
Oostergrachtswal noordwaarts. Voordat ik de bocht 
naar het Vliet nam, had ik de lekker ‘rukende’ 
winkel van bakker De Beer al in de smiezen.  Deze 
warme bakker adverteerde met ‘Hygiënisch verpakt 
Brood’, dus het rook niet alleen lekker, het wás ook 
lekker en het bleef langer ‘versch’.
Bakker de Beer was een bekende Liwwadder en zijn 
zoon Jan werd dat ook. Deze befaamde volleybal-
scheidsrechter dreef na zijn loopbaan als leraar nog 
lange tijd het café The Old Inn op het Groot Schaver-
nek. Ook was hij nog korte tijd wethouder in 
Leeuwarden.
Direct naast de bakker troffen we een van de laatste 
staankroegjes van de stad: dat van Jan Spieksma, 
ook wel ‘Jan Spiek’ genoemd.
Voor de mensen die niet weten wat een staan-

Foto 1: Tresoar

Foto 2: HCL

Foto 3: Piet de Groot
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kroegje is: een gelegenheid waar al staande alco-
holische consumpties konden worden genuttigd. 
Een kleine ruimte: geen tafels en stoelen die je in de 
weg staan, hooguit een klein maar ongemakkelijk 
houten bankje, dus verstoken van alle luxe, dus.
Caféhouder Jan Spieksma had zijn zaken goed onder 
controle en als het uit de hand dreigde te lopen 
tussen een paar driftige ‘innemers’ onder de 
geachte clientèle, dan was daar altijd nog Tarzan, 
zijn herdershond. ‘In mien hut gien slaanderij’ was 
de boodschap van Spiek.
Aan de overkant, de noordkant waren een paar 
winkels, zoals die van woninginrichter Dijkstra (of 
zoals een oud adresboek aangeeft: in manufac-
turen); als je er nu langsloopt dan prijkt de naam 
Dijkstra nog steeds op de gevel. En zelfs de aan-
duiding van de wijk- en huisnummering van weleer 
vinden we erop terug: Q7a. (foto 4)
Het Vliet had in de volksmond wel het imago van 

een wat vrijgevochten 
bende, maar helemaal 
waar is dat niet. Er 
was ook de nodige 
degelijkheid en zelfs 
nog wel vlak tegen-
over elkaar. Twee 
bijzondere kerkjes 
telden we op het Vliet. 
Aan de noordkant 
kwamen we de 
Baptisten Gemeente 
tegen (met ook een 

ingang in de M.H. Trompstraat) en aan de zuidkant, 
naast het staankroegje van Spiek, de Vrije Evan-
gelische Gemeente. De officiële ingang hiervan lag 
aan het smalle Molenpad, maar volgens mij 
maakten maar weinig kerkgangers daar gebruik van. 
Meestal kwamen ze door de achterdeur.
Naast de Baptistengemeente zat -in het pand waar 
zijn vader rond 1950 een winkel in borstelwaren 
had- beeldend kunstenaar Jerre Hakse.. Hij runde er 
met zijn vrouw Pam, het bijzondere café chantant 
Passe Partout, zodat op dit stukje Vliet het kerk- en 
cafébezoek hand in hand gingen.
Het gigantische fabriekscomplex van Koopmans 
Meelfabrieken domineerde het straatbeeld van ‘Ut 
Fliët’ tot begin van de zeventiger jaren. Toen ver-
huisde de opslag van het Vliet naar het veel grotere 
en beter bereikbare complex aan de De Merode-
straat. Veel huisvrouwen in de buurt waren daar 
trouwens helemaal niet rouwig om. Die noemden 

hun buurt gekscherend ook wel de ‘wit-op-zwart-
straat’. De ene keer waren de vensterbanken wit van 
de meelstof, de andere keer zwart van de roet-
uitstoot van de Centrale aan het Nieuwe Kanaal.
Op een plek waar veel bedrijven of bedrijfjes zijn, 
overheerst de bedrijvigheid. Was het bij Koopmans 
Meel een komen en gaan van graanschepen die 
gelost moesten worden (foto 5), datzelfde gold ook 
bij de graanpakhuizen aan de overkant. Sommige 
van die prachtige opslagplaatsen staan er nog 
steeds en dragen ook nog hun authentieke namen 
als Koningsbergen, Friesland en Groningen. Deze 
pakhuizen maken gelukkig nog wel deel uit van het 
straatbeeld, maar zijn duidelijk van functie 
veranderd. (foto 6)
Het werken in het meel maakte dorstig, vandaar dat 
er behalve het staankroegje nog meer kroegjes 
waren, zoals dat van Peke van der Wal. Daar kon je 
ook zitten. En dat was maar goed ook, want hier 
praatten de buurtgenoten elkaar bij tot in de kleine 
uurtjes!
Velen van ons kunnen zelf herinneringen ophalen 
tot in de eigen kleine uurtjes en weer even 
teruggaan naar die ‘goeie ouwe tiid an ut Fliët’.

Wordt vervolgd.
Jaap de Groot

Foto 4: Jaap de Groot

Foto 5: HCL

Foto 3: Jaap de Groot
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Lucinda Riley: ‘De lavendeltuin’
Een paperback uitgave van Xander Uitgevers en kost € 15.=

Een aristocratische familie, een legendarisch kasteel en diep weggestopte 
geheimen, daar gaat het in ‘De lavendeltuin’ over.
Na de dood van haar moeder erft Emelie de la Martinières het familiekasteel 
aan de zonnige Côte d’Azur.
Maar aan het huis kleven ook hoge schulden en onopgeloste geheimen….
Welke rol hebben haar voorouders in de Tweede Wereldoorlog gespeeld? Een 
van haar voorouders, de Britse Constance, werkte tijdens de oorlog als spion-
ne in het bezette Frankrijk. Ook in Engeland maakt Emelie het nodige mee.
Een mooi stukje geschiedenis waar de schrijfster zo graag aandacht aan 
schenkt.

* Zoals Lucinda Riley onlangs aangaf in een interview schrijft ze niet alleen 
voor vrouwen, maar ook mannen komen veel aan bod. Haar boeken worden 

dus  door zowel vrouwen als mannen  graag gelezen. 
Denkt maar aan haar internationale bestsellerserie “De zeven zussen” waarvan onlangs het zevende en laatste 
deel is verschenen. Laatste deel…? De gretige lezer die hoopt dat nu alle geheimen rond de adoptiezussen en 
hun excentrieke Pa Salt worden ontrafeld, moet nog eens een jaar geduld hebben.
Dan pas komt het werkelijke slotdeel uit, waarin uitgelegd zal worden waarom hun betreurde adoptievader de 
zeven vrouwen uit alle windstreken haalde en tot één kleurrijke familie heeft gesmeed.
Ja, als je zo met zo’n interessante serie bezig bent geweest, wil je het ook helemaal afmaken.

Ruth Druart: ‘Terwijl Parijs sliep’.
Een paperback uitgave van de Boekerij en kost € 19,99

Parijs 1944. Het leven van een jonge vrouw neemt een afschuwelijke wensding 
als ze op een dag van haar bed wordt gelicht. Ze wordt op transport gezet naar 
Auschwitz.
Op het perron neemt ze een levensbepalende beslissing: In haar wanhoop 
geeft ze haar zoontje, een baby nog, weg aan een wildvreemde man.
Santa Cruz, 1953. Jean-Luc heeft met veel moeite het verleden achter zich 
gelaten. Getekend door de nazibezetting van Parijs en zijn werk langs de 
spoorlijnen, waar hij getuige was van de gruwelheden die de Duitsers 
aanrichtten, ontvluchtte hij na de Tweede  Wereldoorlog Frankrijk om samen 
met zijn vrouw en aangenomen zoontje een nieuw leven te beginnen in de 
Verenigde Staten. Dan wordt op een dag zijn ergste angst werkelijkheid en 
klopt het verleden volkomen onverwachts op zijn deur.
Een krachtige roman over moed en hoop in een van de donkerste periodes uit 
de moderne geschiedenis.

Lezenswaardig
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Ingrediënten:

*  1 rol quiche- en taartdeeg 300 gr. (rond)
*  500 gram koolraap
*  300 gram ricotta
*  3 eieren
*  100 gram geraspte kaas
*  1 teentje knoflook
*  1 eetl. kerriepoeder
*  ½ theel. gemalen nootmuskaat
*  1 theel. gemalen  kruidnagel
*  1 theel. gemalen kaneel
*  1 theel. gemalen anijszaad   
*  1 pak gerookte kipfiletreepjes à 250 gram
*  2 eetl. grof gesneden peterselie 
* 2 eetl. dragon, grof geplukt.

Extra nodig: lage ronde quiche- of taartvorm (28 
cm.)

Bereiding:

*  Vet de quichevorm met bakspray en bekleed het 
met deeg.

*  Prik de deegbodem een aantal keren in met een 
vork.

*  Rasp de koolraap boven een kom
*  Klop de ricotta los en meng er de eieren door.
*  Schep er de geraspte kaas, knoflook, specerijen, 

gerookte kipfilet, peterselie, ¾  van de dragon en 
de geraspte koolraap door.

*  Voeg peper en zout naar smaak toe.
*  Schep het mengsel op het deeg in de quiche-

vorm. 
Vouw overhangend deeg eventueel iets terug

*  Bak de quiche in het midden van de voor-
verwarmde oven in 35 minuten goudbruin en 
gaar.

Recept van de maand  (uit Vriendin culinair) 

Bereidingstijd:   20 minuten
Oventijd:            35 minuten

Quiche met romige koolraap en 
gerookte kipfilet        

Het aantal bloeddonoren met antistoffen tegen het 
coronavirus stijgt snel in Nederland. En dat is een 
buitengewoon goed teken.
Het betekent dat bescherming tegen deze 
verraderlijke ziekteverwekker onder de burgers van 
dit land sterker wordt.

Ouderen sterker tegen corona

Volgens bloedbank Sanquin steeg het percentage 
donoren met antistoffen tegen dit virus de 
afgelopen weken van 21 naar 32.

Volgens arts-microbioloog Hans Zaaijer de grootste 
stijging sinds Sanquin periodiek de antistoffen meet.
Er is vooral een zeer sterke stijging te zien bij 
donoren van 61 tot 70 jaar.
Die wordt veroorzaakt door de grootscheepse 
vaccinatie bij die groep.
Het percentage ligt daar inmiddels boven de 40.
Donoren van 70 jaar en ouder blijven nog iets 
achter, maar stegen snel naar ongeveer 35%.
‘Het is mooi om de vaccinaties zo goed terug te zien 
bij de donoren’ aldus dr. Zaaijer.
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Juni wordt ook wel zomermaand of rozen-
maand genoemd en is de zesde maand van het 
jaar in de gregoriaanse kalender. De maand 
heeft 30 dagen.
Er zijn geen andere maanden in eenzelfde jaar 
die op dezelfde dag van de week beginnen als 
juni.
Voor een duidelijker te horen onderscheid met 
de maand juli wordt juni soms juno genoemd.

Juni is genoemd naar de Romeinse godin Juno, 
de vrouw van Jupiter.
De Romeinse naam voor deze maand was 
Junius.
De oude Nederlandse naam is zomermaand of 
weidemaand.

Op het noordelijk halfrond is juni de eerste 
maand van de meteorologische zomer. De 
astronomische zomer begint rond 21 juni, dus 
behoort het grootste deel van de maand gezien 
tot de lente.
De gemiddelde temperatuur ligt in juni 
doorgaans iets lager dan in de twee erop 
volgende zomermaanden, juli en augustus.
De gemiddelde dagduur is in juni het langst van 
alle maanden.
Een koude periode in juni wordt Schaap-
scheerderskou genoemd.

Kent u de volgende weerspreuken nog?
Ik heb er een aantal voor U.

* Juniregen is Gods zegen, komt zonneschijn 
daarbij, dan maakt hij boer en  stadslui blij.

* Een boon in juni geplant, geeft vijftig in de 
hand.

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

* De eerste juni kil en wak, brengt veel koren in de 
zak.

* Juni met veel donder, brengt de oogst ten onder.

* Waait in juni de noordenwind over het land, dan 
krijgt de boer veel koren in de hand.

* Is er in juni pas zonneschijn, dan wordt de zomer 
klein maar fijn.

* Niet te koel, niet zwoel, niet te nat en niet te 
droog,  juni vult de schuren hoog.

Wat juni ons ook brengt als het ons maar wel een 
lekker zonnetje schenkt!

Zijn er nog de wat bekende gedenkdagen 
in juni?
Ik heb er een paar uitgepikt.

1 juni Dag van de kinderen
3 juni Wereldfietsdag
5 juni Wereldmilieudag
10 juni Zonsverduistering, de maan schuift voor 
28% voor de zon 
14 juni Wereld Bloeddonor Dag
20 juni Vaderdag
26 juni Nederlands Veteranen Dag

JUNI
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Nieuwe truc oplichters
Oplichters vinden steeds nieuwe manieren om je 
geld afhandig te maken.

Nu mensen voorzichtiger zijn geworden met klikken 
op links en mails, hebben fraudeurs bedacht dat QR 
codes ze misschien over de streep kunnen trekken.
De valse QR codes staan in e-mails en brieven die 
afkomstig lijken van een bank of andere 
organisaties.

In nepberichten staan bijvoorbeeld dat men een 
nieuwe bankpas moet aanvragen of een nieuwe app 
moet verifiëren.
Om dit te doen moet de ontvanger even de QR code 
in het bericht scannen.
Die code leidt dan naar een phishingwebsite  waar 
de inloggegevens kunnen worden verkregen door 
de cybercriminelen.

Nieuwe truc oplichters: QR codes

Fietsen
We hebben dit jaar door omstandigheden slechts 1 
maal kunnen fietsen maar de kop is er af.
Voor deze maand staan er dan ook 3 routes op de 
planning.
Er is contact geweest met nieuwe leden dus worden 
zij van harte uitgenodigd om met ons mee te 
fietsen. Ook echtparen zijn van harte welkom.

Data:
Zaterdag 5 juni
Woensdag 16 juni
Zaterdag 26 juni.

Zaterdag 5 juni gaan we alsnog nog naar 
Earnewâld. We gaan met de pont van Warten naar 
Earnewâld. Denkt u om contant geld? Koffie gaan 
we drinken bij Wester Sail.
Opstappen: Om 14.00 bij de Jumbo in Zuiderburen.
Opgave:  woensdag 2, donderdag 3 of vrijdag 4 juni 
bij Klaasje Jonker
Telefoon:  06 8007 8387 tussen 14.00 en 18.00  uur  
Dus niet via de app.

Woensdag 16 juni fietsen we langs de Zwette naar 
Easterwierum waar we in de Theetuin De Dille een 
kopje koffie gaan drinken. Via Marssum fietsen we 
weer naar Leeuwarden.
Opstappen:  Om 14.00 bij Mc. Donalds in Goutum.
Opgave:  zondag 13, maandag 14, dinsdag 15 juni 
bij Klaasje Jonker
Telefoon 06 8007 8387  tussen 14.00 en 18.00 uur.
Dus niet via de app.

Zaterdag 26 juni gaan we een nieuwe route rijden. 
Deze route is iets langer dan dat we gebruikelijk 
fietsen.  
Deze route is namelijk ongeveer 45 kilometer.
We  gaan richting Berlikum, Ried en Peins.
We drinken koffie in de theetuin in Slappeterp.
Opstappen:  Om 14.00 uur bij Eeltsjes Hiem,  Pieter 
Sipmawei.
Opgave:  dinsdag 22, woensdag 23 of donderdag 24 
juni bij Klaasje Jonker
Telefoon 06 8007 8387 tussen 14.00 en 18.00 uur.
Dus niet via de app.

Graag zie ik u op één van deze fietsdagen.  
Meerdere keren mag natuurlijk ook.

Klaasje Jonker

Door het gebruik van een QR code hoeft de 
oplichter niet de link in zijn mail te zetten.
Een oplettende ontvanger ziet aan de link vaak dat 
er iets niet deugt.
Wie de QR code van een onbekende wel scant, weet 
dus niet waar hij terecht gaat komen. 
SCAN NOOIT ZOMAAR EEN QR CODE!!

Zorg dat U zeker weet met wie U te maken heeft 
voordat u er eentje scant.
Laat u ook niet onder druk zetten!
Ook de Fraudeheldesk waarschuwde voor deze 
gevaarlijke phishingmethode  
om bankrekeningen te plunderen.
“In bewuste mails wordt zelfs de naam en het 
bankrekeningnummer van de ontvanger genoemd”.

Beste mensen trap er niet in!
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De vergrijzing is daar en zet door. In 1950  was 
maar 8% van de Nederlandse bevolking 65 jaar of 
ouder, in 1970 was het nog steeds 10%, maar in 
deze eeuw is het percentage 65-plussrs omhoog 
geschoten, van 13,5% in 2000 naar bijna 20% nu. 
De verwachting  is dat de stijging doorzet tot 25% 
in 1940, waarna het aantal op dat percentage gaat 
stabiliseren.

Dat wij plussers ouder mogen worden is het gevolg 
van betere leefomstandigheden en sterk verbeterde 
gezondheidszorg.
Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is de 
geboortevoet gedaald.
Vorig jaar werden er maar 188.000 baby’s geboren, 
het laagste aantal sinds 1919. Sectoren die zich op 
de ouderen richten doen goede zaken, zoals  volle 
cruiseschepen (nu even niet i.v.m. corona), veel 
meer museumbezoek en het aantal golfers dat sinds 
2000 verdrievoudigd is.

Dan nu de publieke omroep, de omroep die van het 
belastinggeld wordt betaald.. en dus van u en mij is 
denk je dan.
Maar we hebben geen inzicht en geen inspraak.
NU heeft ‘vergrijzing’ blijkbaar niet in hun 
woordenboek staan.
De leiding vindt dat de NPO zich meer op jongeren 
moeten richten.
Het kijkend publiek is te oud….
Dus weg met ‘Andere tijden’, ‘Radar’, ‘Opsporing 
verzocht’ en andere goed bekeken informatieve 
programma’s.
Er hebben ruim 55.000 personen een petitie 
ondertekent dat ze het er niet mee eens zijn. Zal het 
genoeg zijn om zich in Hilversum eens achter hun 
oren te krabben? 

Wat zou er dan voor in de plaats moeten komen? 
U raadt het misschien al, programma’s als  ‘Bekende 
Nederlanders die hun in een stuk chocola bijten of is 
het toch een stuk hout…?’
En meer van zulke kinderachtige spelletjes waar de 
kandidaten zelf het hardst om lachen. Ik denk niet 
dat wij daar op zitten te wachten, want bij de 
commerciële omroepen barst het ook al van 
dergelijke spelletjes en formats en ja ook met de 
bekende Nederlanders.

Vergrijzing versus de publieke omroep

Wat de publieke omroep de jongeren dan wel wil 
voorschotelen?
Ik zou het niet weten, want jongeren kijken geen tv 
meer!
Het zijn niet alleen de programma’s die ze niet 
aanspreken, maar het medium televisie. Alleen op 
NPO 3 is genoeg 
voor de jongeren, 
maar daar wordt 
al niet zoveel naar 
gekeken. 

Hun informatie 
komt via andere 
kanalen en dan is 
er een categorie 
die alleen maar 
naar de meest 
uiteenlopende series of films kijkt via de 
betaalzenders zoals Netflix. Van hen hoor je het 
vaakst ‘er is ook niks meer op de televisie’, terwijl 
wij oudere genieten van b.v. ‘Andere tijden’ of een 
andere informatie-programma.

Van de Nederlandse bevolking is 7 miljoen 50 jaar of 
ouder, terwijl de groep tussen 18 en 50 ook 7 
miljoen is, maar de eerste groep groeit harder dan 
de laatste. Over tien jaar zijn de veertigers van nu 
vijftigers.
Wat gaan ze dan bij de publieke omroep doen? 
Weer iets anders bedenken of bestaat die goeie 
ouwe kijkdoos dan niet meer….?
 

Wandelgroep
Hierbij laat ik jullie weten dat de officiële 
LOS wandelgroep weer start in juni. 

We lopen zoals gebruikelijk weer op 
dinsdagmiddag vanaf twee uur en verzamelen deze 
maand bij het wijkcentrum Westenkwartier, 
Verdistraat 1 te Leeuwarden.
De data zijn dinsdag 1,8,15,22 en 29 juni.

Tot ziens op 1 juni a.s.
Dorien.
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Woensdag 19 mei, hoera daar waren dan de 
langverwachte versoepelingen, die het kabinet 
een week ervoor hadden aangekondigd.

De terrassen mogen weer langer open (en nu het 
weer nog…) teams mogen weer buiten sporten en 
eindelijk mogen de sportscholen en zwembaden 
weer open. Er zijn elke dag minder besmettingen en 
steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Het gaat de 
goede kant op en dat geeft ons toch wel een ander 
gevoel dan een jaar geleden.

En we mogen weer met vakantie! Na de perscon-
ferentie van dinsdag 11 mei ging men massaal een 
vakantie boeken. Men snakt naar zon en strand en 
zwemmen in een blauwe zee. Veel landen zijn blij 
dat ze weer gasten kunnen verwelkomen.

Maar wat zijn de buitenlandse vakanties duur 
geworden! 
Voor velen geen probleem want vorig jaar kon er 
niet veel uitgegeven worden. Een weekje een auto 
huren kost net zoveel als vliegticket en hotel samen! 
Alles van te voren vastleggen en betalen, want de 
vraag is groot.
Nu maar hopen dat iedereen zich waar dan ook aan 
de regels houdt, ook al ben je gevaccineerd, je weet 
nooit wanneer en waar ergens nog een virus 
ronddoolt. In drukke vakantieplaatsen zal aan de 
ander-halve-meter niet altijd gedacht worden.

Maar misschien blijft u wel in eigen land en daar zijn 
ook genoeg mogelijkheden en leuke dagjes uit te 
boeken.
Ik blijf gewoon even in Friesland voor een...

Een cultuur & historisch dagje uit 

Ochtend:
In de ochtend bezoekt U één van de vele klein-
schalige musea van de regio.
Start bijvoorbeeld bij het Skûtsjemuseum in 
Earnewâld, de Sûkerei in Damwâld of museum ’t 
Fiskershûske in Moddergat.
In deze musea vind je stuk voor stuk informatie over 
de plaatselijke historie, die veelal gekenmerkt is 
door armoede. 
Vergeet niet te reserveren!
Of rijdt de Vlasroute ‘Follow the Blue Line’. Deze 

We mogen weer wat meer! route vertelt het verhaal van de teelt van vlas tot en 
met het eindproduct van handbedrukt linnen.
Onderweg bezoek je Vlasmuseum ‘It Braakhok’ in 
Ee.

Afhankelijk van je startlocatie kun je vaak op korte 
afstand ergens heerlijk lunchen. 
Zelf van te voren al iets uitzoeken?
Kijk dan op www.eropuitinfriesland.nl/kaart

Middag:
Op naar Dokkum! Bonifatius is de man die deze stad 
beroemd maakte. Dokkum is de meest noordelijke 
van de elf steden en er is veel te zien om van te 
genieten.
Ik noem er een paar.
* Aan de Bronlaan 12 vindt U de Bonifatiuskapel 

met de bron.
* Museum Dokkum ligt aan de Diepswal met een 

permanente tentoonstelling van de missionaris 
en u kunt de Bonifatius-kunstroute wandelen. 
Een kaart is verkrijgbaar in het museum.

* Museum Dokkum staat op de plek van het oude 
Admiraliteitshuis aan de Turfmarkt 3.

 Als alles meezit zullen de Admiraliteitsdagen dit 
jaar gehouden worden 2, 3, 4 en 5 september. 

* Bezoek de Stadsbrouwerij en biermuseum 
Bonifatius 754 aan de Diepswal.

Natuurlijk is op elk terras een echte Dokkumer pilsje 
verkrijgbaar.

Avond:
En wat is de kroon op de dag van uw uitstapje?
Ergens lekker eten, er is keuze genoeg.
 

Ook in Friesland:

Varen en fluisteren… 

In Friesland is het goed varen, bijvoorbeeld op
Electric only- routes.
Op de Oudegaaster Brekken luister je via een app 
naar de oorlogsverhalen die zich hier hebben 
afgespeeld.
Prijzen vanaf € 80.
Meer informatie op www.happywhale.nl en via de 
app: mearfryslân.nl

Heel veel plezier met uw dagjes uit deze 
zomer!
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Gezicht op de Hoeksterpoort, 1812 (collectie HCL)

De Kozakken komen!

Het is het najaar van 1813. Het ooit zo machtige 
keizerrijk van Napoleon brokkelt af. Napoleons 
‘grande armeé’ lijdt in de beroemde Volkerenslag bij 
Leipzig een zware nederlaag. Door Europa waart de 
geest van vrijheid. Overal worden vazallen van de 
keizer afgezet en Franse troepen, opgejaagd door 
naderende vijanden verlaten de gebieden die ze 
bezet hielden. De legers van Napoleons vijanden 
Oostenrijk, Pruisen, Zweden en Rusland rukken op 
richting Frankrijk. In Russische dienst zijn enkele 
Kozakse bataljons: ruw volk en geduchte 
vechtersbazen die op hun snelle paarden de 
Fransen op de hielen zitten.

Ongerust door geruchten over Kozakken die op 
komst zijn, verlaten de Fransen ook Friesland Lange 
stoeten vluchtende militairen trekken naar de Friese 
havensteden om daar een plaatsje op een schip 
naar Holland te bemachtigen. Op 14 november 
1813 voegt generaal De Lorcet, de Maire 
(burgemeester) van Leeuwarden, zich bij de 
terugtrekkende troepen en vier dagen later legt 
baron Verstolk, de door de Fransen benoemde 
Prefect van Friesland zijn ambt neer. De macht ligt 
nu bij baron Van Asbeck, de commandant van de 
Provinciale Garde.

In de middag van diezelfde dag, donderdag 18 
november 1813, bereiken de eerste 30 Kozakken 
onder aanvoering van hetman Jesouw Rebreef, 
Leeuwarden. Komend van Zwartewegsend arriveren 
ze bij de Hoeksterpoort. Ze worden ‘… voorafgegaan 
door muzyk de juichende stad binnengehaald …’ 
aldus Wopke Eekhoff in zijn boek Friesland in 1813. 
Na een officiële ontvangst worden de soldaten de 
eerste dagen in het Blokhuis gelegerd en later bij 
burgers ingekwartierd. Op 24 november arriveren 
nog eens 50 Kozakken. Jammer voor de Kozakken is 
dat de Fransen al gevlucht zijn; van hen is dus geen 
oorlogsbuit meer te roven. Wellicht dat daarom aan 
de provincie een oorlogsschatting wordt opgelegd. 
De bevelhebber van de Kozakken in Noord 
Nederland, kolonel Naritzkin die zijn hoofdkwartier 
in Zwolle heeft, beveelt de Friese steden en 
grietenijen een bedrag van 120.000 gulden te 
betalen, te voldoen voor 29 november. Met dat geld 
zou 30.000 el laken voor het kleden van de 
Russische troepen en vijfendertig paarden gekocht 
kunnen worden. Ook overste Rosen, commandant 
van de Kozakken in Groningen, vordert paarden en 
materiaal voor zijn troepen. Ongerust en bang dat 
de Kozakken gijzelaars zullen nemen als de betaling 
uitblijft, stuurt het gemeentebestuur van 
Leeuwarden op 28 november vijfendertig paarden 
naar Zwolle.
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 (collectie HCL)           

Drank en vrouwen
In Leeuwarden zorgden de Kozakken voor zover 
bekend niet voor problemen. In Groningen was 
dat anders. Daar moesten de Kozakken in toom 
gehouden worden en daar kwam nogal wat 
alcohol bij kijken. Overste Rosen geeft de stad 
Groningen bevel aan zijn manschappen te 
verstrekken: “ … des morgens koffij met de 
noodige rum; om 12 uur een behoorlijke snaps en 
vroegstuk met een vles wijn; bij het diner een 
snaps en een vles wijn; vervolgens thee met de 
noodige rum en bij het avondeten een vles wijn.” 
De Kozakken waren in Groningen ook 
enthousiaste bordeelbezoekers en dat had nare 
consequenties. Overste Rosen maakte zich er 
zorgen over: “Zeer veelen van mijn 
onderhebbende manschappen zijn zoo ziek dat zij 
geheel ongeschikt zullen worden voor den 
dienst.” Hij eist dan ook een goed ingerichte 
‘medische politie’, een eis die ondanks de hoge 
kosten direct wordt ingewilligd.

Het valt allemaal een beetje mee. Op 29 november 
wordt bekend van de Russische tsaar de inwoners 
van de Hollandse departementen als vrienden 
beschouwt en dat zijn troepen alleen levensmid-
delen mogen vorderen. De opgestuurde paarden 
keren dan ook direct uit Zwolle terug. Maar overste 
Rosen in Groningen trekt zich van de oekaze van de 

tsaar niets aan en handhaaft zijn eis paarden en 
materiaal voor zijn troepen te ontvangen. Wel zegt 
hij toe dat voor het geleverde betaald zal worden. 
Dat is handel, zal men gedacht hebben en men 
stuurt de overste 5000 el laken en 75 paarden. 

De aanwezigheid van de Kozakken leidt in 
Leeuwarden niet tot ernstige problemen. 
Her en der in de stad zijn Kozakken bij burgers 
ingekwartierd: de officieren bij de meer gegoede, de 
soldaten bij de gewone burgers. Of dat allemaal 
even vrijwillig gegaan is, is nog maar de vraag: “Bij 
mevrouw Verschuur zijn drie Kozakken de voordeur 
maar ingejaagd … “, schrijft ene Van der Net wat 
cryptisch in een brief. Klachten over de 
inkwartiering in Leeuwarden zijn er niet. Om de 
contacten onderling wat te versoepelen verschijnt 
nog in november 1813 een  Hollandsch en Russisch 
Woordenboekje met daarin ‘De woorden, die in de 
dagelijkse verkeering het meest te pas komen.’ Op 
officieel niveau kan een beroep gedaan worden op 
onderwijzer Baruch de Leeuw en op een schoen-
makersvrouw van Poolse afkomst.

Langzamerhand begint de overheid weer te draaien 
en hervindt het alledaagse leven zijn normale gang. 
Voor de Kozakken is er dan in Leeuwarden geen taak 
meer weggelegd en begin december wordt met hun 
vertrek een begin gemaakt. Op 6 december vertrekt 
de laatste groep soldaten naar Groningen. De 
burgers die Kozakken in huis hebben gehad mogen 
de kosten die ze gemaakt hebben zoals voor 
voeding, onderdak en kleding, declareren. Maar de 
rekening voor de leveranties van laken en paarden 
aan overste Rosen in Groningen, blijft onbetaald.

Pas in 1826 betaalt de Russische tsaar Nicolaas I – 
zijn zuster Anna Paulowna was inmiddels met de 
onze latere koning Willem II getrouwd – een bedrag 
van 27.737 gulden aan de provincie Friesland als 
vergoeding voor de gemaakte kosten. De provinciale 
bestuurders aanvaarden het bedrag dankbaar maar 
zitten een beetje mee in hun maag want ze hebben 
er geen bestemming voor. “Wat moeten we met dit 
geld?”  (Wordt vervolgd)

(een versie van dit artikel verscheen in maart 2001 
in Leovardia, het blad van de Leeuwarder 
Historische Vereniging.)

Leendert Plaisier
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Op weg naar de pieren werd mij verteld: Je moet in 
het Foksel slapen. Ik vroeg: Waar is dat? Voor in het 
schip, zei de kapitein. Nu, dat was maar een kleine 
ruimte met vier slaapplaatsen met twee bedden 
boven elkaar en er stond een kleine kachel en dan 
nog een ruimte voor verf, trossen, kwasten enz. Na 
dit gezien te hebben dacht ik: Nou, daar ben je mooi 
klaar mee. Bij terugkeer in de kombuis zag ik eens 
om mij heen. Boven het aanrecht hing een oude 
koperen pomp, links aan de wand een DE-
koffiemolen  en rechts een oude kolenkachel. Aan 
stuurboord een houten bank en een opklaptafeltje.
Bij het uitvaren van de pieren naar de Noordzee 
begon ik mij niet lekker te voelen. Het schip stampte 
en begon te slingeren (het schip was leeg). Dan 
weer naar links en toen weer naar rechts.  Op zeker 
moment vloog ik naar de reling en k…. alles uit. 
Daarna weer naar binnen en op de bank gaan 
liggen.
Even later komt de kapitein binnen en vroeg: Wil jij 

Mochten wij weer gaan starten met de jeu de boules vorige maand, werkte het weer niet mee, veel 
regen en harde wind. Ook al omdat je niet met te veel mensen naar binnen mocht, werd het afgelast. 
Hopen dat het nu dinsdag 1 juni a.s. wel lukt.
Wij worden om 13.30 uur verwacht en er wordt tot ongeveer 16.00 uur gespeeld. Wij worden 
ontvangen door Geja, Janny en Huub. De kosten bedragen € 3.00 p.p. dit is inclusief € 1.00 voor 1 kop 
koffie/thee. De  jeu de boules baan zit achter de Kurioskerk, Julianapark 2. Zijn er vragen dan kan er 
worden gebeld met Janny de Ruiter 06-23607681.

JEU de BOULES  -  Le BIBERON.

even koffie zetten? Toen zag hij mij aan en vroeg: 
Ben je niet goed? Je ziet zo wit als een vaatdoek. 
Waarop ik toen zei: Gooi mij maar overboord, ik wil 
niet meer. Hij heeft toen zelf maar koffie gezet.
De stuurman heeft ’s avonds de broodmaaltijd 
klaargemaakt en koffie gezet. Bij aankomst in 
Engeland voelde ik mij weer kiplekker. Ik was bezig 
met de kombuis een goede beurt te geven, tegeltjes 
afnemen, vloer boenen. En daar komt de kapitein 
binnen. Kom du es even hier en meekomen naar de 
salon. En daar begon hij tegen mij : Du bist oek gien 
echte kok. Nee, zei ik toen, moet je even horen. Ik 
heb hem toen het verhaal verteld over mijn ouders. 
Hij ziet mij aan en begint te lachen. Toen zei die: 
Moet je goed luisteren: omdat je zo eerlijk bent, 
heb ik het volgende voorstel: Die f 90,-- vast 
overwerk krijg je niet eerder dan dat ik zeg : Nu ben 
je een echte kok!
Na diverse plaatsen en steden bezocht te hebben 
kregen we opdracht om oud ijzer te laden in de 
Boucreek vlakbij Londen voor Rotterdam. Daar heb 
ik een kookboek gekocht en elke dag gelezen en 
geleerd. Het ging elke dag beter met koken. Na 
twee dagen gelost te hebben kregen we een order 
voor …... Delfzijl. Daar aangekomen vertelde de 
kapitein: Allemaal twee dagen verlof. Naar huis, en 
ik verwacht jullie allemaal weer aan boord. 
Na twee dagen terug aan boord hoorde ik….. dat 
vertel ik de volgende keer.
Groeten van Gjalt van Bruggen, ex scheepskok.

Tweede deel van de coaster MS “Dina” 
door Gjalt van Bruggen.
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Bevrijdingsontbijt

Op 5 mei blijkt er bij het bezorgen van de ontbijtjes 
op bevrijdingsdag heel veel fout te zijn gegaan en 
dat vraagt enige uitleg.

In januari werd aan het bestuur van LOS gevraagd of 
wij mee wilde werken aan de 5 mei viering en aan 
onze leden wilden vragen of zij het op prijs zouden 
stellen om een ontbijtje thuis bezorgd te krijgen. 
Daar wilde het bestuur wel aan mee werken.
Andere verenigingen kregen dit verzoek ook en het 
gevolg was een stroom aan aanmeldingen uit de 
verenigingen. Op een later tijdstip bleek dat de 
organisatie de verstrekking van het 5 mei ontbijt 
veel breder had getrokken door ook alle 
verzorgingshuizen in onze provincie er bij te 
betrekken. Dit werden er te veel. Ze namen zonder 
overleg het besluit de ontbijtjes te vervangen door 
blikken maaltijdsoep.

Een ander aspect dat werd toegevoegd was Omrop 
Fryslân.
De Omrop wilde de 5 mei viering de hele dag gaan 
uitzenden op tv en radio. LOS heeft ook een lid laten 
interviewen.

5 mei.  Maar liefst een twintigtal oude leger-
voertuigen die de maaltijden zouden bezorgen zijn 
niet op komen dagen. De reden die ze opgaven was 
dat het weer te slecht was om met hun oude open 
legervoertuigen te rijden. Voor de organisatie een 
groot probleem omdat tevoren alle routes al aan de 
chauffeurs waren uitgedeeld. Hierdoor moesten de 
chauffeurs die wel waren gekomen dubbele routes 
rijden of moest de organisatie schuiven met 
adressen. Helaas is daarbij hier en daar iets mis 
gegaan en hebben sommigen geen maaltijd bezorgd 
gekregen. 
Met excuus van de organisatie en ook wij vinden dit 
jammer.

Het bestuur van LOS

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.: …………………………
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Een eerste ontmoeting met Wiebe Wiersma is een 
kennismaking met een rustige en vriendelijke
vrijwilliger, die zichzelf niet op de voorgrond 
plaatst 

LOS vrijwilliger met een brede glimlach

gehuisvest achter de Harmonie. Dat duurde niet 
lang, want deze vorm van overbrugging naar het 
voortgezet onderwijs verviel met de invoering van 
de mammoetwet in 1968. Daarvoor in de plaats 
kwam de brugklas. 

Wiebe werd onderwijzer bij de basisschool aan de 
Skrok in Bilgaard. .
Vanuit de school maakte meester Wiebe de opbouw 
van de wijk Bilgaard van dichtbij mee. Hoe de 
betonnen bouwgeraamten  in sneltreinvaart werden 
opgetrokken. Met verbazing zag hij hoe  
wandoppervlakten met dezelfde voortvarendheid 
van een verflaag werden voorzien. Een volle kwast 
werd aan de bovenkant leeggedrukt, Vervolgens 
werd er met een paar snelle halen met de kwast van 
boven naar beneden een groot gedeelte van de 
wand bestreken.

Op de vraag hoe Wiebe tegen het huidige onderwijs 
aankijkt reageert hij mild. Er zijn ongetwijfeld 
verbeteringen ten opzichte van vroeger. Het 
onderwijs moet natuurlijk met de tijd meegaan, 
maar het is wel erg gecompliceerd geworden. 
Docenten moeten bijvoorbeeld erg veel tijd aan 
rapportages en ander papierwerk besteden. 
Daardoor komen essentiële vakken als rekenen en 
taal in de knel. Ook de schrijfvaardigheid van de 
leerlingen is zienderogen afgenomen. 

Op  maandagmorgen 12 april is het vriendelijk 
lenteweer en ziet het gedeelte van de Douwe 
Kalmaleane waar Wiebe woont er groen en landelijk 
uit. Aan de overzijde ligt de ‘Noorder Begraafplaats’. 
“We hebben hier ook heel rustige overburen” grapt 
Wiebe. Corrie en Wiebe wandelen vaak langs het 
Schapendijkje en door het  park. Ze wonen er al 
vanaf 1976. Hij is inmiddels 85 jaar oud, maar stapt 
elke maand op de fiets om 68 nummers van LosVast 
bij de leden in Westeinde en het westelijk gedeelte 
van het Valeriuskwartier te bezorgen. Een heel pak 
papier.  Als Appie Bruining  de Wiersma’s tijdens zijn 
distributieronde niet thuis treft deponeert hij de 
hele stapel achter de buxus.
Een mooi voorbeeld van de manier waarop LOS  
vrijwilligers de zaken onderling soepel en 
pragmatisch regelen.

Dik van Vliet

Wiebe werd geboren in Olterterp een klein dorp 
onder de rook van  Beetsterzwaag.  Toen hij als 
jonge onderwijzer in  Jubbega  een tijdelijk 
kostadres, bij kennissen van zijn ouders, in 
Beetsterzwaag vond ging dat onder ‘voorwaarde’ 
dat hij lid zou worden van het gemengd zangkoor. 
Dat deed Wiebe en daar heeft hij in allerlei 
opzichten geen spijt van gekregen. Daar ontmoette 
hij zijn ‘sopraantje’ Corrie Feenstra.

De andere grote liefde in zijn leven is de muziek.
Hij musiceerde  lange tijd in ‘Salonorkest Sinnema’. 
Het oudste salonorkest van Nederland. Ze traden 
vaak op voor bewoners in tehuizen.
Op zijn 50ste leerde hij de hobo te bespelen. Hij 
werd muzikant bij het ‘Symfonisch Harmonie
Orkest h2002’ dat repeteert in Mantgum. Dat heeft 
hij tot een jaar geleden met veel plezier gedaan. 
”Van muziek houden en ernaar luisteren is mooi, 
maar als je zelf muziek maakt geeft dat een extra 
dimensie” zegt hij er over. Hij moest er tot zijn grote 
spijt mee stoppen, omdat het repeteren en 
optreden te zwaar werden.

Wiebe werd eind 60er jaren docent aan de 
Brugschool in Leeuwarden en trouwde met Corrie in 
Beetsterzwaag. Ze zouden 3 kinderen krijgen.
De Brugschool, daarvoor ‘School 2’ genoemd, was 
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Oefening 7

Blijf nog even liggen.
We hebben net een oefening gedaan met het 
optillen ven de benen.
Probeer nu eens om met diezelfde benen van 
daarnet een grote cirkel te maken.
B.v. links een grote cirkel maken en dan weer netjes 
naast dat andere been neerleggen.
Nu rechts hetzelfde en weer netjes terug leggen.
Herhaal dit 3 tot 5 keer of misschien wel 10 keer 
voor beide benen.
Dit zal bij velen van u niet direct lukken.
Als een grote cirkel niet lukt doe dan gewoon een 
kleine, maar ga nooit overspannen.
Die kleine cirkel wordt vanzelf iets groter.
Als dat wel lukt dan betekent dit dat je nog 
behoorlijk soepele heupgewrichten hebt.
Als je deze oefening doet terwijl je voeten net 
boven het voeteneind zijn dan is dit een heel goede 
oefening om je been-, buik- en bekkenspieren te 
versterken. 
Zeker als je dan ook nog probeert om je buik in te 
trekken.

Bewegen thuis

Oefening 8

Zo !!!, lang genoeg op de rug gelegen.

We gaan nu op onze buik liggen, maar voor we dat 
doen eerst het volgende:
Als we op de buik liggen dan kan de rug helemaal 
doorzakken en dat ligt niet lekker.
LET OP!!;
Als je een platte buik hebt moeten er zeker 2 
hoofdkussens onder je buik liggen ter hoogte van de 
navel, zelf even uitzoeken wat voor u het beste ligt, 
eventueel met een steuntje onder de kin.
Dus hoe dikker de buik hoe minder kussens, zelf 
uitproberen.

Als we dan eindelijk goed liggen kan het feest 
beginnen.
Leg nu weer, net als bij de laatste oefening op de 
rug, de armen naast het lichaam met de handpalm 
naar boven. Ga nu de armen weer één voor één zo 
ver mogelijk van het lichaam brengen.
Ook hier geld weer, en nog meer dan de vorige 
oefeningen, niet forceren en beslist niet door de 
pijngrens heen gaan.
Als na een paar weken je schouders een beetje zijn 
losser geworden kun je proberen om deze oefening 
met beide armen gelijk te doen.

Voor de volgende oefening gaan we proberen om, 
terwijl we op onze buik liggen, de handen onder de 
kin te krijgen.

Veel plezier met het weer een beetje fit te worden.
En denk er om NOOIT FORCEREN, de ene heeft nou 
eenmaal sneller resultaat dan de andere.

Willem de Boer

Foto: Johan Eisma
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Adressen en telefoonnummers

Activiteitencommissie:
Voorzitter 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

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

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

Algemene telefoonnummers

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): 058-2139317/06-
11839336 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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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 juni 
geen bijeenkomst gepland. 

Nieuw adres, per 1-05: 
COC Friesland,  Harlingertrekweg 53, 
8913HR Leeuwarden, 058 2124908. 

Nadere informatie www.cocfriesland.nl  

- DATA ACTIVITEITEN JUNI 2021-
Di.        1 juni    13.30 uur le Biberon Julianapark 2 jeu de boules
Di         1 juni     14.00 uur start Westenkwartier, Verdistraat 1 wandelen
Do.       3 juni       9.30 uur wordt per mail geregeld vergadering activiteitencommissie
Za.       5 juni    14.00 uur start Jumbo Zuiderburen fietsen

Di.        8 juni    14.00 uur start Westenkwartier, Verdistraat 1 wandelen

Ma.     14 juni     10.00 uur onbekend bestuursvergadering
Di        15 juni    14.00 uur start Westenkwartier, Verdistraat 1 wandelen
Wo.     16 juni    14.00 uur start Mc Donald,s Goutum fietsen
Vr.       18 juni    14.00 uur redactie@losleeuwarden.nl inleveren copij

Di.       22 juni     14.00 uur start Westenkwartier, Verdistraat 1 wandelen
Za.      26 juni     14.00 uur start Eeltsje Hiem, Westeinde fietsen

Ma.      28 juni      9.30 uur     Westenkwartier, Verdistraat 1  verdelen/bezorgen LOS-VAST

Dit alles voor zover bekend en onder voorbehoud

Foto: Johan Eisma
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Advertentie TaxiXtra
Weet, dat als u een Persoons Gebonden Budget (PGB) heeft, 
ook gebruik kunt maken van mijn diensten.

Zo heb ik een klant, een dame afhankelijk van een rolstoel, die graag twee keer 
in de maand op zaterdag wil shoppen in haar favoriete winkels.
Door de corona stond het winkelen even stil, maar gelukkig door de versoepeling van het kabinet zijn wij 
inmiddels samen weer op pad geweest. Van de vrijdagmarkt wordt ze ook heel blij, vooral als we ter 
afsluiting ergens een bakje koffie gaan drinken.

Tevens ondersteun ik haar met de 
bezoekjes aan de specialist in het 
MCL en de controle bij de tandarts.

Deze uitstapjes worden vergoed door 
het budget van de PGB. 
Voor meer informatie over PGB, kunt 
u contact op nemen met de 
Gemeente Leeuwarden, 
telefoonnummer 14058.

Vriendelijke groet,
Inge Robben
06 41 96 08 03
www.taxixtra.nl


